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Алғы Сөз

Соңғы онжылдықтарда қазақ мәдениетінде XII ғасырдың 
жазба ескерткіші – Ясауи «Хикметтеріне» айрықша назар ау-
дарыла бастады. Қожа Ахмет Ясауидің діни бағыты, қызметі, 
суфистік ағым (суфизм), оның идеологиялық мазмұны, Ясауи 
мұрасының бүгінгі қоғамда алатын орны, мәні тарихшылардың, 
діңдер тарихын зерттеушілердің, мәдениеттанушылардың, 
философтардың, әдебиеттанушылардың, теологтердің та-
рапынан жан-жақты сөз бола бастады, ғылыми ізденістер 
жарық көрді. Бірақ Ясауи мұрасының тілін, поэтикасын тал-
дап, арнайы жазылған монографиялық зерттеулер бізде, қазақ 
ғылымыңда, әлі жоқ. Біздің бұл жұмысымыз осы кетіктің бір-
екі кірпішін қалауға арналады.

Аталған еңбектің жалпы қазақ филологиясы үшін де, 
жалпы түркологиялық ғылым саласы үшін де өзектілігі дау- 
сыз. Өйткені бүгінгі қоғамымызда рухани қажеттілік – 
ислам дініне ден қойып, оған қатысты дүниелерді біліп-
танып жатқаңда, Ясауидің діни ілімін, сол ілім – суфизмді 
насихаттаған, халыққа таратқан құралы – «Хикметтер» 
атты «даналық сөздерін» жақсы білу үшін оның тілімен де, 
көркемдік бітімімен де жақсы танысу қажет, қалың жұрт- 
шылықты, мамаңдарды дұрыс таныстыру керек. Осыңдай 
міндеттерді орыңдау мақсатымен ұсынылып отырған ең- 
бекте Ясауи хикметтерінің лексикасы мен фразеологиясы, 
морфологиялық құрылымы мен фонетикалық, фонологиялық 
жүйесін, стильдік ерекшеліктері мен көркемдік сипатын 
біршама талдадық. Негізгі материал ретіңде XVII ғасырда 
хатқа түскен бір қолжазбаны пайдалаңдық. Ол – XIX ға- 
сырдың соңғы кезіңде Самарқаңд қаласынан табылып, кейін 
Санкт-Петербургке акад. К.Г.Залеман алып кеткен, ең әріден 
сақталған (XVII ғасырдың соңғы кезінен) қолжазба, соны-
мен қатар салыстыру, қолжазба мәтініңдегі кемшін (ақаулы) 
тұстарды түсініп, дұрыс оқу мақсатымен Ясауи хикметтері- 
нің Қазан қаласыңда XIX-XX ғасырларда жарық көрген 
басылымдары іске қосылды. Зерттеу нәтижесіңде жалпы 
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түркологияға, жазба әдеби тіл теориясына, түркі әдеби тіл- 
дерінің, оның ішіңде қазақ әдеби тілінің қайнар көздері мен 
даму барысын анықтауға білгілі бір үлес қосу көзделді.

Алдын ала қатты ескертеріміз – жалғыз осы еңбекпен білім-
танымның «Ясауи тілі» атты үлкен, күрделі саласы толық 
зерттеліп болды деп айтуға мүлдем болмайтыңдығы. Әрі қа- 
райғы ізденістерде:

- Ясауи «Хикметтері» тілінің жеке басылымдары бойын-
ша да, қолжазбалары бойынша да түсіндірме сөздігін  
жасау;

- өлең архитектоникасын (құрылымын) кеңінен талдау;
- көріктеуіш амалдары мен олардың тілдік-стильдік 

механизмін жеке монографиялық ғылыми жұмыстың 
нысаны ету;

- Ясауи поэтикалық мектебінің әрі қарайғы даму, жалғасу 
процесін бақылап, қазіргі түркі мәдениетіне, оның ішіңде 
қазақ көркем сөзіне жасаған ықпалын, қалдырған іздерін 
нақты фактілермен көрсету;

- «Хикметтердің» қолжазбалары мен басылымдарына 
текстологиялық жұмыстар жүргізу, оларды салыстырып, 
айырмашылықтарын табу, солар арқылы мәтін, мәтін 
түзілімі тақырыптарына бару;

- ескерткіш тілінің когнитивтік құрылымы (жүйесі) деген 
сияқты қыруар міңдеттер (тақырыптар, тіпті проблема-
лар) тұр дегеңді баса айтамыз. 

Әрине, бұлар – бір зерттеушінің бір-екі жылдық шаруасы 
емес, дегенмен көрсетілген жұмыс түрлері қолға алу уақыты 
жеткен, бүгінгі күн және ертеңгі күн сұранысына жауап беретін 
білім-ғылым түрі екенін де ескерсек.

Ескерткіш мәтініңде айтарлықтай орын алатын араб, пар-
сы сөздерін дұрыс транскрипциялап, кейбірінің мағыналарын 
талдау жұмысына көмектескен араб тілінің маманы, жас ғалым 
Баян Жұбатоваға алғысымды айтамын.

Қолжазба мәтіндегі араб, парсы сөздерінің арабша-қазақша, 
парсыша-қазақша қысқаша сөздігін жасаған – филология ғы- 
лымдарының докторы Баян Жұбатова. Сөздікке қазақ тіліне ер-
теден еніп, қалыптасқан, мағыналары түсінікті сөздер енбеді.

Жұмыспен танысып, оңдағы кемшіліктер мен ақауларды 
байқап, пікір айтатын оқырмандарға да алдын ала ризалық 
білдіремін.
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ҚОлЖАзБАДАғы АРАБ ӘлІПБИІ МЕН ОНыҢ 
ТРАНСКРИПЦИЯСы

â, ә – آ
a, â, е, ә – ا
б – ب
п – پ 
т – ت
с – ث
 ж – ج
ч – چ
х – خ
х – ح
д – د
з – ذ
р – ر
ж – ژ
з – ز
с – س
ш – ش
с – ص
з – ض
т – ط
з – ظ
‘ – ع

ғ – غ
ф – ف
қ – ق 
м – م
н – ن
о, ө, у, у, ү, ұ, ў – و
һ – ه
и, и, й, ы, і, е – ي
ң – نك
ә, а, е – ه 
л – ل
фатха – ә
кесра – е, и
алиф – а
е – اي
к, г – ك
хамза – ’
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КІРІСПЕ
_______________________________

Қожа Ахмет Ясауи, оның өмірбаяны, 
мұрасы және суфизм туралы қысқаша мәлімет

Қожа Ахмет Ясауи сияқты ipi тұлғаның өмірі, туып-өскен, 
тәлім-тәрбие алған ортасы, ислам діні тарихындағы орны, сол 
діннің уағыздары арқылы білдірген идеологиясы танымдық та, 
ғылыми да тұрғыдан кеңінен сөз болып келеді. Бұл жөнінде 
том-том еңбектер, құнды-құнды мақала-очерктер жазылды, жа-
зылып та жатыр. Ясауидің түркі халықтарының рухани-мәдени 
өміріндегі рөлі мен қызметі, қалдырған поэтикалық дүниесі 
жап-жақсы зерттеліп келді, зерттелуде. Ұлы шейх «Даналық 
сөздер» («Хикметтер») деп атаған мұрасын қалдырды, 
мұның да дін тарихыңдағы мән-мазмұнын, таралуын, сақталу  
жайын сөз еткен еңбектер де баршылық. Ал Ясауи есімінің 
де, «Хикметтерінің» де сан ғасыр ұмытылмай сақталып келе 
жатуының сыры неде? «Ясауи өмір сүрген XII ғасырдан 
бұрын пайда болған суфизм ағымы деген немене? Ол ағым 
жергілікті қалың бұқара арасында неліктен қолдау тап-
ты?» дегендерді бүгінгі оқырманға түсіндіріп беру – ислам 
дінінің идеологиялық негізін, тарихын зерттеушілердің, 
мәдениеттанушылардың міндеті болды. Діни ағымдардың, 
оның ішіңде түркілер арасыңда тараған суфизмнің әлеуметтік 
мәнін анықтауда дүниежүзіне аттары мәлім шетелдік 
ғалымдар мен атақты орыс білімпаздарынан бастап, қазақ 
зерттеушілерінің еңбектерін атап, пікірлерін баяндап шығу 
– бұл жұмыста біздің негізгі міңдетіміз емес (ол өз алдына 
бірнеше монографиялық жұмыстардың нысаны екені даусыз).

Дегенмен Ясауи жайында баршаға белгілі мағлұматтарды 
келте қайырып еске салсақ, ол қазіргі қазақ жерінде, Түркістан 
алқабында (Сайрам, Ясы маңында) XII ғасырдың бас кезінде 
Ибраһим Махмуд шейхтың отбасыңда дүниеге келген. 
Ясауидің балалық шағы, оқуы, тәрбие алуы жайында аңыз-
әңгімелерге де барып ұштасатын, біршама шындыққа да жа-
насатын мәлімет-деректер бар. Бір аңыздарға қарағанда, Ясауи 
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Түркістандағы мешіт-медреседе оқып жүргенде, түріктің бір 
ғалымы зеректігіне қызығып, Иран жаққа оқуға алып кетеді, 
сонда көп жыл оқып, туған жеріне оралады. Бұны Ясауи 
мұрасына көбірек назар аударып, жұмыс жазып келе жатқан 
Сәрсенбі Дәуітовтің мақаласынан оқимыз. Осы мақаласында 
зерттеуші Ә.Қоңыратбаевтың да мағлұматы басқаша екенін 
келтіреді. Мұнда Қожа Ахмет Бұхар шаһарында сопы 
Жүсіп Хамаданидан білім алған болып танылады1. Орыс 
зерттеушілерінде де Ясауидің өмірбаяндық деректері әртүрлі, 
бірақ көбінде Ясауидің сауатын ашып, оқып, әрі қарай білім-
ғылыммен сусындаған жері – балалық шағында Түркістан 
өңірі, кейін Бұхар шаһары болып баяңдалады. Сірә, дұрысы 
осы болар.

Ясауидің нәсілдік тегіне (сүйегіне) қарай берілген аты 
Хожа есімінің мағынасын, ол хожалардың әлеуметтік орнын, 
қазақтар үшін олардың кім болғанын, сондай-ақ Ясауи деген 
ат оның туған жеріне қарап қойылған лақап аты екенін, өз ныс- 
пысы Ахмет екендігін өлең жолдарынан келтірген мысалда-
рымен дәлелдеген жақсы материал Құдайберген Жұбанов пен 
Жанғазы Жолаевтікі, бірақ бұл ғалымдар Ясауидің өмірбаянын 
кеңінен зерттей алмаған, соңдықтан бұл жөнінде бұларда 
мәліметтер жоқ.

Ал соңғы 10-15 жылдың барысыңда жарық көрген зерттеу-
лерге сүйенсек, Ясауи жеті жасында әке-шешеден жетім қалып, 
жергілікті шейх Арыстан бабтың тәрбиесінде болады, одан  
бастауыш білім алады, өсе келе Бұхарға барып, Жүсіп Хамада-
ниге шәкірт болады. Кейін туған жеріне оралып, діни қызмет 
атқарады. Күнкөріс жолында қолөнершілікпен шұғылданады, 
қарапайым еңбекқорлардың мүддесін қорғайды, исламның 
жергілікті сопылық ұйымын құрады.

Сонымен, Ясауи – көзі ашық, сауаты бар қатардағы жай 
діндар емес, жалпы білім-ғылымнан, әсіресе теология, фило-
софия салаларынан терең білімі бар және ол білімді қажетке 
(сопылық ағымға) қарай жұмсай білген, өзгелерге де үйретіп, 
шәкірттер тәрбиелеген, өз кезеңінің үлкен білімдар адамы 
болғандығы кәміл.

1 Дәуітов С. Хазірет Сұлтан Қожа Ахмет Йасауи //ҚР ҰҒА Хабарлары. –Тіл, 
әдебиет сериясы. –1995. -№1. -32-33-беттер.
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Ал сопылық ағым (суфизм) дегеніміз не? Бұл жайында да 
көп мәлімет бар. Мұхаммед пайғамбардың тікелей ұрпағы 
– Идрис Шахтан бастап, көптеген шетел, орыс ғалымдары 
суфизмнің тарихы мен мазмұнын баяндап берді. Солардың 
ішінде біз, қазақ зерттеушісі, К.Х.Тәжікованың әлемдік мәде- 
ниет тарихындағы исламның алатын орны және оның ағым- 
дарының бірі мистикалық-аскеттік ағым – суфизм туралы 
жазғандарын басшылыққа алдық.

Ясауи ұстаған діни ағымды, оның идеологиясын түсінуде 
біз үшін К.Х.Тәжікованың 1989 жылы жарияланған «Ислам: 
дүниетаным, идеология, саясат» деген еңбегінің құндылығы 
– ғылыми талдауларының дәлелді, жүйелі екендігімен қатар, 
мұнда жалпы ортағасырлық мұсылмандық суфизм туралы, 
оның қазақ жерінің оңтүстігі мен Орта Азияда көрінген форма-
лары жайында, бұл ағымның пайда болу уәждері мен идеоло-
гиясы хақыңда кеңінен жақсы баяндалған. Еңбектің бір тарауы 
Ясауидің діни қызметі мен шығармашылығына арналған.

Ясауи есімі қай қырынан (аспектіден) аталса да, исламның 
идеологиялық бір ағымы – суфизм қоса сөз болып отырылады. 
Исламдағы суфизм – Ясауи кезеңінен, яғни XII ғасырдан бұрын 
пайда болған мистикалық-аскеттік ағым. Ол идеологиясы мен 
теориялық мазмұны жағынан кәнігі (қалыптағы немесе ресми 
ортодоксальдық) исламға оппозиция құрайтын тармақ. Оппо-
зиция дегеніміз – белгілі бір саясатқа, белгілі бір көзқарасқа өз 
саясатын, өз көзқарасын қарама-қарсы қоюшылық, қарсылық 
білдірушілік болса, суфизм исламның кейбір дәстүрлі (рес-
ми, ортодоксальды) догматтарын қабылдамаушылық. Оның 
ғылыми түсініктемесін келтірсек: «Суфизмдегі Құдай – 
абстрактілі, жеке өзіндігі жоқ бастау. Ол туралы Құранда ай-
тылатындай, оның көкте болуы мүлдем міндетті емес. Ясауи- 
де Құдайдың бейнесі ... бірде от түрінде, бірде күн түрінде, 
енді бірде теңіз т.б. түрінде көрінеді. Тиісінше, адам да бұл 
стихияның бір бөлігі болып, өзінің алғашқы бастауына, яғни 
Құдайға оралуға бет бұрады ... адам Құдайдың бір бөлігі ретінде 
онымен табысады, Құдайға қосылады, жалғасады... Құдайды 
тану – сопылар үшін бүкіл өмірінің мәні. Адам Құдайдың бір 
бөлігі ретінде өзін тануы керек»22.

2 Тәжікова К.Х. Ислам: дүниетаным, идеология, саясат. -Алматы. 1989. 
-103-104-беттер.
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Ясауи ілімі – Құдайды табиғатпен теңдестіретін, табиғатты 
Құдайдың өзіне сіңген деп қарайтын мистикалық пантеизмнің 
көрінісі. Адам да табиғаттың бір бөлігі, демек, Құдайды 
тану үшін әуелі адам өзін тануы керек, ол танымды мешіт 
пен дінбасыларының қызметінсіз, зікір салу (Құдайды еске 
алу) арқылы жүзеге асыруға болады дейді сопылар ілімі. Ал 
Құдайды танудың негізі моральдық талаптарды орындау, 
яғни суфизмнің этикалық нормасы бойынша адам бойында 
даңққұмарлық, күншілдік, екіжүзділік, надандық, кекшілдік, 
алдау сияқты жағымсыз қасиеттер болмауы керек. Қысқасы, 
Ясауи ұстанған суфизм жалпыадамзаттық идеяларды: теңдікті, 
әділеттілікті, жақсы іс-әрекеттерді уағыздады, бұлар халықтың 
көпшілік бөлігінің көңіл күйі мен арман-тілегіне сай келді.

Оппозициялық сипат ала тұра, Ясауидің сопылық ілімі 
ортодоксальды (ресми) исламды мүлде жоққа шығармайды, 
онымен ашық айтыспайды. Керісінше, зерттеушілердің дұрыс 
көрсеткеніндей, суфизм – исламның бір бұтағы болғандықтан, 
кейбір догматтары онымен ұштасып жатады. Исламның (сірә, 
қай діннің де) негізгі идеологиясы – моральдық игі қасиеттерді 
уағыздау, адамгершілік қасиеттерді жетілдіру принциптерін 
ұстану. Ясауи ілімінің танымынша, мораль мен суфизм бір, 
суфизм – адамгершіліктің бір түрі. Міне, суфизмді қалың 
жұртшылықтың жақсы қабылдауы Ясауи мен оның мүридтерін 
пір тұтуының бір сыры осында жатса керек және бұған суфизм 
ұсынған «ерік бостандығы» дегеннің әсер етуі даусыз. Ерік 
бостандығы адам Құдайға белгілі бір тәртіппен (бес мезгіл на-
маз оқу, дінбасыларының айтқандарына мүлтіксіз мойынсұну 
сияқтылармен) құлдық ұрмауы керек. Ерік бостандығының 
шарты (ең жоғарғы сатысы) өмірдегі барлық ләззаттардан, 
оның ішінде шектен тыс баюдан, ашкөздіктен аулақ болуды 
уағыздайды. Бұл тұста, әрине, ресми ислам мен суфизмнің 
қағидалары ұштасып кетеді.

Сірә, «қалың бұқара Ясауидің оппозициялық бағытын 
ғана қолдағандықтан соңына ерді» деп үзілді-кесілді айтуға 
да болмас. Ол кезеңде жергілікті көшпелі түркі тайпалары, 
тіпті отырықшы тұрғындары да ислам дінінің қыры-сырын 
жақсы біліп, қалыпты догматтар мен оппозициялық таным-
сенімдерді жақсы айырмауы да мүмкін. Ясауидің еңбегі – 
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өзі негізін қалаған суфистік ілімінің догматтарын уағыздау 
үшін өлеңмен айтқан даналық сөздерінің көпшілік қауымға 
күшті әсер еткендігінде деуге болады. «Хикметтер», тегінде, 
екі үлкен міндет атқарған сияқты, бірі – халықтың рухани 
сұранысы – дінге ден қойғызса, екіншісі – халықтың көркемдік-
эстетикалық сұранысын өтеген. Өйткені хикметтер жергілікті 
түркі тайпалары – қыпшақтар мен оғыздардың әріден келе 
жатқан поэтикалық дүниелерінің (Боровковша, «шамандар 
жырының») үлгісін пайдаланған, сөз-образдары да дәстүрлі 
халық қолданыстарынан алынған. Сондықтан үні, рухы, лебізі 
жағынан хикметтер жергілікті тұрғындардың тыңдауына, 
өздері де жаттап алып, айтып жүруіне оңтайлы болған деп ой-
лаймыз. Бұл жөнінде түрік ғалымы Кемал Ераслан да осындай 
пікір айтады. Ғалым діни-мистикалық халық әдебиеті ислам-
нан бұрынғы түркі әдебиетінің ықпалымен дамыды (ұйқас, 
өлшем, ырғақ)... Ол классикалық әдебиеттен де, махаббат ли-
рикасынан да, дастаңдардан да оқшау тұр деген өте құнды ой-
тұжырымдарын білдіреді3. 

Демек, Ясауидің аты мен ілімін кеңірек жайып, сан ғасыр 
сақтап келуіне себепкер болған факторлардың бірі емес, біре- 
гейі, біздің топшылауымызша, «Хикметтер» сияқты әсем поэ- 
тикалық дүние болған деп ойлаймыз. «Хикметтер» кезінде 
ауызша да тараған. Оның мазмұны мен көркемдігінің мықты- 
лығы сондай, бұл кейін поэтикалық мектепке ұйытқы болған, 
Ясауи хикметтерінің жанры мен стилінің үлгісінде кейінгі 
кезеңдерде ондаған сопы ақындар көптеген туынды ұсынға- 
нын білеміз. Біз бұл жұмыста суфизм туралы оны зерттеуші- 
лермен пікір сайыстыру, қайткенде де өз ойымызды білдіру 
мақсатынан аулақпыз, бізге керегі – Ясауи хикметтеріндегі 
осы діни ағымға қатысты терминдер мен жеке сөздердің мән-
мағынасын ашу, көріктеу амалдарының ішінде аллегорияға 
неліктен көбірек иек артатынын дәлелдеу деген сияқты таза 
лингвистикалық, лингвостилистикалық мәселелерді шешуге 
негіз болатын тұжырымдармен қысқаша таныстырып өту бол-
ды.

Сөйтіп, ислам дінінің түркі тайпаларының арасында жа-
йылып, берки түсуіне, халықтың санасына сіңісе беруіне 

3 D-r Kemal Eraslan. Xikmet gelenegi. –Ankara,1982. –153-бет.
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Ясауидің ілімі зор қызмет атқарған. Бұл күнде көптеген түркі 
халықтарының, оның ішіңде қазақ халқының да Ясауи есіміне, 
оның мұрасына ерекше назар аударып, тереңірек зерттеле  
бастауы, «Хикметтер» қазақ тіліне аударылып, баспа беттерін 
көріп жатқаны, тиісті оқу орыңдарында оқытыла бастауы – 
осылардың баршасында негізгі көзделген мақсат – Ясауидің 
қалыпты исламға оппозициялық бағыт ұстағандығын дәріп- 
теуі емес (мұны көпшілік қауым тіпті жөнді білмейді де), 
исламға қызмет еткендігін таныту. Сол арқылы бүгінгі қоғам 
өмірінде ислам дінінің моральдық, идеологиялық, филосо- 
фиялық негіздерін орнықтыра түсу деп ойлаймыз.

Біздің Ясауи мұрасының тілін ғылыми-танымдық зерттеу 
объектіміз етіп таңдауымыз – осындай кең ауқымды әлеумет- 
тік, рухани сұранысты өтеуге саятын проблеманың бір қыры.

Ясауи мұрасын бүгінгі қауымның жақсы қабылдауының 
себебін түсіндіруде «Хикметтер» Құраннан тікелей жасалған 
көркем дүние сияқты деп танитындар да бар4. Бұл – біршама 
пафостық (көтеріңкі) үні бар баға болғанмен, бүгінгі біз та-
нысып жатқан Ясауи хикметтерінің ислам дінінің қасиетті 
уағыздарымен таныстыратын құралдың бірі болып отырғанын 
мойындатады.

Белгілі орыс түркітанушы ғалымы А.К.Боровков: «Яса-
уи өлеңдерінің көзі (үлгісі, прототипі) Сырдарияның төменгі 
ағысын жайлаған көшпелі түркі тайпаларының халықтық поэ-
зиясы», – дейді. Ол өлеңдер түркі тілінде белгілі бір поэтикалық 
жанрды қалыптастырып, дәстүрге айналдырғанын және бұл 
дәстүрдің Ясауиден кейін бірнеше жүзжылдық бойы жалғасып 
келгенін баса айтады5. Тағы бір көңіл аударатын жайт, – «Хик-
меттер» деп аталатын өлеңдер алқа-қотан отырып, дауыстап 
айтуға (зікір салуға) арналғаңдықтан, бұларды жаттап, ауызша 
таратудың да орын алғандығы. А.К.Боровковтың топшылауын-
ша, Ясауи хикметтерінің хатқа түсіп, топтама (жинақ, диуан) 
түрінде тарала бастауы XV ғасырдың екінші жартысынан бер-
мен қарай ғана болса керек. Диуандарды құрастыру ісінде хик-
мет айтушы авторлардың араласып кетуі, өлең мәтіңдерінде 
өзгерістер енгізілуі («редакциялануы») сияқты фактілердің 

4 Дәуітов С. Хожа Ахмет Йассауи //Егемен Қазақстан. - 6.03.1993.
5 Боровков А.К. Очерки по истории узбекского языка (определение языка хикметов 

Ахмада Ясеви) // Советское востоковедение. -Т.5. -М.-Л., -1948. -№5
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орын алғаны да айтылып келеді. Сол себептен Ясауи хикметтері 
деп жүргендеріміздің баршасы түгел даусыз Ясауи мұрасы 
емес екендігін П.М.Мелиоранский де, проф. Ф.Көпрүлү де, 
А.К.Боровков та, тағы басқа зерттеушілер де ашық айтқан-ды. 
А.К.Боровков хикметтер жазған өзге де авторлардың материал-
дарын қарап отырып, хикмет атаулының барлығы, оның ішінде 
Ясауидікі деп диуан (жинақ, топтама) түрінде қолжазбалар 
мен басылымдарда ұсынып жүрген өлеңдердің баршасы түгел 
Ясауидікі еместігін айтады. Ұлы шейхтың үшінші ізбасары 
Хакім ата Сулейманнан (Бақырғанидан) бастап, көптеген со-
пылар хикметтер жанрын әрі қарай жалғастырған дейді. Зерт-
тей келе Ахмет Ясауи мен ізбасары Хакім атаның аттарының 
айналасына топтанып, жүздеген жыл бойы олардың әрі ілімін, 
әрі поэтикалық мектебін жалғастырып, хикметтер жанрындағы 
шығармаларын ұсынған отызға жуық автордың есімдерін 
атап көрсетеді. Олар: «1. Азим. 2. Асад. З. Байза. 4. Бехбуди. 
5. Гадам. б. Гариб. 7. Гызали. 8. Икани. 9. Қасым. 10. Джани. 
11.Мачин. 12. Машраб. 13. Молла Базар. 14. Надири. 15. Наси-
ми. 16. Сабри. 17. Сайфаддин. 18. Тадж. 19. Тафи. 20. Тимури.  
21. Убайди. 22.Факири. 23. Хаким-ата. 24. Хубби. 25. Худайдад. 
26. Шамсэддин. 27. Шарафи. 28. Шариф. 29. Шухуди»6.

Әрине, бұл тізім үзілді-кесілді осы түрде болмауы мүмкін, 
хикметтер авторларының есімдері қосылуы да, түзетілуі де 
ықтимал. Біз бұл тізімді әдейі келтіріп отырған себебіміз 
А.К.Боровковтың аталған еңбегі (дәлірек айтсақ, бұл мақала-
очеркі жарияланған журнал) бұл күнде табыла бермейтін, 
екінің бірінің қолында жоқ, сирек дүниеге айналғанын ескеріп, 
Ясауи мен оның мектебін зерттеуші жас ғалымдарға әдейі 
ұсынып отырмыз. Іздесін. Әрқайсысының мұрасын жеке-же-
ке зерттесін. Ғалым өзі көрсеткен авторлардың бірқатарының 
(Икани, Худайдад, Гариб, Шариф, Сайфаддин т.б.) есімдерін 
таныстырып, шығармаларынан (Шығыс қолжазбалары ин-
ститутында сақталған материалдардан) үзінділер келтіріп, өз 
пікірін дәлелдейді. Қожа Ахметтің «менің бір дәптерімде жүз 
мың хикмет бар» десе, екінші бір жерде «4400, тағы бірде 9900 
хикмет айттым» дегені, әрине, әсірелеп (гипербола түрінде) 

6 Боровков А.К. Көрсетілген жұмыс. 236-бет.
Біз бұл тізімді автордың орыс тілінде жарияланған еңбегі бойынша адам аттарының 

орысша көрсетілген күйінде беріп отырмыз.
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айтқаны екенін де ескертеді. Ал А.К.Боровков әрбір өлеңнің 
(хикметтің) соңғы шумағыңда құл Ахмад, мискин Ахмад, йа Ах-
мад сияқты жалқы есімдер келген хикметтерді Ясауидікі деп 
тануға болар деген ойын да білдіреді.

Ал әр хикметтің ең соңғы шумағында жалқы есімді келтіру 
– тек авторлықты білдіру амалы ғана емес, әр өлеңнің шегін 
көрсететін, яғни біреуінің аяқталып, екіншісіне көшу – «су 
айырығы» іспетті стильдік элемент. Әрине, өлең жіктерін 
көрсететін ең басты амал – ұйқас бірлігі. Бұл жанрда әрбір 
хикмет бөлек-бөлек өлең түрінде ұсынылатындықтан, тұтас 
бір өлең бір ғана ұйқаспен, негізінен, төрт тармақты шумақтың 
әрбір төртінші жолы өзара ұйқасып отыруымен ерекшеленеді 
(ол жайыңда өлең құрылысын сөз еткен тарауда кеңірек айты-
лады). Осы ретпен келсек, біз зерделеп отырған қолжазбада ең 
жиі кездесетін «жол айырық» есім – Құл Қожа Ахмет. Ол 45 
хикметте келген. Оның үстіне бұл есім тағы 5 хикметте болуға 
тиіс, өйткені өлеңнің бұл есімдер аталған соңғы жолдары не 
жазылмай қалған, не қолжазба қағазы жыртылып қалған. 
Қолжазбада Құл Хожа Ахмәд дегеннен басқа тек қана Ахмәд 
деген есім 4 хикметте ұшырасады. Сондай-ақ Ахмәд жалқы 
есімі дана, мискин, хожа, құл деген эпитеттермен де келген. 
Үш хикметте Султан Ахмәд деген тіркесті де кездестіреміз. 
Ал Йасауи есімі өте сирек кездеседі. Жеке Йасауи сөзі бір ғана 
хикметте, қалғандарында мискин Йасауи, мискин Ахмәд Йаса-
уи болып келеді. Құл Хожа Ахмәд Йасауи, мискин Хожа Ахмәд 
Йасауи, Султан Хожа Ахмәд Йасауи деп «толық» атау бір-бір 
реттен ғана хатқа түскен. Екі хикметте Ахмәд есімі Ахмәди бо-
лып жазылған. Самарқанд қолжазбасында екі хикметте ғана 
(26, 69) жалқы есім көрсетілмеген, ол екі өлең Қазан басылы-
мында жоқ. Соңғы шумақтарында Ахмәд, Ахмәди есімдерімен 
келетін бірқатар хикметтерді А.К. Боровков осы аттас басқа 
авторлардың шығармалары болуы мүмкін деп топшылай-
ды. Бірақ стилі мен мазмұны (идеясы) жағынан бұлардың 
авторлығын ажырату өте қиын.

Ал тек қана Ахмәд Йасауи деп келетін хикмет қолжазбада 
екеу-ақ. Сондықтан, біздің топшылауымызша, Құл Хожа Ахмәд 
есімімен келген хикметтер авторлығын танытуға икемділеу 
сияқты, өйткені бұл күрделі атау-есім Қазан басылымдарын-
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да ең жиі ұшырасады. Ясауи мұрасының 1904 жылғы Қазан 
басылымыңдағы 153 хикметтің 109-ында осы тіркес-есім 
жазылған. Ал бұл кітапта, Залеман қолжазбасында жоқ Ей 
Ахмәд (21-хикмет), Хожа (127-хикмет), Ахмәд-и (53, 103, 
128-хикметтерде), Құл Ахмәди (68-хикмет), Йасауи мискин 
Ахмәд (88-хикмет), Құл Ғариб (102-хикмет), Ахмәда бин 
Ибраһим (135-хикмет) деген есімдер бар. Тек үш хикметте 
(16, 126, 142) ешбір жалқы есім жоқ. Дегенмен бұл «авторлық 
көрсеткіш-есімдердің» бірде-біреуі хикмет иесін үзілді-
кесілді атауға мүмкіндік (дәлірек айтсақ, «құқық») бермейді, 
өйткені бұлар әр қолжазбада, әр басылымда құбылып отырады: 
эпитеттері өзгеше келеді, қолжазбалар мен басылымдардың 
арасында бірдейлік жоқ. Мысалы, Самарқанд қолжазбасын- 
дағы 16-хикметтегі Ахмәд Иасауи есімі басылымдарда мис- 
кин за‘иф Хожа Ахмәд (1904 жыл, 147-хикмет). Сірә, Хожа 
Ахмәд есімі соңында Иасауи сөзі келсін-келмесін ұлы шейхқа 
халық арасында біршама орныққан кәнігі аты (аталуы) болса 
керек және бұлайша атау тек Ясауидің өз заманында ғана емес, 
кейінгі ұрпақтардың құлақтарына сіңімді болғанға ұқсайды. 
Бұл есімдердің ішінде құл, мискин деген эпитеттер автордың 
өз қалауынша қосылуы мүмкін, ал сұлтан, дана деген «асқақ» 
сөздерді өзгелер, әсіресе Ясауи іліміне, шығармашылығына 
мейлінше бас иген, қадір тұтқандар қосып айтуы нанымды. 
Автор (Ясауи), сөз жоқ, өзін Құдайдың құлы немесе мискин 
(Алланың құлдығына бас июші) деп атауы суфизм ілімінің 
идеологиясына сай келеді, ал өзін өзі дана, сұлтан деп 
мадақтауы, әрине, қисынға келмейді.

Сөйтіп, әр хикметтің соңғы шумағында жалқы есімнің ата-
луы – осы әдебиет үлгісінің жанрлық белгілерінің бірі болған. 
Бұл есім, бір жағынан, әр өлеңнің аяқталған шегін көрсететін, 
яғни әрбір зікірдің аккорды (соңғы үні – Аллаһ акбары) болса, 
екінші жағынан автордың, яғни бас шейхтың атын атау арқылы 
сопылық орденнің жақтақтарын тартатын қаратпа сөз ретіндегі 
стильдік құрал болып шыққан. Бұл жердегі жалқы есім хик-
мет авторын атаудан гөрі осы жанрдың стильдік қызметін 
атқаратын тілдік элемент деп қараған жөн. Өйткені хикмет 
соңындағы жалқы есім кейбірінде II жақтағы қаратпа сөз бо-
лып келсе, екінші біреулерінде сөйлемнің III жақтағы бастауы-
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шы, үшінші біреулерінде автордың өзі болып I жақтан ауызға 
алынады. Мысалдар (фактілер):

Құл Хожа Ахмад йашың йетті йікірмә бір,
Нә қылғайсән йазуқларың тағдын ағыр.
‘азаб қылса қиййаматта игәм қадир 
Айа дустлар нүчүк жаэаб айғұм мән-а

(1904 жылғы кітапта 3, қолжазбада 2-хикмет).
Мұндағы Құл Хожа Ахмет деп автор айтар сөзін өзіне қарата 

айтады, мұны өлеңнің соңғы тармақтарының морфологиялық 
бітімі танытады: етістік тұлғалары мен тәуелдік жалғаулы 
сөздер және есімдік I жақтан беріліп тұр (айгум, игәм, мән-а).

Келесі өлеңнің соңғы шумағына көңіл аударалық:
Құл Хожа Ахмәд ‘ашиқ болсаң жандын кечкіл
Андын соңра шаэқ шарабын тойүб ічкіл.
Гунаһыңна сабуқ қылыб анда үчқыл
‘ашиқлары учмағ сәры үчар ерміш

(кітапта 87, қолжазбада 6-хикмет).
Мұнда да сөз өзіне – Құл Хожа Ахметке арналып айтылған, 

грамматикалық көрсеткіштер II жақтан берілген: болсаң, кечкіл, 
ічкіл, гунаһың, ұчқыл.

Сөйтіп, хикмет соңында айтылған жалқы есімді өлең иесінің 
(авторының) жай ғана атауы деп емес, белгілі бір стильдік 
мақсатта қолданылған «таңбалы» (мотивированный) элемент 
деп тану керек.

Ясауи тілінің зерттелуі

ХХ ғасырдың соңғы онжылдығынан бастап Қазақстанның 
дербес тәуелсіз ел деп танылып, қазақ халқының саяси-ру-
хани азаттыққа ие болуы, осының нәтижесінде әлеуметтік, 
идеологиялық ахуалының өзгеруі – осылардың баршасы ұлт- 
тық сананың, жеке адамдардың рухани дүниесінің жаңа си-
пат алуына, жаңа сатыға көтерілуіне алып келді. Коммунистік 
идеология мен социализм мұраттары ығысты, олардың орнын 
басатын жаңа рухани-мәдени сұраныстар дүниеге келді. Жеке 
адамның рухани түлеуі басталды. Бұл үшін қазақ халқының 
дінге, ислам дініне ден қоя бастағаны, ескіні жаңғыртып, 
ұмыт болғанды еске алу қарекетіне кіріскені – бүгінгі тари-
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хи шындық. Ислам дінін дұрыс ұстануға бет бұрғанымыздың 
белгісі: көптеп мешіт тұрғызылды, діни оқу орындары ашыл-
ды, дін қызметшілері құрметтеле бастады, жеке басылымдар 
мен күнделікті баспасөз беттерінде ислам дінінің негіздері, 
шарттары түсіндіріле бастады...

Міне, осындай қыруар қам-қарекеттердің ішінде XII ғасыр- 
да жасап өткен, түркі халықтары арасындағы белгілі діни-
идеологиялық ағымның негізін қалаған Қожа Ахмет Ясауидің 
қызметі мен шығармашылығына айрықша назар аударылып, 
оның «Хикметтер» деп аталатын поэтикалық мұрасы бүгінгі 
жұртшылыққа ұсынылып отыр, ол қазақ тіліне аударылып, 
көптеп жарыққа шығарылуда.

Ислам дінінің бүгінгі қазақ халқының және еліміздегі өзге  
де мұсылман жұрттардың рухани өміріндегі орны мен 
қызметіне, өткендегі тарихы мен бүгінгі күй-жайына мейлінше 
назар аудару тек практикалық ic-әрекеттер саласында ғана 
емес, білім мен ғылым өрісінде де орын алып отыр. Қазақ 
ғылымында «ясауитану» саласы дүниеге келді.

Қазақстандағы ясауитану 1990 жылы қазан айыңда Түркіс- 
тан қаласында «Ясауи әлемі» атты дөңгелек үстелде өткі- 
зілген халықаралық жиыннан бермен қарай жандана бас- 
тады деуге болады. Мұнда тарихшылар мен философтар, 
мәдениеттанушылар мен әдебиетшілер, тіл мамандары болып, 
Ясауидің идеологиясы мен философиялық ой-толғамдарын, 
жырлаған тақырыбы мен діни, гуманистік үгіт-насихаттарын, 
«Хикметтерінің» тілі мен көркемдігін сөз еткен баяндамалар 
жасалды. Дөңгелек үстел басында Ясауи мұрасы жайында 
Түркия ғалымдарымен тұңғыш рет жүзбе-жүз отырып, пікір 
алысу болды.

Ясауидің діни қызметін, ілімін, түркі халықтарының ру- 
хани әлеміндегі орнын зерттеу біршама жан-жақты, толық, 
жүйелі түрде жүргізіліп келгенімен және жүргізіліп келе 
жатқанымен, ясауитанудың аса мәнді әрі қажетті бір қыры – 
оның тілін зерттеу қазақ филологиясында кенжелеп келеді.

Қазақ ғылымының көгінде жарық көріп жатқан үлкенді-
кішілі зерттеу жүмыстары негізінен Ясауидің өмірбаяны, діни 
қызметі, ұсынған уағыздарының мәні, суфизм ағымы, оның 
түркі халықтары, оның ішіңде қазақ халқы тарихында көріну 
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формалары, Ясауидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары 
жайында. Қысқасы, «Қожа Ахмет Ясауи кім және оның діни-
идеологиялық жолы қандай болды?» деген әңгіме (зерттеулер) 
басым болып келе жатыр. Ал Ясауи мұрасының және жалпы 
сопылық поэтикалық мектептің тілін өз алдына зерттеу нысаны 
(объектісі) етіп, барлық параметрі жағынан, яғни фонетикалық-
графикалық сипатын, орфограммалық тұрқын, лексикалық 
құрамын, морфологиялық бітімін талдап-танытудың қажеттігі 
даусыз. Сондықтан бұл проблемалар дүниежүзі ғалымдары- 
ның назарын аудармай тұра алмайтындығы да белгілі.

Орта ғасырлардағы (XI-XVI ғ.) түркі жазба ескерткіштері- 
нің тілін зерттеудің бір ұшы сол кезеңдердегі, яғни ескі (көне 
емес) түркі әдеби тілдерінің сипаты, бір-бірінен айырым 
белгілері және қазіргі түркі тілдеріне қатысы (жақындығы, 
алыстығы) деген проблемаларға барып тіреледі. Өйткені 
белгілі бір ескерткіштің немесе жеке бір қаламгердің тілін 
зерттеу – жалаң археографиялық немесе фактографиялық 
ізденістер емес, бұлардағы іздеп отырған объектілеріміздің бар-
жоғын, сипатын көрсетуде белгілі мақсат көзделеді: талданған 
(баяндалған) фактілерді, айталық, ескерткіштің лексикалық 
құрамының генезистік қабаттарын, фонетикалық жүйесін, 
грамматикалық құрылымын не үшін талдап, түгендеп отырмыз, 
ол фактілер неден хабар береді, қаңдай теориялық тұжырым- 
дар айтқызады деген сияқты мақсат-мұраттар көзделеді.

Міне, осы тұрғыдан келгенде, XII ғасырдың тақырыбы 
мен стилі жағынан басқалардан өзгеше тұрған түркі ескерт- 
кіші – Ясауидің «Хикметтерінің» тілі мен стиліне, тілдік 
сүйегіне атақты түркітанушылар П.М.Мелиоранский, акад. 
К.Залеман, акад. С.Е.Малов, А.К. Боровков, проф. Ф.Көпрүлү, 
А.Н.Кононовтардан бастап, Ә.Нәжіп, Н.А.Баскаков, А.М.Щер- 
бак, Э.Рустамов, К.Ераслан, А.Серткая, А.Ержиласун сияқты 
өзбек, орыс, түрік ғалымдары назар аударып, сөз етті және сөз 
етіп келе жатыр. Бұл жерде тек Ясауидің тіліне қатысты пікір 
айтқан ғалымдар ғана аталып отыр.

Соңғы 10-15 жыл барысыңда Орта Азия елдері мен 
Түркия ғалымдарының ішінде, әсіресе жастар арасында Яса-
уи мұрасының, Ясауи мектебінің тілі мен стилін әр қырынан 
талдап, танытып жатқандар бар екендігі даусыз болар, бірақ 
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ғылыми байланысымыз біраз уақыт үзіліп қалған соңғы жыл- 
дарда түркологияның барша табыстарын біле алмай қалға- 
нымызды ескертеміз.

Суфизм мен ясауийа ағымының тарихы ұлы шейхтың дүние- 
танымы, оның ата тегі мен білім алған орындары, ұстаздары, 
шәкірттері мен кейінгі ізбасарлары туралы үлкен зерттеу- 
лер жүргізіп, әр алуан пікірлер айтқан шетелдік ғалымдар- 
дың (фон Г.Э.Грюнбаум, Дж. Тримингэм т.б.), орыс ғалым- 
дарының (В.Д. Греков, В. В. Бартольд, А.Л.Гаррицкий, 
С.Э.Бертельс, В.А. Гордлевский, С.Г.Кляшторный, Т.М.Султа- 
нов т.б.), түркі ғалымдарының (Ф.Көпрүлү, Ерхан Айдын, 
К.Ераслан т.б.), қазақ ғалымдарының (М.Дулатов, Мәшһүр 
Жүсіп Көпеев, Ж.Аймауытов, Қ.Жұбанов пен Ж.Жолаев, 
Ә.Марғұлан, М.Әуезов, Ә.Қоңыратбаев, К.Тәжікова, М.Жар- 
мұхамедов, С.Дәуітов, М.Шафиғи, Ө.Күмісбаев т.б.) есімдері 
бір бөлек тұрса, Ясауидің поэтикалық мектебінің тілі мен 
стилін сөз еткен және «Хикметтер» мәтінін біршама талдап, 
түйін-тұжырымдарын ұсынған жоғарыда аталған шетелдік 
те, әсіресе орыс түркологтері де ішінара өзбек, түрік, қазақ 
филологтері мен тіл мамандарының да есімдері – бір төбе.

Қазақ мәдениетінде Ясауи мұрасының, оның суфистік 
ілімінің зерттелу тарихын біршама жақсы баяндаған еңбектер 
де көріне бастады. Солардың ішінде ғалым С.Дәуітұлының 
«Диуани хикмет» хақында» (Алматы, 1998) атты кітабын; су-
физм мен ясауийа ағымының тарихын, дүниетанымын зерт- 
теуші Айдар Әбуовтің «Қожа Ахмет Ясауи дүниетанымын 
зерттеудің тарихи-философиялық аспектісі» (жинақ: Ясауи та- 
ғылымы. Түркістан, 1996) атты мақаласы сияқты жұмыстарды 
жақсы атауға болады. Әрине, Ясауи мұрасы мен идеологиясы 
жайындағы күні бүгінге дейін жарық көрген үлкенді-кішілі 
еңбектерді (тек қазақ мәдениетінде ғана емес, өзге елдегілерін 
де қамтып) жүйелеп, сұрыптап, ясауитану саласының өзекті 
мәселесі ретінде өз алдына жеке зерттеулер жүргізіле беруге 
тиіс (жүргізіліп жатқан да болар) және бұндай ізденістерге та-
рихшылар, дін тарихын зерттеушілер, философтар, әдебиет- 
танушылар, тіл мамаңдары жеке-жеке де, бірлесіп те барса, 
еңбек жемісті де нанымды болмақ.
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Ал Ясауидің тілін зерттеу – өз алдына үлкен сала. Бұл салада 
да дүниежүзілік ғылымда, орыс түркологиясында, қазақ фило-
логиясында ізденістер, зерттеулер, еңбектер жоқ емес. Әсіресе 
Ясауидің тіліне қатысты жалпы пікір айтқандар баршылық, 
ал жеке бір қолжазбасы немесе басылымының мәтінін алып, 
оған лингвистикалық талдау жасаушылар кемде-кем. Сондай 
лингвистикалық зерттеулердің бірегейі – орыс ғалымы К.Бо- 
ровковтың очеркі. А.К. Боровков «Советское востоковедение» 
журналының 1948 жылғы 5 нөмірінде «Очерки по истории уз-
бекского языка (определение языка хикматов Ахмада Ясеви)» 
деген көлемді мақаласында өзі атағандай алдын ала ізденіс- 
терге («предварительные разыскания») барады. Ол ізденістерді 
тек бір қолжазбаның мәтіні бойынша жүргізеді. Қолжазба 
– орыс ғалымы акад. К.Г.Залеманның XIX ғасырдың соңғы 
кезінде Самарқанд қаласынан Ресейге алып шыққан нұсқа 
болатын, бұл қолжазба шамамен XVII ғасырдың соң тұсында 
хатқа түскен ең әріректегі қолжазба екендігі жоғарыда айтыл-
ды.

Бұл очеркте А.К.Боровков Ясауидің мұрасы, оның қол- 
жазбалары мен басылымдары туралы мәлімет беріп келіп, 
Ясауи мұрасы деп жүрген дүниенің барлығы онікі еместігін, 
бұл поэтикалық мектепте «Хикметтер» айтушылардың көп 
болғаңдығын сөз етеді және олардың жиырма тоғызының аты-
жөндерін көрсетеді, туындыларын талдайды. Біз үшін, яғни 
Ясауидің тілін зерттеуде мәні аса зор материал – ғалымның 
«Хикметтерінің» ішінара лексикасын, әлдеқайда көбірек морфо- 
логиялық құрылымы мен фонетикалық ерекшеліктерін тал- 
даған тұсы. Әрине, бұл – жүйелі түрде, белгілі бір тәртіппен 
(мысалы, әр сөз табын бөліп алып, олардың жеке категориялық 
тұлғаларын көрсету сияқты) жасалған талдау емес, деген-
мен нақты фактілерді көрсеткен жақсы зерттеу үлгісі. Осы 
фактілерге қарап, Ясауи тілі шығыс түркі әдеби тілінің дәстү- 
рін сақтаған, оған кейінгі ғасырларда қосылған үстеме эле-
менттер мұны ескі өзбек тіліне (шағатай тіліне) жақындатады 
деген тұжырымға келеді, сөйтіп, мақаласының аты айтып 
тұрғандай, Ясауи тілінің бұл талдауын өзбек тілінің тарихы-
на қатысты ізденіс (зерттеу, талдау) деп санайды. Қысқасы, 
А.К.Боровков: бұл очеркінде: «Ясауи мұрасы өзбек әдебиеті 
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мен өзбек тілінің ертерек кезеңдегі тамаша беттерінің бірін 
ашады», – деп түйеді7.

Ал бұндай түйін-тұжырымнан едәуір өзгеше айтылған 
пікірлер бары мәлім.

Түркі жұртшылығына Ясауиді ең алғаш кеңірек таныс- 
тырған түрік ғалымы проф. Мехмет Фуад Көпрүлү (орыс тілінде- 
гі ғылыми әдебиетте көбінесе «Купрюлю-заде» деп беріледі) 
1913 жылы жазған «Ахмет Ясауи мен оның шағатай әдебиетіне 
ықпалы» деген мақаласынан бастап, кейінгі «Түркі әдебиетін- 
дегі алғашқы сопы-ақындар» атты кітабында 1918 жылы 
Стамбулда жарық көрген монографиясында Ясауидің өмірі 
мен діни қызметін, көзқарастарын кеңінен сөз етеді, бірақ 
мұнда ғалым хикметтердің тілін талдамайды, оның себебін өзі 
былай деп түсіндіреді: «Түркі тілі тарихы – күні бүгінге дейін 
бүтіндей тәрк етіліп, мән берілмеген сала. Бұл жайында көмекке 
ұсынылатын ешқандай жан-жақты зерттелген еңбек жоқтың 
қасы және тіл білімі біздің саламыз болмағаны үшін (айы-
рып көрсеткен біз – Р.С.) бұл жөніңде біз беретін мәліметтер 
мен ұсынатын пікірлердің әсіресе тілші, тіл мамаңдары та-
рапынан қайтадан зерттелуі қажет деген ойдамыз»8 (проф. 
Көпрүлү бұл пікірін 1918 жылдары айтқан, ол кезде, әрине, 
А.К.Боровков, Ә.Нәжіп т.с.с. белгілі орыс түркологтерінің 
Ясауи тілін зерделеген еңбектері әлі жазылмаған болатын). 
Проф. М.Ф.Көпрүлүнің бұл құнды еңбегін жас түрік ғалымы 
Кенан Коч қазақ тіліне аударып, 1999 жылы жеке басылым етіп 
жарыққа шығарды. Осы еңбек (кітап) жайында біз толығырақ 
баяндап, қазақ оқырмандарына таныстырған болатынбыз.9 Де-
генмен проф. Көпрүлү Ясауи «Хикметтерін» түркі тілдері тари-
хы тұрғысынан зерттеуге, яғни оның тілдік негізі («қандай тіл  
ортасына жататыны») туралы өз пікірін білдірген. Әуелі мұн- 
дай пікірді үзілді-кесілді айту үшін Ясауи «Хикметтерінің» 
сенімді (канондық) мәтіндері жоқтығын, тіпті көптеген хик- 
меттердің Ясауидің өз қаламынан шықпағандығына шек 
келтіруге болатындығын баса айтады (бұл пікірді орыс ғалым- 

7 Боровков А.К. Аталған еңбек, 250-бет
8 Көпрүлү М.Ф. Қожа Ахмет Ясауи. Танымы мен тағылымы. - Шымкент, 1999. 

–177-бет.
9 Сыздықова Р. Ясауи мұрасының зерттелу тарихынан // ҚР ҰҒА хабарлары. –Тіл, 

әдебиет сериясы, 2000. –№ 5-6. –3-5-беттер.
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дары да жақсы айтқан болатын). Бұл ғалым Ясауидің тегін 
арғу түркілеріне апарады, ал арғулар, шігілдер, яғмалар, тох-
сылар қарлұқ тобын құрайды дей келіп, Ясауидің ана тілі 
оғұз диалектісі емес10 дейді. Демек, Ясауи «Хикметтерінің» 
тіліне оғұз тілдерінің біршама ықпалы болғанымен, оның 
негізі қарлұқтық деп түйеді және түркі әдебиетінің «Құтадғу 
білікке» ең жақын үлгісі деп таниды. Проф.Көпрүлүнің бұл 
пікірін орыс ғалымы А.К.Боровков «нақты тілдік талдаулармен 
дәлелденбеген тұжырым» деп сынайды11. Түркологияда Ах-
мет Ясауидің тіліне қатысты жалпылай да, ішінара нақтылай 
да (азды-көпті лингвистикалық талдаулармен) айтылған 
пікірлер, болжамдар, тұжырымдар аз емес. Өйткені Ясауидің 
«Хикметтері» сияқты ғажайып ескерткіш қай жағынан да, 
оның ішінде тілі жөнінен дүниежүзі ғалымдарының назарын 
аудармай тұра алмағаңдығы белгілі.

Орта ғасырлардағы түркі әдеби тілдерінің қалыптасуы мен 
дамуы проблемасымен шетелдік ғалымдарды былай қойғаңда, 
В.В.Радлов, С.Е.Малов, П.М.Мелиоранский, А.Н.Самойлович, 
К.Г.Залеман, А.Н.Кононов, А.К.Боровков, Э.Н.Наджип, Э.Р.Те- 
нишев, А.М.Щербак, Э.Фазылов, С.Н.Иванов, Н.А.Баскаков, 
З.Мухамедова сияқты ілгері буын түркологтер айналысты. Бұл 
ғалымдар белгілі бір ескерткіштердің тілін лингвистикалық 
тұрғыдан талдап, олардың сипаттамасын берді. Бұларда да 
Ясауи тілінің түп негізі, қазіргі түркі тілдеріне қатысы (алыс-
жақындығы, іліктестігі) туралы ұсынылған түйін-тұжырымдар 
әртүрлі, тіпті бір-біріне қарама-қайшы келіп жатады. Әр 
зерттеуші өз танымына қарай әртүрлі түйін түйген. Акад. 
А.Н.Кононов: «Ясауи тілі көне ұйғыр және хорезмдік түркі 
әдеби тілінің нормаларына, яғни Қарахандар мемлекетіндегі 
қарлұқ-ұйғыр жазба тілінің үлгілері «Құтадғу білік» пен «Ал-
тын йаруқтардың» тіліне жақын», – деп топшыласа, Әмір 
Нәжіп Ясауи поэзиясының тілі грамматикалық құрылысы мен 
лексикасы жағынан «Құтадғу біліктен» де, әз-Замахшаридің 
«Муқаддимат әл-әдаб» атты шығармасыннан да бөлектеніп 
тұратындығын айтады. XI-XIV ғасырлардағы түркі жаз-

10 Көпрүлү М.Ф. Қожа Ахмет Ясауи. Танымы мен тағылымы. - Шымкент, 1999. 
198-бет.

11 Боровков А.К. Очерки по истории узбекского языка (определение хикметов 
Ахмада Ясеви) //Советское востоковедение. -М., -1948, №5. -Стр. 264.
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ба ескерткіштері тілін арнайы зерттеген Ә.Нәжіп: «Құтадғу 
біліктің» негізі «д-з» тобындағы қарлұқ-ұйғыр тілі болса, Яса-
уи хикметтері тілінің негізі (сүйегі) «j (й)» тобындағы қыпшақ 
тілі, оған оғұз тайпалары тілінің элементтері қосылған, демек, 
бұл әдеби тіл аралас сипат алған, ол Сырдарияның төменгі 
ағысында (қазіргі Қазақстан жерінің бір бөлігінде) пайда 
болған және Қарахандар кезеңіндегі қарлұқ-ұйғыр әдеби тіліне 
қарама-қарсы түрде ХІІ ғасырда дүниеге келген тіл деп таба-
ды12.

Ә.Нәжіптің танымы бойынша, XIV ғасырда Алтын Орда-
да екі әдеби тіл: оғұз-қыпшақ және қыпшақ-оғұз тілдері өмір 
сүрген (қызмет еткен). Алғашқысының негізіңде Хорезмнің 
солтүстік өңірінде пайда болған «Құтадғу білік» ескерткішінің 
тілі жатады, оған ұйғыр жазба дәстүрі қатты ықпал еткен, ал 
қыпшақ-оғұз әдеби тілінің негізінде Сырдарияның төменгі 
ағысында пайда болып, Мысырға дейін етек жайған Ясауи 
тілі жатыр дейді13. Ясауи тіліне «Мухаббат-наменің» тілі мен 
Алтын Орданың XIII-XIV ғасырлардағы ескерткіштерінің тілі 
жақын келеді дегенді де айтады14.

Көрнекті түркітанушы А.М.Щербак «Хосрау эа Ширин» 
поэмасының тілі Ясауи тілінің ерекшеліктеріне сәйкеспейді», 
деу арқылы «Хикметтер» тілінің негізі оғұз тайпаларының 
тілі емес» деген пікірін білдіреді. Ал А.Н.Самойлович Яса-
уи «Хикметтерінің», Рабғузидің «Қысас ул-әнбийасының» 
тілдерін, соңдай-ақ «Мухаббат-наменің» тілін шағатай тілі, 
шағатай әдебиеті (оғұз-қарлұқ тілі тобына) дегеңдерге жатқыза 
алмаймын» дегенді батыл айтады15. Кейбір зерттеушілер «Яса-
уи тілі Орхон жазбалары тілімен де іліктеседі» дегенді де 
білдіреді16. Түркі тілдерінің дамуы мен қалыптасу барысын 
арнайы зерттеген белгілі түрколог Н.А.Баскаков: Ясауидің 
«Хикметтері» мен оның ізбасары Ахмед Югнакидің «һибат  

12 Наджип Э.Н. Кипчакско-огузский литературный язык мамлюкского Египта XIV 
века. Автореферат докт. дисс. - М., 1965. - Стр. 9.

13 Наджип Э. Заслуги арабских филологов в области изучения тюркских языков //
Семитские языки. -Вып. 2. -Ч. 2, -М., 1965.

14 Наджип Э. Мухаббат-наме. -М., 1961.
15 Самойлович А.Н. К истории литературных средневековых турецких языков  // 

Мир-Али-Шир. - Л., 1925.
16 Рустамов Э. Ахмад Ясави хикматларида тарих ва хает садоси //Узбек тили ва 

адабиети. -1972. -№4.
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әл-хақайиқ» атты шығармасының тілі оғұз-қыпшақ диалек- 
тілеріне негізделген, оған көне ұйғыр тілінің ықпалы күшті 
болмаған, бұлардың тілі батыс (оғұз-қыпшақ) түркі әдеби 
тіліне жатады»,– дейді. «Құтатғу білік», Рабғузидің «Қысасул-
әнбийасы» шығыс (қарлұқ-ұйғыр негізді) түркі әдебиетінің 
үлгілері деп санайды17.

Орта ғасырлардағы түркі жазба ескерткіштерінің тілін 
нағыз лингвист маман ретінде ұзақ жылдар бойы зерттеген 
белгілі ғалым Ә.Нәжіп XIV ғасыр ескерткіштері: Хорезмидің 
«Мухаббат-намесі» мен Сейф Сараидің «Гулистанына» лекси- 
ка-грамматикалық сипаттама жасап, сөздіктерін түзді. Ғалым 
бұлар тілдік негізі жағынан ХІІ ғасырдағы Ясауи «Хикмет- 
терінің» тілімен бір топқа кіреді, олар j-тобындағы қыпшақ- 
оғыз тілінің ескерткіштері деп атайды18. «Бұл әдеби тіл құранды, 
яғни қыпшақ пен оғұз тілдері араласқан, ол Сырдарияның 
төменгі ағысында пайда болған, ал Сырдарияның төменгі 
ағысынан бастап, Еділ бойын, Хорезмді, Әзірбайжан жерін, 
Қырым түбегін көктей өтіп, Мысырға (Египетке) дейін 
жайылған әдеби тілдік дәстүрді «Ортаазиялық тефсир», 
«Нахдж ал-Фарадис», «Қысас Рабғузи», Қутбаны» «Хосрау 
уа Ширин» сияқты жәдігерліктері ұстанды, олардың тілдік  
сүйегі (негізі) j-тобындағы оғұз-қыпшақ тілі болды», дейді.

Қазақ ғалымдары тарапынан Ясауи тіліне қатысты айты-
лып келе жатқан пікірлер жоқ емес, бірақ басым көпшілігі 
жалпылық сипатта. Ескерткіштің тілін арнайы зерттеп, нақты 
тұжырымдар айтылған монографиялық еңбек әлі жоқ. Қазақ 
ғалымдары мен әдебиет-мәдениет қайраткерлерінің Ахмет 
Ясауидің өз тұлғасына да, оның шығармашылығына да барлық 
жағынан назар аудармай тұра алмайтыны түсінікті, өйткені 
Орта Азия мен Қазақстанды, Кіші Азия мен Еділ бойын мекен-
деген өзге де түркі халықтары сияқты Ясауи мұрасына қазақ 
халқы да ортақ. Ясауи хикметтерін қазақтардың ата-бабалары 
да ұрпақтан ұрпаққа ауызша да, жазбаша түрде де жеткізіп кел-
ген. Оның үстіне ұлы шейхтың туып-өскен, тарихи міндетін 
атқарып өткен мекені – бұрынғы да, бүгінгі де қазақ топырағы, 
Түркістан өңірі. Оның атақты кесенесі Қазақстан жерінде. Де-

17 Баскаков Н.А. Тюркские языки. - М. 1960. - С. 48.
18 Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV в. //«Гулистан» Сейфа Сараи и его 

язык. -Ч.I. -Алма-Ата, 1975. -С.11-12.
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мек, қазақ білімпаздары да Ясауи мұрасына ясауийа ағымына 
көңіл аударып зерттеуде, өз пікірлерін айтуда.

Қазақтың белгілі адамдарынан Ясауи туралы алғашқы 
сөздердің бірін М.Дулатовтан оқимыз. Мұнда ол: «1166/67 
жылы Қожа Ахмет Ясауи опат болып, оның бейітін түрік 
тұқымы, әсіресе қазақ халқы әр уақыт зияарат ететін болып-
ты, бұған қарағанда, Әзірет Сұлтанды (қазақтар күні кешеге 
дейін Ясауиді осылай атаған) қазақты құраған ру-тайпалар 
о бастан қадір тұтып, іліміне бойсұнған. Бұл дәстүр XVII 
ғасырдан бастап Түркістанды қазақ хаңдары билегеннен кейін 
одан сайын күшейіп, соңғы ғасырларға, тіпті күні бүгінге дейін 
халқымыздың өмір тіршілігіне келіп ұласқан деуге болады», – 
дейді19.

Бұдан кейінгі сөз – проф. Құдайберген Жұбанов пен Жан- 
ғазы Жолаевтікі. 1999 жылты «Жұлдыз» журналының 8-нөмі- 
рінде осы екі кісінің авторлығы көрсетіліп, «Қожа Ахмет 
Ясауи» атты көлемді материал жарияланды. Мақаланың жа-
зылу кезеңі, авторлары, сақталу тарихы туралы проф. Есет 
Жұбановтың алғы сөзі берілген. Е.Жұбановтың мәліметіне 
қарағанда, бұл еңбекті болашақ ғалым, сол кездегі оқу-ағарту 
саласының қызметкері Қ.Жұбанов пен мектеп мұғалімі 
Ж.Жолаев бірігіп жазғанға ұқсайды. «Медресе Хусаиния-
да» оқыған орта ғасырлардағы түркі жазба ескерткіштерінен 
жақсы біліп-түйгені бар, ізденімпаз Құдайберген мен Қошқар 
ата мешітінің түлегі, ишандық дәрежесі бар», демек, ислам 
дінінің қағидалары мен тарихын жақсы білетін, араб пен пар-
сы тілдеріне де біршама жетік Ж.Жолаевтың Ясауи мұрасына 
көңіл аударулары түсінікті.

1920 жылдардың соңғы кезінде жазылып, сірә, аяқталмай 
қалған (Жұбанов әуелі Ленинградқа оқуға кетеді, кейін Алматы- 
ға келіп, қазақ тілінің ғылыми-практикалық жұмыстарына 
кірісіп кетеді, Ж.Жолаев Ақтөбе облысында жұмыс істеп 
қалады, демек, бірігіп отырып, басталған жұмысты әрі қарай 
жалғастыруға мүмкіндіктері болмаған). Бас-аяғы жұмыр бұл 
еңбектің сақталу тарихы да ерекше. Есет Құдайбергенұлының 
айтуына қарағаңда, жұмыстың қолжазбасы Ж.Жолаевта бол- 
ған. 1937 жылдардың дүрбелеңінен кейін әрі дін атаулыға 

19 Дулатов М. Шығармалары. -Алматы, 1991. -229-бет.
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тыйымсалынған жылдарда, әрине, бұл шағын ғылыми жұмыс- 
ты ешкім жариялай алмайды. Оны Ж.Жолаев бірнеше рет 
көшіріп сақтайды. 1946-1947 жылдары Қазақстан Ғылым Ака-
демиясы ашылған кезде Ж.Жолаев қолжазбаны Академияның 
Тіл-әдебиет институты басшыларына әкеліп тапсырғаны айты-
лады. Институт директоры Есмағамбет Ысмайыловтың Мұхтар 
Әуезовке «Мұқа, мынау бір қызық нәрсе сияқты!» деген 
бұрыштама жазуына қарағанда, қолжазба бірнеше ғалымның 
қолдарына тигенге ұқсайды. Бұл материал акад. Нығмет 
Сауранбаевтың да қолында болады. Кейін Н.Сауранбаевтың 
туғанына 60 жыл болуын атаған 1970 жылы архивін ақтарған 
шәкірттері оны өзінің жазғаны болар деп, біраз қысқартып, 
«Қазақ әдебиеті» газетіне (1970 жыл 5 июнь, 23-нөмір) жа-
риялайды. Мұнда Қ.Жұбанов пен Ж.Жолаевтікі деп берілген 
материалдардың соңғы 6-бөлігі (тарамы) ғана ұсынылған. Сол 
жаңсақтықпен 3-4 беттік бұл үзінді акад. Н.Сауранбаевтың 
мұрасы ретінде ғалымның 2000 жылы жарық көрген 3 том- 
дығының 2-кітабында «Диуан хикмет туралы бір-екі сөз» деген 
атпен тағы енген. Бұл – әрине, жаңсақтық Н.Сауранбаев «менің 
еңбегім» деп өзі ұсынған жоқ, ғалымның архивінде сақталған 
материалдардың бәрі өз қаламынан шықпаған болуы – кәнігі 
құбылыс.

Қ.Жұбанов пен Ж.Жолаевтікі деп берілген материал едәуір 
көлемді, ол 6 тақырыптан (тарамнан) тұрады: «Қожа Ах-
мет Ясауи кім?» деген 1-тарамнан бастап, әрі қарай шейхтың 
95-толғауы (хикметі) талданады, Ясауидің әлеуметтік көзқа- 
расы сөз етіледі, жұмыс «Диуани хикметтің» жалпы мазмұны 
мен тілі туралы бірер ауыз сөз» деп аталған 6-тараммен 
аяқталады. Ясауидің тілін тануға қатысты ой-толғамдар 
осы соңғы бөлікте. Мұнда авторлар алдымен, Ясауи тілі әлі 
зерттеліп біткен жоқ дей келіп, «Хикметтер» тілін зерттеудің 
маңызы өте зор дейді. Авторлардың: «Диуани хикмет» тілі 
қазіргі кездегі түркі нәсілді қай ұлттың тіліне жақын, оның 
ішіңдегі грамматикалық, лексикалық белгілеріне қарай, 
Ахметтің ұлттық тегін анықтауға болмай ма?» деген сұрақ 
тууы да мүмкін. Бірақ бұл сұраққа «қолға таяқ ұстатқандай 
қып» үзілді-кесілді жауап бере қою оңай емес20 деген екінші 

20 Жұбанов Құдайберген, Жолаев Жанғазы. Хожа Ахмет Ясауи // Жұлдыз. -1999. 
-№8. -26-бет.
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бір ой түйіні – өте әділ айтылған пікір. Ясауи хикметтері – Орта 
Азиядағы түркі тілдес халықтардың ортақ мұрасы дей келіп, 
Ясауидің кейбір толғауларының (авторлар хикметті көбінесе 
«толғау» деп атайды) құрылысы да, буындық өлшеуі де 
басқаларынан гөрі қазақ тіліндегі өлең-жырлардың өлшеуіне 
ұқсас келеді» деген пікірлерін мысалдар (хикмет жолдарын) 
келтіріп, оларды қазақ фольклорымен және ұлы Абайдың 
өлең шумақтарымен салыстырып дәлелдейді21. Әрине, мұнда 
хикметтер мәтіні жүйелі түрде лексикалық және морфо- 
логиялық тұрғыдан талданбайды (мұндай талдау күні бүгінге 
дейін жоқ екенін, осы еңбекте біз алғашқы адым жасап 
отырғанымызды айтуға болады).

Қолымызға тым кейінірек (1999 жылы) тиген бұл еңбекті 
кеңірек сөз етіп отырғанымыздың себебі – оның шағын түрде 
болса да, қазақ ғылымыңда Ясауи тілін сөз еткен алғашқы 
еңбек екендігі және авторлары – орта ғасырлардағы түркі жаз-
ба дүниесін жақсы білетін, олардың тілін тани алатын, талдай 
алатын мамандар болғандығында.

Қазақ филологтері тарапынан Ясауи мұрасын белгілі бір 
басылымы не басылымдары, я болмаса қолжазбалары бойын- 
ша зерттеп, лексика-грамматикалық сипаттамасын ұсынған 
арнайы еңбектер жоқ болғанмен, оның тіліндегі сопылық 
термиңдерді, көріктеуіш элементтерін, жалпы поэтикасын сөз 
еткен22, мәтін ішіндегі араб сөздерін ішінара талдаған23, кейбір 
грамматикалық элементтерін зерделеген24, Ясауи поэзиясының 
қазақ поэзиясымен іліктестігін сөз еткен25 жұмыстар, әсіресе, 
соңғы он жылдықта бой көрсете бастады. Ясауидің тіліне, 
оның лексикалық ерекшеліктеріне (сипатына), текстологиясы-
на, аудармасына қатысты айтылған құнды, нақты пікірлердің 
бірі – проф. Әбжан Құрышжановтікі. Ғалым Ясауи мұрасының 
текстологиясы мен қазақ тіліне аудару ісінде кетіп жатқан 

21 Сонда, 26-28-беттер.
22 Есембаев Т. Қожа Ахмет Ясауи поэзиясын зерттеудің кейбір қағидалары  

//Ясауи тағылымы. -Түркістан, 1996. -44-45-беттер.
23 Жармұхамедов М. Ясауидің «Диуани хикметі» және қазақ поэзиясы //Оңтүстік 

Қазақстан. -1990 жыл, 20 қазан.
24 Жұбатова Б. Қожа Ахмет Ясауи және араб тілі //Әл-Фараби атындағы ҚҰУ 

хабаршысы. -Шығыстану сериясы. -№ 6. -44-50-беттер.
25 Бердібаев Р. Ахмет Ясауи және оның дәуірі //Егемен Қазақстан. -1990 жыл,  

20 қазан; Ахметов Р. Сопылық поэзиядағы фольклорлық элементтер //ҚР ҒА 
хабарлары. –Тіл, әдебиет сериясы. -1992. -№ 5. -45-52-беттер.
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елеулі кемшіліктердің бірқатарын фактілермен көрсетіп, қате 
аударылып жүрген сөздерді түзетіп, дұрыс аударманың үлгісін 
берді26.

Ясауи «Хикметтерінің» тіліне қатысты азды-көпті жалпы-
лама не шағын болса да нақты пікір білдіргендерді түгел атаған 
жоқпыз (олар көзімізге түгел шалынып, қолымызға түспеген 
де болар). Сондықтан мақала авторларын түгелімен атап, 
ондағы Ясауи тілі сөз болған сәттерді бере алмағанымызды 
ескертеміз. Оның үстіне бірқатар кішігірім мақалаларда 
үлкен пікірталас тудыратын тұжырымдардың немесе тың 
концепциялардың жоқ екенін де байқаймыз, бірақ, сөз жоқ, 
аталған-аталмаған мақалаларда немесе басқа тақырыптағы 
материалдарда бірер сөйлеммен, бірер абзацпен білдірілген 
ой-толғамдардың да Ясауи мұрасының тілін әр қырынан тани 
түсуге септігін тигізері даусыз.

Міне, ХІІ ғасырдан бізге жеткен түркі жазба ескерткіші 
– Ясауи «Хикметтері» тілінің зерттелу тарихын осылайша 
қысқаша баяндай отырып, бұл жәдігерліктің тілін ғылыми-
танымдық зерттеу нысаны ету қажеттігін мойындаймыз. 
Бұндай зерттеулердің өзектілігі, біздің ойымызша, мынадай 
тұстарда байқалады деп табамыз:

1) Қожа Ахмет Ясауи түркі халықтары арасында ислам дінін 
жалпы уағыздаушы емес, осы діннің, яғни ортодоксальдық 
(кәнігі, дәстүрлі, қалыптағы, ресми) исламның бір ағымы – 
суфизмнің (сопылық ілімнің) ұраншысы, оның түркі тілді 
тармағының негізін қалаушы. Бұл ағым – дәстүрлі (ресми) 
исламға біршама оппозициялық бағытта болды, ислам дінін 
зерттеушілердің айтуына қарағанда, «суфизм көбінесе жа-
улап алушыларға да, ішкі реакцияға да қарсы халықтық 
қозғалыстың идеологиясы ретінде қызмет етті»27. Демек, бұл 
жолда қызмет етуге жұмсаған құралы – «Хикметтер» («Дана 
сөздер») деп аталған поэтикалық дүниені барлық параметрі- 
нен таныту қажет. Бұл ақыл сөздер жергілікті халыққа, оның 
қалың бұқарасына түсінікті болуын, сезімдеріне тиетін әсерлі, 
әдемі болуын көздеді десек, қолданған сөздердің түп-тегін, 
мағыналарын, көріктеуіш амалдарын талдап-тану қажеттігі 

26 Құрышжанов Ә. Қожа Ахмет Ясауи шығармаларын зерттеудің кейбір мәселелері 
//ҚР ҰҒА хабарлары. –Тіл, әдебиет сериясы. -1994. -№ 5. -24-33- беттер.

27 Тәжікова К. Ислам: дүниетаным, идеология, саясат. -Алматы, 1989. -89-бет.
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тұрады. Осы себептен Ясауи «Хикметтерінің» лексикалық 
сыр-сипатын, грамматикалық құрылымын, эстетикалық амал-
тәсілдерін зерделеу – өзекті проблемаға айналады.

2) Ясауи «Хикметтері» – белгілі бір дәуірдегі және белгілі  
бір ортадағы жазба әдеби тілдің үлгісі. Мысалы, жоғарыда ай-
тылды, белгілі түркітанушы Әмір Нәжіп Ясауи тілін қарлұқ-
ұйғыр жазба тілінен өзгеше қалыптасқан (онымен үзеңгілес 
немесе тіпті қарсысында тұрған) екінші бір жазба тіл – 
қыпшақ-оғұз аралас әдеби тілі деп санаса, өзге түркітанушы 
ғалымдардың пікірлері бұдан басқаша, кейде тіпті бір-біріне 
қарама-қайшы келіп жатады. Осы проблеманы шешу үшін, 
қарама-қайшы пікірлердің дұрыс-бұрысын тану үшін Ясауи 
тілі алдымен жеке қалыптасқан әдеби тіл дәстүрі ме, болса, 
қай түркі тілдері тобының негізіңде пайда болған деген проб- 
лема да алға тартылады. Осы тұста орта ғасырлардағы «ара-
лас әдеби тіл» деген объектіні (ұғымды) анықтау да ғылыми 
ізденістерді керек етеді.

3) Ясауи «Хикметтері» – поэзия ескерткіші, ол – белгілі бір 
поэтикалық дәстүрдің үлгісі, бұл дәстүр түркі халықтарының, 
оның ішіңде қыпшақ, оғұз, қарлұқ тайпа одақтарының ауыз 
әдебиеті үлгілеріне негізделді ме, араб пен парсы поэзиясының 
әсерін қабылдады ма, қай түрде, қаншалықты қабылдады, 
кейінгі 7-8 ғасыр бойына өзгеріске ұшырады ма, ұшыраса, 
қай поэтикалық мектептің ықпалына түсті, Орта Азия мен 
Қазақстанды мекендеген түркі халықтарының қайсысының 
көркем әдеби дүниесінде із қалдырған деген сияқты түркі 
өлең сөзі тарихына үңілетін проблемаларды шешуге де Яса-
уи мұрасына назар аударып, оның тілдік-көркемдік сипатын 
кеңінен зерттеуді күн тәртібіне қояды.

4) Ясауи поэзиясы соңғы 8 ғасырға жуық уақыт ішінде  
ауызша да, жазбаша да түрде қыпшақ даласын (қазақ жерін), 
Еділ мен Жайық бойын, Орта Азияны, Қырым түбегі мен 
Кіші Азияны мекендеген түркі тайпалары (халықтары) ара-
сында кеңінен тарап, біздің күндерімізге жетіп отыр. Демек, 
осы халықтардың поэтикалық дүниесіне, кеңінен ауызша 
тараған авторлы өлең-жырларына, сондай-ақ бұрынды-соңғы 
жазба поэзиясына әсер етпей, ізін қалдырмай тұра алмағаны 
даусыз. Бұл тақырып азды-көпті сөз болып та, зерттеліп те 
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келеді. Бірақ нақты фактілермен жүйелі түрде талдау жасаған 
монографиялық еңбек жоқ.

Сопылық поэтикалық мектептің дәстүрін (іздерін, жал- 
ғастығын) қазақ өлең-жырларынан табу үшін де Әзірет сұл- 
танның (Ясауидің) даналық сөздерінің көркемдігін, көрікте- 
уіш амал-тәсілдерін, өлеңдерінің архитектоникасын арнайы 
зерттеу қажет. Бұл орайдағы ізденістер, әрине, тек қазақ фи-
лологиясында ғана емес, Ясауи мұрасына ортақ өзге түркі 
тілдері бойынша да жүргізілсе (жүргізіліп жатқан да бо-
лар), соның нәтижесінде барлығы салыстырылып, дәстүрлі 
элементтердің кімде (қай тілде) көп, кімде аз, кімде ашық, 
кімде жанамалап кездесетіндігі айқын көрінер еді. Сірә, бұл – 
ясауитанушылардың барлығына ортақ шаруа болмақ. Ол үшін, 
әрине, «Хикметтердің» өз бойыңдағы көркемдік-эстетикалық 
элементтерді, олардың сипаты мен тілдік көрінісін айқындап 
алу қажет.

5) Ясауи «Хикметтері» тіліндегі араб пен парсы элемент- 
терін арнайы талдап, таныту осы тілдердің орта ғасырлардағы 
және одан кейінгі кезеңдердегі түркі тілдерімен қарым-қатысы 
тарихи тұрғыдан зерттеуге алып бармақ. Бұл тұрғыдағы 
ізденістер кірме сөздер теориясына, лексикадағы терминдеу 
теориясына, тілдердің өзара қарым-қатыс теорияларына үлес 
қосары аян. 

6) Ең күрделі де қиын жұмыс, ауқымы да кең проблема – XII 
ғасыр ескерткіші – Ясауи хикметтерінің тілі барлық параметрі 
жағынан қазіргі түркі тілдерінің қайсысына жақынырақ келеді, 
яғни Ясауи тілінің «сүйегі» (негізі) қай топтағы түркі тілі неме-
се тілдері деген мәселе. Бұл түркологияда әлі күнге дейін үзілді-
кесілді шешімін таппай келе жатқан проблема деген пікірлер 
айтылып жүр. Мәселенің пікірсайысқа түсуінің бір ұшы таза 
ғылыми талдауларға ғана емес, Ясауи мұрасына қазіргі қай 
түркі халқы ие бола алады, ол қай әдеби тілдің көшбастары; 
ол «кімнің атасы» деген сияқты «патриоттық» танымға алып 
баратын қарекеттерде жатыр. XX ғасырдың орта тұстарынан 
бастап өзбек, түрікпен, түрік, қазақ сияқты халықтардың өз 
ана тілдерінің тарихи дамуын зерттеуге бет бұрған кезеңде 
әрқайсысы Ясауи мұрасын өзінің мәдени жәдігерлігі санап, 
оның тілін, айталық, өзбектер «өзбек әдеби тілінің бастауы», 
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түрікпендер «түрікпен әдеби тілінің атасы» деген сияқты 
«иелік» танытып келген кездерде Ясауи тілін жеке басылым-
дар бойынша да, қолжазбалар бойынша да талдап, салысты-
рып зерделеу қажеттігі қатты сезілді.

Ғылыми-танымдық ізденістердің осы соңғы түрі әдеби 
тілдердің қалыптасуы мен дамуына қатысты теориялық 
тұжырымдарға алып барады. Сонымен қатар XI-XVII ғасыр- 
лардағы түркі жазба ескерткіштері тілінің тарихи зандылық- 
тары, қоғамның әлеуметтік, мәдени, саяси өмірімен ұштасты- 
ғы, бұларды зерттеудегі күні кешегі және қазіргі саясат сияқты 
толып жатқан лингвистикалық та, экстралингвистикалық та 
факторлар сөз болмақ. Әсіресе, әдеби тілдер дамуы процесін- 
дегі дәстүр жалғастығы, ауыс-түйіс құбылыстар, тіларалық 
байланыстар тәрізді проблемаларды шешуде де ясауитанудың 
«тіл, стиль» арнасы үлкен үлес қосады.

Осындай қыруар міндет бірер адамның, бір мезгілде орын- 
дайтын шаруасы болмайтындығы белгілі. «Ясауи «Хик- 
меттерінің» тілі» атты зерттеудің нысаны (объектісі) көп. Біз  
бұл еңбекте осы көп шаруаның ішіңде бір ғана мақсатты 
көздедік: ол – Ясауидің ең әрідегі (XVII ғасыр) деген 
бір қолжазбасы бойынша лексика-фразеологиялық, морфоло- 
гиялық, археографиялық сипаттамасын беру, сол арқылы түркі 
жазба әдеби тілдерінің қалыптасуы мен дамуы теориясына 
үлес қосу болды.



31

САМАРКАНД (зАлЕМАН) ҚОлЖАзБАСы
ТУРАлы АРХЕОгРАфИЯлыҚ МӘлІМЕТ

Жазылған уақыты. Сақталған жері.
Сапасы. Жазуы. 

Қағаз бетіне түскен әр алуан белгілер

Ясауи хикметтерінің бұл күнде бізге жеткен қолжазбалары- 
ның барлығы дерлік соңғы кезеңдердің, көпшілігі XIX ғасыр- 
дың жазбалары екендігі мәлім. Ясауидің өз қолтаңбасы түскен, 
тіпті оның мүридтері (шәкірттері) қалдырған қолжазбалар 
жоқ екендігі белгілі. Ең әріде жазылып, бізге жеткендері деп 
табылғандардың біреуі – Вафик-паша кітапханасынан алы-
нып, Стамбұл кітап қоймасында сақталған нұсқа (список), ол 
шамамен құжыраның 1105 жылдары, яғни 1693/94 жылдары 
хатқа түскен жазба, екіншісі – шығыстанушы, түрколог акад. 
Карл Германович Залеманның (1849-1916) XIX ғасырдың 
соңында Самарқаңдтан алып шыққан қолжазбасы. Бұл 
қолжазба Санкт-Петербургте КСРО Ғылым академиясының 
Шығыстану институтындағы Азия музейіңде В 286 деген 
нөмірмен сақтаулы28. Бұл қолжазбаның дүниеге келген кезі, 
А.К.Боровковтың шамалауынша, Стамбұлдағы қолжазбамен 
тұстас, яғни XVII ғасырдың соңғы жылдары болуы керек. 
Демек, Самарқанд қолжазбасы Ресейдегі (бұрын қоластында 
болған түркі республикаларын қоса алғанда) ең әрідегі нұсқа 
деп есептеледі29.

Қолжазбаның басындағы бір не бірнеше беті жоқ (жоғалған 
не түсіп қалған немесе жыртылып қалған болу керек), өйткені 
бір парақ қағаздың екі бетіне жазғанда көшіруші (жазған 
адам) келесі беттің рет санын қазіргі біздер сияқты цифрмен 
көрсетпеген, екінші (арғы) беті жазылған парақтың ең астына, 
көбіне сол жағына келесі бетте жазылуға тиіс сөзді не оның 
алдыңғы буынын (буыңдарын) жазып көрсеткен. Қолжазба 
бетінің осындай белгілеріне қарағанда, оның өн бойында 

28 Бұл – 1980 жылдарға дейінгі мәлімет, одан бері талай өзгерістер болып жатқаны 
белгілі, институттың, музейдің аты-жөндері, олардағы материалдардың нөмірлері 
өзгеріп кетуі әбден мүмкін.

29 Боровков А.К. Очерки по истории узбекского языка //Советское востоковедение. 
- 1948. №5. - Стр. 131.
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да бірнеше парақтың жоқ екендігі немесе бірер бет орын-
сыз қосылып кеткені байқалды. Мысалы, 23б беттің соңыңда  
білдім деген сөз көрсетілген, ал кейінгі, біздердің 24 а деп 
көрсеткен бетіміздің бірінші сөзі тайсам деген сөз және оның 
үстіне бұл бет солғындау сиямен, мүмкін тіпті басқа қолмен 
жазылғаны байқалады, соңдықтан біз 24 об (оборот) деп 
жазылған беттен жалғап транскрипцияладық.

82 б, 83 б, 101 б беттердің көрсеткіш сөздері мен 83 а, 84 
а, 102 а-беттердің бірінші сөздері сәйкеспейді, бірақ хикмет 
желісі бұзылмаған сияқты, соңдықтан ол парақтарды а, б деп 
(82 а, 82 б, 83 а, 83 б, 101 а, 101 б) деп беттеп бердік.

Қолжазба дегенмен біршама жақсы сақталған. Фотоко-
пиясына қарағаңда да көшірушінің қолы анық, харакаттары 
біршама дұрыс қойылған, басындағы бір-екі бетінен, сірә, бір 
парағынан өзгесі түгел қолжазба екені көрінеді. Едәуір уақыт 
жақсы сақталғанына қарағаңда, қағазы да сапалы, қалың болса 
керек.

Самарқаңд қолжазбасы30 114 табақ қағаздың екі бетіне 
жазылған. Қолжазба беттелмеген, кейінгі зерттеушілер әр 
қағазды беттегенде, біріншісіне рет санын қойып, екіншісін 
соның «арғы беті» (оборот) деп көрсеткен болатын, ал біз 
бірінші бетін «а», ал екінші бетін «б» (мысалы, 13 а, 13 б де-
ген сияқты) деп беттедік. Қағаз беттерін және олардағы жол-
дарды қалай болса да реттеу (нөмірлеу) қажет болды, яғни 
талдау үстінде әңгіме еткен «Хикметтер» мәтінін, ол мәтіннің 
бетін, ішіндегі жеке сөздердің тұрған жолын (қай беттің қай 
жолында тұрғандығын) көрсетіп отыруды ғылыми жұмыстың 
техникалық мәдениеті талап етеді (мысалы, баһасыз гауһарым 
деген тіркесті 9 а деген беттің 4-жолынан көруге болатыны 
жақша ішіне (9 а, 4) деп көрсетілді.

Әрине, қағаздың әрбіреуін екі бет етіп (13, 14 деп) белгілеуге 
де болар еді, бірақ бұл сияқты сирек пайдаланылатын жаз-
баны өзімізге дейінгі зерттеушілердің алғаш рет беттеп, сол 
бойынша сілтеме жасап отырғаңдарын ескердік. Біз, әрине, 
қолжазбаның өзімен емес, фотокөшірмесімен жұмыс істедік, 

30 Біз осы зерттеуде тілін талдайтын ескерткіш қолжазбасын өзімізден бұрынғы 
орыс ғалымдарының атауымен бірде «Самарқанд қолжазбасы», енді бірде «Залеман 
қолжазбасы» деп отырдық, кейде тіпті әуелі біреуін жазып, жақша ішіне екінші 
анықтамасын беріп отыруды да жөн көрдік.
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ал қолжазбаның өзін пайдаланып, беттеген адамдар не акаде-
мик К.Г.Залеман, не проф. А.К.Боровков болар. А.К. Боровков 
Ясауи мұрасы және оның тілі жайында көлемді мақала жа-
зып, оны «Очерки по истории узбекского языка (Определение  
языка хикматов Ахмада Ясеви)» деген атпен КСРО ҒА Шы- 
ғыстану институтының «Советское востоковедение» журна- 
лының 1948 жылғы 5-нөмірінде (229-250-беттерінде) жария- 
лаған болатын.

Самарқаңд қолжазбасы 114 парақтан (228 беттен) тұрады.  
Әр беттегі жазылған мәтін 13-14 жол құрайды. Өлең тармақ- 
тары (жолдары) ажыратылмай, қатарынан жазылған, яғни 
мәтінде өлеңдік сурет көрінбейді. Мәтіннің бірқатар тұстарын- 
да өлең жолдары аяқталған жерге өте кішкентай дөңгелек белгі 
қойып отырған. Көшіруші кейде бір хикмет біткен тұсқа да 
үш кішкентай дөңгелек (ооо) қойған. Қолжазбада бұдан өзге 
ешқаңдай графикалық белгілер жоқ. Әр хикметтің аражігін 
көбінесе өлең ұйқасына қарап және хикметтің ең соңғы 
жолыңда (тармағыңда) «Хожа Ахмәд», «Құл Хожа Ахмәд» 
сияқты есімдердің аталуына қарап, ажыратуға тура келеді.

Орта ғасыр ескерткіштерінің қолжазбаларындағыдай, бұл 
қолжазба да әр алуан ақаулардан ада емес, атап айтқаңда,  
мәтіңде жеке сөздердің, кейде тіпті өлең жолдарының түсіп 
қалуы, бір сөздің екі рет жазылып кетуі, сөздердің қате 
таңбалануы сияқты ағаттықтар бар. Бұлардың ішінде бір беттің 
ең соңғы сөзі келесі бетте тағы жазылу фактісі техникалық 
жаңсақтық емес, жазба дүниенің бір амалы деп танимыз. 
Мысалы, 17 а-беттің ең соңында жазылған құлақ сөзі келесі 
беттің (17 б) басында тағы хатқа түскен. Бұл – араб жазуы-
мен сақталған қолжазбаларда бет ретін танытудың бір амалы, 
бұл амал жалғыз біз талдап отырған мәтінде ғана емес, араб 
жазуымен сақталған ертеректегі ескерткіштердің көбінде 
қолданылып отырғанын байқаймыз. Сірә, қағазға бет ретін 
(цифрды) қойып отыру кейінірек пайда болған тәртіп болар.

Ал мына сияқты ақаулардың да қолжазбада орын алғанын 
көрсетуге болады: 8 б бетте мәнің сөзі бір жерде дауысты ды-
быс әрпінсіз, бірінші буын фатха арқылы, екінші буын кәсра 
арқылы берілген болса (3-жолда), 5-жолда н әрпінен кейін 
i әрпі жазылып берілген, 9 б-беттің 2-жолыңда болғай сөзі 
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мәтінде түсіп қалып, қағаздың жиегіңде (полясыңда) жазылып 
көрсетілген: хизир Илийас аңа [болғай] мәдәдкәр (9 б, 1, 2), 
кейде кейбір жалғаулар сөзден бөлек жазылып кеткен: талиб 
ға (10а,12), гунаһкар (10б,10). Бұл да – араб жазулы түркі тілдік 
мәтіңдерде жиі кездесетін құбылыстың бірі. Дегәймукин де-
ген сөздің морфемдік құрамы көбінесе осылайша біріктіріліп 
келеді де, кей жерлерде мукин қосымшасы дегәй сөзінен бөлек 
жазылады. Бұл сияқты ала-құлалықты қолжазбаның орфогра-
фиясына, яғни қатаң емле ережелерінің жоқтығына саямыз. 
56 а-бетте екі жерде өлең мәтініне қажеті жоқ сөздер артық 
жазылған: пир етәгін тұтұб талиб әгар йолгә кірсә (56а,10), 
бұл тармақта әгәр сөзі артық, өлең жолы 12 буынды болу керек, 
әгәр сөзі тұрса 14 буын болып кетеді, демек, өлеңнің өлшемі 
бұзылады. Сол сияқты осы бетте: жандын кечмәй хақ сәрыгә 
тутса тойса болмас (56а, 12-13); бұл жерде не тұтса, не 
тойса сөзі артық, сөйлем мағынасына қарай, сірә, тұтса сөзі 
артық болар. Қазан басылымында бұл тармақ: жандын кечмәй 
ашиқ сирыны білсә болмас деп берілген.

Біздің қолжазбамызда жиірек кездесетін кемістіктердің  
бірі – өлең тармақтарының түсіп қалуы, жеке сөздердің орны 
ойсырап тұруы. Мұны біз Ясауи мұрасының баспа бетін көрген 
нүсқаларымен салыстырғанда байқадық. Мысалы, қолжазба 
мәтінін хикметтердің 1904 жылы Қазанда шыққан 5-басы-
лымымен мұқият жолма-жол салыстырғанымызда, едәуір 
айырмашылықтар бар екендігі көрінді. Бұл жөнінде келесі 
тақырыпта толығырақ айтылады.

Сөйтіп, біз біршама толық және қолымыздағы ең әріде 
хатқа түскен бір қолжазбасымен жұмыс істеп, «Хикметтер» 
деп аталған сопылық поэзия тілінің лексика-фразеологиялық, 
морфологиялық, фонетикалық, графикалық, орфограммалық 
сипаттамасын беруді көздеген зерттеуіміздің нысаны етіп 
алған материал – Самарқаңд қолжазбасының археографиялық 
сипаты, міне, осыңдай.

Әрі қарай біздің қолжазбамыз бен Ясауи шығармалары- 
ның басылымдарыңдағы мәтіңдік өзгешеліктерге, «Хикмет- 
тердің» ұсынылу реттеріне, өзге де дұрыс-бұрыс сәттерге шолу 
жасаймыз.
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Ясауи қолжазбаларының 
Самарқанд (залеман) нұсқасы мен басылымдары

Қожа Ахмет Ясауи «Хикметтерінің» тілін талдап, дұрыс тану 
үшін, олардың қолжазбалары мен басылымдарын, литогра- 
фиялық нұсқаларын жеке-жеке қарастырып, ең алдымен,  
олардағы шығармалардың авторларын айқыңдап алу қажет. 
Академик К.Г.Залеман, М.П.Мелиоранский, проф. Көпрүлү, 
проф. А.К.Боровковтардың дұрыс көрсеткеніндей, Ясауи мұра- 
сының қолжазбалары мен басылымдарындағы хикметтердің 
барлығы түгелімен Ясауидікі емес, ішінде өзге авторлардікі 
де бар31. Міне, соларды ажыратып алу қажет. Бұдан кейін 
біршама Ясауи мұрасы деп танылған хикметтердің лексика-
фразеологиялық, грамматикалық және көркемдік сипатын 
зерттеп-тану мақсаты тұрмақ. Бұл орайда ертеректе жазылған 
қолжазбалардың орны айрықша, өйткені уақыт өткен сайын 
әрбір көшірушінің қолтаңбасы мәтінге ізін қалдырып отыра-
ды. Әр кезеңнің мәдени-рухани ахуалына қарай азды-көпті 
өзгертулердің, «түзетулердің» болатыны да даусыз.

Ясауи қолжазбаларының бізге жеткендерінің басым көп- 
шілігі – соңғы кезеңдерде, ХІХ ғасырдың ішінде дүниеге 
келгеңдер. Бұларда өзге адамдардың туындыларының қосы- 
лып кетуі, мәтіннің ішінара жаңғыртылуы сияқтылар орын 
алған. Мұндай фактілерді тауып, тану үшін қолжазбаларды 
бір-бірімен және баспа бетін көргеңдерімен, әсіресе Қазан ба-
сылымдарымен салыстыру қажет. Соңдай-ақ әрбір көлемді, 
жақсы сақталған (бас-аяғы бар) қолжазбаның немесе әрбір 
басылымның лексикасы мен грамматикалық құрылысын, ор-
фограммасын жеке-жеке зерделеп сипаттап беру де Ясауи 
тілін зерттеуде аса қажет іс болмақ. Бұндай қарекет шығарма 
авторлығын анықтауда да, Ясауи мұрасы тілінің негізін 
айқындауда да, тіпті о бастан ХІІ ғасырлардан сақталып келе 
жатқан тілдік-стильдік фактілерді де біршама топшылауда да 
белгілі бір қажет материалдар бермек.

31 Боровков А.К. Очерки по истории узбекского языка //Советское востоковедение. 
-М.-Л., 1948. - №.5. - Стр.133-136; Көпрүлү М.Ф. Қожа Ахмет Ясауи. Танымы мен 
тағылымы. -Шымкент. 1999. -198-бет.
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Мұраның қолжазба және басылым болып, жазба түрінде 
сақталып, таралуының бір-бірінен ажыратылатын өзіндік ерек- 
шеліктері болады. Алдымен, қолжазбаларды алсақ, бұларды 
дүниеге келтіруші – көшірушілердің заманына, ортасына,  
білім дәрежесіне, ұқыптылығына т.б. қарай біркелкі болмай- 
тындығы белгілі. Әр көшіруші пайдаланатын нұсқаның то- 
лықтық, сауаттылық, жүйелілік сияқты сапалық дәрежесінің 
де мәні зор. Сол себептен Ясауи мұрасы хатқа түскен қолжаз- 
балардың өз араларындағы әркелкілік тіпті көп болғанын 
көреміз. Ал мұраның кітап болып шыққаңдарында да сол ба-
сылым кезеңіңдегі баспа дәстүрі, оларға қойылатын талаптар 
дегеңдерге орай, басылымға негіз болған түпнұсқаны «тәртіпке 
келтіру» – ішінара редакциялау сияқты іс-әрекеттер болды, 
яғни хикметтер мәтінін сол тұстағы (кітап не литографиялық 
басылымды ұсынған кезеңдегі) саясатқа, танымға, қоғам 
өміріне қайшы келеді-ау деген жерлерін редакциялау, кейбір 
сөздерді оқырмандарға түсінікті немесе сол кезең үшін нор-
ма болып табылады деген баламаларымен ауыстыру, емлелік 
ерекшеліктер т.т. орын алды.

Ясауи «Хикметтері» негізінен баспа жүзінде ХІХ ғасырда 
дүниеге келгеңдіктен, бұл кездегі түркі әдебиетіне қызмет ет-
кен баспа ісінің жалпы деңгейі, баспагерлердің кәсіби білік 
дәрежесі, мұраны ұсынушылардың мақсаты, кімге икемдеп 
шығаруы, қай жерде, яғни қай қалада немесе қай халықтық ор-
тада басылып отырғандығы – осылардың баршасының үлкен 
мәні болды, соған орай қолжазбалар мен басылымдардың өз 
араларыңда айырым белгілері бары байқалады. Осы себептен 
Ясауи мұрасының жарық көрген нұсқалары да қолжазбалары 
сияқты мәтіні мен тілі жағынан арнайы зерттеу нысандары бо-
лулары керек. Бұл басылымдардың әрқайсысы жеке талданып, 
содан соң бұлардағы тілдік фактілерді тілі мен стилі зерттелген 
қолжазба нұсқаларымен салыстыру да ескерткіш тілін, оның 
тілдік негізін танытуда жақсы нәтиже берері хақ.

Ал Ясауи мұрасының XIX-XX ғасырларда жарық көрген  
басылымдары едәуір бар болса (біз осы жұмыста Ясауи 
мұрасының «Диуан-и хикмет» деген атпен Қазанда 1896, 1901,  
1904 жылы жарық көрген кітаптарын қарастырып, мәтіндерді 
салыстырып, текстологиялық ізденістер жүргіздік), қолжаз- 
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балары да мол. Мәскеу мен Санкт-Петербургтің атақты кітап- 
ханаларында, Ресей Ғылым академиясы мен университет 
қорларында сақталып тұрғандарын былай қойғанда, Қазаңда, 
Стамбулда, Ташкентте, Самарқандта, Алматыда т.б. жерлерде 
едәуір бар екендігі айтылып келеді. Сөйтіп, қолжазбалардың 
өз араларында, олар мен басылымдар араларында әр сипаттағы 
өзгешеліктері бары – даусыз құбылыс. Ол сәйкессіздіктердің 
уәждері мен себептерін әр тұстан іздеу керек болады. Мысалы, 
өлең тармақтарындағы сәйкессіздік, яғни өлең жолдарының 
орын тәртібінің ауысып келуі, кейбір шумақтардың бірінде 
болып, екіншісінде табылмауы, «Хикметтердің» ұсынылу 
(хатқа түсу) реттері, хикметтер санының әртүрлілігі сияқты 
айырмашылықтардың себебін не қолжазбаның, не басылымның 
кемшілігінен емес, өзге тұстардан табуға тура келеді.

Сөз жоқ, Ясауи мұрасы 7-8 ғасыр бойы көшіріліп, сақ- 
талып келгеңдігі, ол қолжазбалардың көп болғандығы және 
әрқайсысының әр кезеңде, әр ортада дүниеге келгендігі 
бұлардың барлығының мәтіндері дәлме-дәл бірдей болып 
отырмауына себепкер болған. Ол айырым белгілер қол- 
жазбаны көшірушіге берілген тапсырмаға (толық не қысқа 
етіп көшіру, кейбір хикметтердің көшірілуін қажет етпеу 
сияқты) да байланысты болады, көшірушілер де өзіне 
дейін хатқа түскен қолжазбаны пайдаланады, содан көші- 
реді, ал қолжазба көп болған, солардың қайсысынан көші- 
рілді, мұның да мәні өте зор. Ең алғашқы және тіпті одан 
кейінгі басылымдар қай қолжазбаны негіз (түпнұсқа) етіп 
алды, міне, гәп (айырмашылық сыры) осында жатады. 
Самарқанд қолжазбасы мен Қазан басылымдарының ара-
сында кездесетін айырмашылықтардың дені осы жайттарға 
байланысты. Қазан басылымында 12 шумақтан тұратын 
65-хикмет Самарқанд қолжазбасында 8 шумақтан тұрады 
және кітаптағы 22-хикметтің қолжазбада бірнеше тармағы 
жазылмаған. Қазанның 1904 жылғы басылымында 21, 66 деп 
берілген хикметтер, А.К.Боровковтың топшылауынша, аруз-
бен жазылған, ал бұлар қолжазбада жоқ. Сол сияқты осы ба-
сылымда зерттеушілер (А.К. Боровков) Ғарибтің қаламына 
жатқызған 35 және 102-хикметтер біздің қолжазбамызда жоқ. 
Осы кітаптағы 29-хикмет «Бақырған» кітабында орын алған 
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болса, біздің нұсқамызда ол да жоқ. Қысқасы, қолжазбалар 
мен басылымдардағы хикметтердің бірінде бар, екіншісінде 
жоқ болып отыруы, сан жағынан әр түрлі болып келетіндік- 
тері тек көшірушілердің «қолы» (кінәсі) емес, өзге де фактор- 
ларға қатысты. Солардың бірі – 7-8 ғасыр бойы көшіріліп, 
жинақ (диуан) ретінде ұсынылып келген мұра еш даусыз 
тек Ясауидікі емес екеңдігін, яғни мұндай диуаңдарға Ясауи 
шәкірттерінің, кейінгі ғасырлардағы ізбасарларының, қысқа- 
сы, суфистік поэтикалық мектеп өкілдерінің туындылары- 
ның да қосылып кеткенін зерттеушілер дәлелдеп айтып келеді.

Самарқаңд қолжазбасында хикметтерді диуан етіп түзуде 
ешқандай тәртіп-принцип ұсталынбаған (бұл ертеректегі 
қолжазбалардың көпшілігіне тән), ал басылымдарда, яғни кітап 
етіп ұсынылған хикметтер тармақ соңында ұйқасқа алынған 
соңғы сөздердің аяққы дыбыстарына қарай араб алфавиті 
тәртібімен орналастыратындары белгілі. Мысалы, кітаптағы 
нөмірі 1-інші деп ұйқасқа соңында а дыбысына аяқталған сөз 
бар хикмет берілген, ол сөз – мән-а (ачтым мән-а, қачтым 
мән-а), ал бұл хикметтің біздің қолжазбамыздағы рет саны  
48-інші32. Сол сияқты кітаптағы 2-нөмірлі хикметтің де ұйқас- 
қа алынған сөздері ә-ге аяқталған болса (кірдім йергә), 
қолжазбада бұл 59-хикмет болып, оның соңғы сөздері йергә 
кірдім түрінде келеді. Осы ретпен кітапта өлең жолдарының 
ұйқасы Құдайа, дустларыма сияқты сөздер болып келген 
өлеңдер де 18, 19, 20-ншы деген сияқты алдыңғы қатарда 
ұсынылған. Одан кейін ең соңғы дыбысы б болып келетін 
сөздердің ұйқасына құрылған хикметтер берілген. Мыса-
лы, сарғайыб – салыб – алыб сөздеріне ұйқастырылған хик-
мет кітапта 22-нші, қолжазбада 43-інші т.т. Зерттеушілердің 
байқауынша, бұл тәртіп – соңғы кезеңдердің жемісі33.

Қолжазбалар мен аталған кітапта қамтылған хикметтер- 
дің саны да әртүрлі: 1904 жылғы басылымда 153 хикметтің 
107-сі біздің қолжазбамызда жоқ, ал қолжазбада орын алған 
хикметтердің 30-ы кітапта жоқ. Сөйтіп, біз талдап отырған 
қолжазбада небәрі 76 хикмет көшіріліп жазылған (А.К.Боровков 
73 деп қате есептеген).

32 Қолжазбадағы хикметтерді нөмірлеген біз өзіміз, мұнда графикалық жағынан әр 
хикметтің аражігі түгіл, өлең жолдарының жігі де әрдайым айқын ажыратылмағанын 
жоғарыда да ескерткен едік.

33 Боровков А.К.. Көрсетілген еңбек. -231-бет.
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Бұлардың арасындағы кейбір айырмашылықтар тіпті прин- 
циптік сипат алатынын А.К.Боровков та көрсеткен болатын. 
Мысалы, 1904 жылы Қазаңда басылған «Диуанда» 149-нө- 
мірмен берілген хикметте: мискин за‘иф Ходжа Ахмәд/йеті 
пештіңгә рахмат/фарси тілні білібан хуб айтадүр түркині 
(256-бетте)34 деген өлең жолдары бойынша, Ясауи парсы 
тілін біле тұрып, (білібан – біліп дегеннің варианты) түркі тілін 
қалаған болса, қолжазбада: «фарси білмәйдүр хуб айтадүр 
түркині» деп жазылғанына қарап, ол парсы тілін білмей, 
түркіше жазған болып шығады.

Біз қолжазба мәтінін басылымдар (кітап) мәтінімен салыс- 
тыру арқылы бұл көрсетілгендерден басқа да басты-басты 
мынадай айырмашылықтарды (сәйкес келмейтін тұстарды) 
таптық:

1) қолжазбадағы бірқатар түркі сөздері Қазан басылымында 
араб, парсы сөздерімен алмастырылған. Мысалы: игәм – раб- 
бым, ешігіңә – даргәһіңә, йазуқ – гүнаһ, мақшар күні – руз-и 
ахшар, йаранлар – му’минләр, Мансур йаңлығ – Мансур сифат 
(бұл қатарлардың алғашқы сыңарлары – біздің қолжазбамыз-
дағылары, екіншілері – 1904 жылғы Қазан басылымдағысы).

Сондай-ақ түркі сөздері және араб, парсы сөздері өзара ал-
масады, яғни бір түркі сөзінің орнына оның эквивалентімен 
және араб сөзінің орнына оның синонимімен, парсы сөздерінің 
матыналас эквиваленттерімен алмасып келген сәттер аз емес. 

Мысалы:

қолжазбада:
йарағаны
йақын 
йүрәк дағла 
мурад тапар 
йолдын азсаң 
бұ йоллардын қайтарым йоқ
кетмән ұрұб

кітапта:
асбабыны
йауық
көксің дағла
мурадыға йетәр
йол адашсаң
бұ йоллардын тайарым йоқ
кетмән чабыб

Бұлар – түркі сөздерінің бірінің орнына екіншісін келтірген 
фактілер. Араб және парсы сөздері де қолжазба мен басылым 
мәтіндерінде өзара алмасып келеді:

34 Қазандағы 1904 жылғы басылымды «Арыс» баспасы 2001 жылы еш өзгеріссіз 
көне түркі жазуымен араб графикасымен жарыққа шығарған болатын. Кітап беті мен 
хикмет нөмірі 2001 жылғы басылыммен көрсетілді.
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қолжазбада:
дозах
шаэқы бірлә
рахм әйләсә жисмім
заһидлардың

кітапта:
тамуқ 
ихлас бірлә
лутф әйләсә
ужудләрім
мәләкләрдің 

Бұндай салыстырудың барлығын түгел тізіп шыға алмадық,  
бұл жерде бізге керегі – қолжазба мен басылымдардың ара- 
сындағы айырмашылықтардың лексика саласында да бар 
екендігін көрсету болды.

2) Көмекші етістіктер де және олардың грамматикалық 
тұлғалары да еркін алмастырылған: етіб ~ қылыб, құлақ 
қойғын ~ құлақ қойғыл, иқрар қылыб ~ иқрар олуб (бұлардың 
да алғашқылары қолжазбада, екіншісі – басылымда).

3) Кейбір сөз тіркестері мағыналас варианттарымен ал-
масып отырады: йолдын азсаң – йол адашсаң, мурад тапар – 
мурадыға йетәр, жан берүрдә – өләр эақтыда, белін бағлаб – 
һеммәт қылыб т.т (алдыңғылар қолжазбада, екіншілері кітапта, 
әрі қарай да көрсетілген фактілер осы тәртіпте).

4) Не – немә, барча – жумлә, нүчүк – нәчүк, нүчүксән – қа- 
лайсән тәрізді есімдіктер алмасулары орын алған. Біраз морфо- 
логиялық тұлғалар да алмастырылған: тартмай – тарт- 
магүнчә, айталүк – айталік, йүрмә – йүрмәң, булбуллардек – 
булбуллайын т.т.

5) Кейбір шылаулар алмастырылған: ужмах сәры – ужмах 
ічрә, андын соңра – андын кейін, бірлә – бірлән т.б.

6) Қолжазбада бірыңғай екі сөздің ортасында келген -у 
дәнекері (шылауы) кітапта түсіріліп берілген: хизр-у Илийас – 
хизр Илийас, ғаус-у ғийас – ғаус ғийас, құрт-у құшлар – құрт 
құшлар т.б.

7) Ең үлкен айырмашылық орфограммада (жеке сөздердің 
жазылуында:

а) Қолжазбада түбір сөзге көбінесе жіңішке қосымша жал- 
ғанып жазылған, ал басылымдарда түбір сөздің соңғы буы- 
нының жуан-жіңішкелігіне қарай үңдестік заңы сақталған: 
йолгә – йолға, алгән – алған, қолгә – қолға, сатгіл – сатғыл, 
откә – отқа т.с.с. Қолжазбада әсіресе барыс жалғауы көп жер-
де жіңішке вариантта берілген.
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ә) Қатаң-ұяң болып түбір мен қосымшаның үндесуі қол- 
жазбада көбірек сақталып, кітапта көбінесе сақталмаған: бат-
тым – батдым, айтты – айтды, йашта – йашда, хақиқатта 
– хақиқатда т.б.

б) Залеман қолжазбасында жіктеу есімдіктері мен жіктік 
жалғаулары ә таңбасымен берілген (яғни кәсрамен): мән, сән, 
-мән, -сән,басылымдарда мен, сен, -мын/-мін, -сын/-сін түріңде 
таңбаланған.

в) Алдұм – алдым, айталүк – айталік түріңдегі емлелік  
айырым қатарлар бар. 

г) Сөз соңында п-б, қ-ғ, к-г әріптерінің жазылуында да 
өзгешелік көп кездеседі: тап – таб, көп – көб, сарығ – сарық, 
танығ – танық, тофрағ – тофрақ.

Бұл орфограммалық (емлелік) өзгешеліктердің болу себеп- 
тері әрқилы. Түркі сөздерінің парсылық адекваттарымен алмас- 
тырылуы – зерттеушілердің пікірінше, Ясауи заманынан кейін 
басталған түркі-парсы қос тілділіктің әсері. Ал түркі сөздерінің 
өзара алмасуы немесе шылаулардың, сөз тіркестерінің, кө- 
мекші етістіктердің бір-бірін еркін ауыстырып отыруына, 
біздіңше, бір жағынан, «Хикметтердің» ауызша да кең таралуы 
себепкер болған тәрізді, екіншіден, түркі жазбаларының ерте 
кездегі көне ұйғыр жазбаларынан келе жатқан орфографиялық 
дәстүрдің де өз ізін қалдырғаны байқалады.

Бұл салыстырулардан байқалған фактілер біраз нәрсені 
аңғартады, атап айтқаңда:

1) ертерек кезеңдердегі ескерткіштердің ішінде автордың  
өз қолымен жазылған нұсқасы жоқ болған күнде көшіруші- 
лердің қолынан шыққан қолжазбалары бойынша әр аспектіден 
зерттеуде қиыңдық келтіретін факторлар бар екені байқалады, 
олар:

- әр көшірменің пайда болған мезгілдеріне қарай;
- көшірме тапсырыстың адресатына, мақсатына қарай;
- көшірушінің сауаттылығына, ұқыптылығына байланысты;
- қолжазбаның сақталу сипатына орай әр алуан өзгешеліктер 

орын алады.
Көшірушілер тарапынан азды-көпті «редакция жұмыстары» 

да жүргізілуі мүмкін. Үлкенді-кішілі жаңғырту жұмыстары  
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(модернизация) ескерткіш мәтінін баспа жүзінде кітап етіп 
ұсыну процесінде өте-мөте көзге түседі, мұндайда кітап шы- 
ғару мәдениетінің талабына сай азын-аулақ түзету болатын- 
дығы заңды. Мысалы:

- поэтикалық дүниелердің құрылымы, яғни тармақ саны 
(бір шумақта екі немесе төрт, я болмаса одан да көп) өлеңнің 
басынан аяғына дейін біркелкі болып келуі;

- шығарманың шумақты немесе шумақсыз болып құрылуы;
- ұйқас суретінің қатаң тәртіпте келуі;
- әр тармақтың өлшемі, яғни әр тармақтың өлең жолының 

11-12 буынды, 7-8 буынды болуы деген сияқты шарттарын 
сақтауды кітап (басылым) мәдениеті қатты талап етеді. 
Сондықтан басылым үшін түпнұсқа ретінде пайдаланылған 
қолжазбаның «кем-кетігін» толтырып, «тігісін жатық ете 
түскен» тұстарды салыстыру нәтижесінде байқауға болады. 

2) Қолжазбаның аты – қолжазба, яғни ол – қашан да, қай 
ескерткішке келгеңде де жеке бір адамның қолынан өткен 
дүние, ол адамда, сірә, «корректура оқып», түзетулер жасап  
отыру үрдісі көп болмайтын болар, сондықтан біз пайдаланған 
қолжазба сияқты мәтінде кейбір сөздердің, кейде тіпті өлең 
тармақтарының қалып қоюы немесе екі рет жазылуы, таң- 
баларды жазуда кететін олқылықтар орын алады. Біз қолжаз- 
бамыздың мәтінін Қазан басылымдарына, әсіресе 1904 жылғы 
кітаптағы хикметтердің хатқа түскен вариантына қарап, 
бірқатар жазылмай кеткен (түсіп қалған) өлең жолдарын, кей-
де тіпті шумақтарын орнына келтіруге болатынан байқадық. 
Мысалы, 1904 жылғы кітапта 123-хикмет деп берілген өлеңнің 
алғашқы 6 тармағы (жолы) біздің қолжазбамызда (бізде ол 
8-хикмет) түсіп қалған. Сірә, оның алдыңдағы біз №7 деп 
белгілеген хикметтің 3 шумағы да кітапта бар, қолжазбада 
жоқ, соған қарағанда, жазбаның бір парағы көшірілмей 
қалған болар не түсіп қалуы мүмкін. Қанша айтқанмен, кітап 
сияқты түптелмей, беттері біріктірілмей сақталатын қолжазба 
дүниесінде мұндай олқылықтардың болып тұратыны даусыз. 
Айталық, 8-хикмет біздің қолжазбамызда өте салақ көшірілген: 
мұның орта тұсында тариқатның базарыда сауда қылсам 
деп басталатын шумақтың алдындағы тағы бір шумақ (4 жол 
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өлең) гунаһім көп йергә сығмас батай десәм деген жолдың 
алдыңда тағдын ағыр ‘асианым бар өтәй десәм деген 4 тармақ 
жазылмай кеткен, 2-тармақ жазылған, ал 3-тармақ тағы жоқ. 
Бұл хикмет 4 жолдық шумақтармен келгенін ескерсек, Қазан  
баспасында дұрыс жазылған, ал біздің көшірмешіміз салақтық 
жасаған: бір шумақтың 1, 3-жолдары берілмегеңдіктен, шумақ 
«шолтиып» қалған. Сонымен қатар қолжазбада Қазан басылы-
мына кірмеген бір шумақ бар. Ол: 

Өләр уақтыда Арслан бабам бір йол көрсәм, 
Кудәклігдә білалмадым жаным берсәм, 
һәр бір басқан ізләріні көзгә сүртсәм,
Көксүмдәгі кирәһләрні ачармукин.

Демек, көптеген қолжазбаларда орын алған айырмашы- 
лықтар ескерткішті баспа жүзінде жария ету процесінде едәуір 
орын алған.

3) Қолжазбада түркі сөздерінің біраз тұста араб, парсы 
эквиваленттерімен алмастырылған фактісі (йаранлар – мумин- 
ләр, мал-у пул – пучак пул т.б.) байқалады.

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басында  
Ресей империясына қараған мұсылмандарда ислам дінін 
жаңдандыруға күш салғаны байқалады (бұл – өзге діңдегілерді 
христиан дініне көшіру үшін жүргізіле бастаған миссионерлік 
әрекетке қарсы күш көрсетудің салдары болар, әрине, бұл 
мәселені әлеумет тарихын зерттеушілер, мәдениеттанушылар, 
діндердің тарихын сөз ететіндер айтып жатқан болар, біз өз 
тұспалымызды білдіріп отырмыз). Ал ислам дінінің жандануы 
оның ресми тілі – араб тілінің, Құран сөзінің бел алуына әкеп 
соқты. Осы себептен Ясауи хикметтері сияқты діни әдебиеттің 
тілінде араб, парсы сөздері молырақ болуы, ол үшін мәтіңдегі 
түркі сөздерін арабша, парсыша эквиваленттерімен алмасты-
рулары түсінікті болып шығады.

4) ХІХ ғасырдың соңғы ширегі мен ХХ ғасырдың басы – 
бүгінгі күн, соңғы кезең, сондай-ақ Қазан сияқты қала қыпшақ 
тілді халықтың ошағы, сондықтан осы кезеңде көшіріліп жат- 
қан қолжазбаларды да, оларды пайдаланып (негіз етіп) баспаға 
дайындау процесіңде де көне ұйғыр жазуынан келе жатқан 
кейбір бейтаныс сөздер мен морфологиялық тұлғаларды, 
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тіпті бірен-саран болса да оғұздық, қарлұқтық қосымшаларды 
қыпшақтық эквиваленттерімен ауыстырып берілгені бай- 
қалады. Мысалы: мәні хикмәтләрім – менің хикмәтләрім, қур- 
бан қылұрмән –қурбан қылурмын, Йасауи сөзіні қадрыға етің 
– Йасауи хикмәтін қадрыға еткіл, душман әйләб – душман 
қылыб, қудрат бірлә – қудрат бірлән, рахман тәңрім – рахман 
игәм, рахм қылыбан – рахм әйләбан, хақдын өзгә ғафратларын 
арқа салмай – хақдын өзгә ғафратларын йырақ салмай, халқ 
ічідә – халқ ічіндә, һиммәт бағлаб – белім бағлаб, ағзаларым – 
бәдәнләрім т.т.

Қазан басылымында барыс жалғауы жуан сөзге жуан вари-
антта жалғанған, ал қолжазбада көбіне-көп жуан сөзге жіңішке 
(-кә/гә) болып келетіні жоғарыда айтылды.

Хикметтердің авторлары жайында бірер сөз

Міне, осылайша әрбір қолжазбада, әр басылымда едәуір 
өзгешеліктермен беріліп келе жатқан поэтикалық шығармалар 
– хикметтердің авторлары кімдер деген мәселе де аса маңызды 
әрі әлі толық айқындалмаған проблема.

Қолжазбалар мен басылымдарда Ясауи хикметтері деп 
жарияланып жүрген туындылардың авторлары жайында көп 
айтылып келе жатыр, яғни олардың барлығы түгел Ясауи 
қаламынан шыққан дүние еместігін акад. Г.Залеман, П.М. Ме-
лиоранский, А.К.Боровков, Ә.Нәжіптер айтқан болатын.

А.К.Боровков хикметтердің авторлығын анықтауда Ахмет  
Ясауи есімінің аталуына мән береді. Өлең шумақтарыңда, 
әсіресе, жеке хикметтің соңғы тармақтарында әртүрлі эпитет-
термен не тіпті бір-екі атпен Ясауи есімі келтірілген болса, ол 
өлең өзінікі деп танығаңды жөн санайды. Ал кейбір хикметтер-
де Йасауи деген есімді қоймай, Ахмәд, Сұлтан Ахмәд деген 
адамдар аталған болса, ол туындыларды өзге авторларға телуді 
дұрыс көреді.

Xикметтер авторлығын тануда қисынды дәлелдердің бірі 
осы деп санағанды құптасақ, 1904 жылғы Қазан басылы-
мы мен біздің қолжазбамыздағы хикметтерде бұл таным-
белгінің қалай көрінетіндігіне назар аударған жөн. «Құл Хожа 
Ахмәд» деген есім қолжазбадағы 45 хикметте кездеседі екен, 
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олар: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 
32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63, 
64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76-ыншы хикметтер (оларды 
нөмірлеген біз, әйтпесе бұл нөмірлеу қолжазбада жоқ не бұл 
қолжазбамен жұмыс істеген бізден бұрынғы зерттеушілер 
хикметтердің жігін ажыратып, нөмірлеген емес). Ал бұл 
тізімге кірмеген 5 хикметте де бұл есім аты болуы керек деп 
санаймыз, оларды өлеңнің соңғы жолдары не жазылмай қалып 
қойған немесе қағаздың етектері жыртылып қалған, бұл  
5 хикмет басылымда да орын алған және оларда «Құл Xожа 
Ахмәд» сөздері бар.

Өлеңдерде «Құл Xожа Ахмәд» дегеннен өзге де жалқы 
есімдер бар: тек жалаң «Ахмәд» есімі 4 хикметте (№ 11, 42, 
43, 58), дана мискин сұлтан, құл және хожа деген эпитет- 
термен 10 хикметте кездеседі, олар: Ахмәд дана (№13), Сұлтан 
Ахмәд (№ 54, 55, 62), мискин Ахмәд (№ 66), Құл Ахмәд (№ 18, 
53). Жалпы айта кету керек, Йасауи сөзі өте сирек ұшыра- 
сады, жалаң Йасауи есімі № 14, 33-хикметтерде, мискин 
Йасауи 16-хикметте, мискин Ахмәд Йасауи 46, 52-хикмет- 
терде хатқа түскен, ал Хожа Ахмәд Йасауи деген толық есім 
бір-бір реттен қул: Құл Хожа Ахмәд Йасауи (№ 67), мискин: 
мискин Хожа Ахмәд Йасауи (№ 65), сұлтан: сұлтан Хожа 
Ахмәд Йасауи (№ 51) эпитеттерімен келген. Ахмәд есімі 
2 хикметте (№ 1, 19) Ахмәди тұлғасында жазылған. Қолжаз- 
бадағы хикметтердің әрқайсысында міндетті түрде жалқы есім 
тұрады, тек екеуіңде ғана (№ 26, 69) жалқы есім жоқ және бұл 
екі хикмет басылымға (кітапқа) кірмеген.

А.К.Боровковтың пайымдауынша, Йасауи есімімен тіркес- 
пей келген Ахмәд, Ахмәди есімдері бар хикметтер өзге автор- 
лардікі деп табылады, сопылар әдебиетінде Ахмәд, Ахмәди 
есімді адамдар да болғанын келтіреді. Шығарманың стиліне, 
мазмұнына (идеясына) қарап, авторлығын айыру өте қиын, 
өйткені барлығының ұсынған идеялары, поэтикалық мектебі 
бір. Соңдықтан мұқият зерттеуші А.К.Боровков Құл Хожа 
Ахмәд есімімен келген хикметтердің авторын Ясауи деп санау- 
ды жөн көреді, өйткені бұл күрделі есім 1904 жылғы Қазан 
басылымындағы 153 хикметтің 109-ында бір тіркеспен келеді 
де, 42-сінде басқа есімдер аталады және олардың ішінде 
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қолжазбада жоқ ей Ахмәд (кітаптағы № 21), тек қана Хожа 
(№127), Ахмәда (№ 53,103,128), Құл Ахмәди (№ 68), Құл Ғариб 
(№ 102), Ахмәда бин Ибраһим (№ 135), кітаптағы 153 хикметтің 
тек үшеуінде ғана (№ 16, 126, 142) кісі есімі кездеспейді. Сөйтіп, 
әр хикметтің ең соңғы шумақтарында жалқы есім, көбінесе, 
әр алуан эпитеттермен не эпитетсіз Хожа Ахмәд дегенді 
келтіріп отыру Ясауи хикметтері жанрының, жалпы сопылық 
поэтикалық мектептің стильдік белгісі болғанға ұқсайды. 
Бұл, бір жағынан, әр шығарманың (хикметтің) аяқталғанын, 
яғни әрбір зікірдің аккордын білдіретін тәсіл болса керек, 
екіншіден, автордың, яғни суфизм орденінің бас шейхының 
атын атау арқылы сопылық жолға түскендерге даналық сөз ай-
тады. Сондықтан, біздің байқауымызша, әр хикметте жалқы 
есімнің беріліп отырылуы – оның авторлығын көрсету емес, 
осы жанрдың стильдік белгісін танытатын амал тәрізді.

Дегенмен бұл көрсетілген есімдердің хикмет шумақтарын-
да кездесуіне қарап, олардың авторларын үзілді-кесілді атау- 
ға болмайды, өйткені бұлар әр қолжазбада, әр басылым-
да құбылып отырады, әсіресе Ахмәд есімінің алды-артынан 
келетін эпитеттер өзгеріп отырады. Мысалы, Залеман қол- 
жазбасындағы 13-хикметте Ахмәд дана болып келсе, басы-
лымда 93-хикмет деп ұсынылған осы өлеңде Ахмәд мискин 
т.т. Сірә, Хожа Ахмәд Йасауи сөзі қалың бұқара арасында ең 
кең тараған есім болса керек және тек өз замандастарына ғана 
емес, келесі ұрпақтар да Ясауиді негізінен осылай атаса керек. 
Бұл есімнің алдынан құл, мискин эпитеттерін автордың өзі 
қосып айтуы мүмкін, ал дана, сұлтан анықтауыштары Ясауиді 
ардақ тұтқан келесі буындардың ісі болар, өйткені автор өзін 
құл (әрине, Құдайдың құлы), мискин (смиренный) деп атауы 
әбден заңды, бірақ өзін өзі дана «ұлы», сұлтан «әмірші» деп 
мадақтауы қисынсыз. Ясауи хикметтері деп хатқа түсіп келген 
туындылардың авторларын айқындауда олардың мазмұнына 
(оларда айтылатын әңгімелерге) назар аударудың мәні зор. 
Бұлардың бірсыпырасының Ясауи қаламына тән еместігін кей 
тұстарда хикмет шумақтарының өзі көрсетіп береді. Мысалы, 
1904 жылғы Қазан басылымында №47 деп берілген хикметте 
Ясауидің мүриді (шәкірті) Баба Мәшін Ясауидің жағымсыз бір 
қылығы үшін жазаламақ болады:
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Хикайатда білің мүндағ келтүрділәр,
Баба Мәчин ол султанқа йеткүрділәр 
Xорасанда төрт йүз йашны йашадылар,
Иікірмә төрт йығач һәр күн учар достлар.
Ешітті Баба Мәчин ол заманда 
Ахмад атлығ бір шайих чықмыш Түркстанда
Сухбат қылмыш қыз-у жауан бірлән анда 
Мән‘ еткәлі Түркстанға келді дустлар.

Бұл хикмет Залеман қолжазбасында жоқ. Мұның Ясауидің 
хикметі болуы мүмкін емес, өйткені Ясауидің осы хикметте өзі 
туралы:

Бағлап уруң беш йүз қамчы ол наданға, –
деуінің мүлде қисыны жоқ (әңгіме Ясауи зікір салғанда 
әйелдердің де қатысатынын айыптау жайында). Демек, бұл 
хикмет – төзгелердің туындысы.

Қазан басылымындағы соңыңда Құл Шариф, Құл Ғариф 
есімдері келген 59, 60,56, 57, 58, 61, 101, 127 нөмірлі хикметтер 
біздің қолжазбамызда жоқ.

Сөйтіп, қолжазбалар мен кітаптардағы Ясауи мұрасы деп 
хатқа түскен хикметтер түгелімен Ясауидікі емес дегенді мей- 
ілінше дәлелдеген зерттеушілердің сөздеріне құлақ асу қажет. 
Мысалы, 1904 жылғы басылымда №149 деп берілген хикмет-
те әңгіме Ясауиге қарата айтылып, ішінде оның мүридтері 
Xакiм ата мен Баба Мәчиннің аттары аталады, мұны А.К. Бо-
ровков Ясауи ізбасарларының бірі Молла Шәмсуддиндікі деп 
дәлелдейді, сондай-ақ кітапта 48-нөмірмен берілген хикметті 
бұл зерттеуші Нәдір дегендікі дейді, бұлар да Залеман 
қолжазбасына кірмеген.

Сөйтіп, Ясауи мұрасының басылымдары мен қолжазба- 
ларында айтарлықтай айырмашылықтар бар екендігі даусыз. 
Әсіресе хикметтер XIX ғасырда жарық көрген кітаптарда 
саны жағынан көп болып келеді. Айталық, Қазанда 1904 
жылы шыққан 5-басылымда 149 хикмет деп нөмірленген, ал, 
шындығында, мұнда 152 хикмет бар, өйткені 123-нөмір деп 
кейінгі хикметтер тағы да 122, 123 деп, 133, 142-нөмірлер 
екі реттен берілген, осыларды дұрыстап есептегенде және 
тіпті «Мүнәжат бәдрәгә қазы ал хажаш жұл жәләлә» деген 
шығарманы қосқанда, мұнда барлығы 153 хикмет жарық 
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көрген болып шығады. Ал біз зерттеп отырған қолжазбада 
небары 76 шығарма (Боровков 73 деп қате санаған). Оның 
ішінде әңгіме болып отырған Қазан басылымымен 46 хик-
мет қана сәйкес келеді, сонда кітаптағы 107 хикмет Залеман 
қолжазбасында жоқ болып шықса, мұндағы кітапта жоқ 30 
хикмет өзге қолжазбалардан табылып қалады. Басылымдар 
мен қолжазбалардан бірдей табылатын хикметтердің өзі мүлде 
бір-біріне дәлме-дәл түспейді. Не онда, не мұнда өлеңнің 
кейбір жолдары жетіспей жатады. Мысалы, қолжазбадағы біз 
26-нөмірмен белгілеген хикметтің соңғы екі тармағының ал-
дында 1904 жылғы басылыммен салыстырғанда алты тармақ 
келуі керек екендігі нанымды. Әсіресе өлеңнің ұйқас суретіне 
қарай шумақталуын былайша бергенде соңғы екі тармақтың 
алдында:

Құл Хожа Ахмәд хақ йолыда тұрғыл мудәм,
‘ашиқларгә дәрман бергіл ‘али адэам, –

деген жолдар келсе керек. Бұл тармақтар Ясауидің осы 
хикметтерінде Құл Хожа Ахмәд,не Хожа Ахмәд,не Құл Ахмәд 
сияқты сөздердің келуі қажеттігін де растай түседі. Екінші мы-
сал: біздің қолжазбамызда 40-ыншы деп нөмірленген хикмет 
формуласы аааб ұйқас суретімен келеді, ал оның бір шумағы 
қолжазбада тек аб суретті:

Хаққа ‘ашиқ дәруишләрі сәңә мәхәқ,
Мұндағ болмай пирдін баһра алса болмас, – 

деген екі тармағы ғана жазылған. Кітапта бұл хикметтің осы 
шумағының 1-тармағынан кейінгі 2-3 тармақтары:

Бұ ‘ аләмда мәкән қылмас жаны фәләк,
Нәфсі өлүк, көңлі тірік мисл мәләк, – 

болып толық берілген. Мұндай фактілер аса көп болма- 
ғанмен, қолжазбада ұшырасып отырады. Хикметтердің жеке 
тармақтары ғана емес, тұтас шумақтарының бар-жоғында да 
айырмашылықтар байқалады. Бұл факт кітап не литография- 
лық жариялауға негіз болған қолжазбалардың әр алуан болып 
келгендігіне байланысты болу керек, кейде ішінара редак-
ция жұмысының орын алуы мүмкіндігін де жоққа шығаруға  
болмас. Хикметтер жинақтарының Қазанда жарық көрген 
мәтіндеріне сену өте қиын, «Не заслуживает никакого дове-
рия» деп қатты айтылған35.

35 Боровков А.К. Аталған еңбек. -234-бет.



49

Сөйтіп, қолжазбалардың ішінде біз объект етіп Самарқанд 
(Залеман) нұсқасын алдық. Ясауи тілін тануда хикметтердің  
бір-екі қолжазбасы мен 5-6 кітап болып шыққан мәтіңдерін 
талдап, толық пікір айту мүмкін емес. Ол үшін Ясауи мұрасы 
жазылған көлемді-көлемді қолжазбалары мен әрбір басылым- 
ның тілін жеке-жеке сипаттап шығу қажеттігін А.К.Боровков 
сияқты ғалымдар баса айтқан болатын. Біз де мұны әбден 
қостаймыз. Бұл амал, бір жағынан, әр нұсқаның өзгелерінен 
тілдік-стильдік, поэтикалық, архитектоникалық ерекшеліктері 
мен ортақ тұстарын көрсетуге көмектеседі, екінші жағынан, 
авторлықты айыруға септігін тигізеді. Өйткені Ясауи хикмет- 
тері деп хатқа түскен дүниелердің ішінде өзге «Ахметтер- 
дің», тіпті «Ахмет» деп аталмайтын өзге шейхтердің» (шайқы- 
лардың») Ясауидің шәкірттері (мүридтері) мен ізбасарлары- 
ның туындылары екендігін көптеген зерттеушілер айтып, 
біразын дәлелдеген болатын. Бұл ізденісті әрі қарай да жүргізе 
беру қажеттігі даусыз. Демек, әр нұсқаның (әр қолжазбаның, 
әр басылымның) сөздік құрамы мен грамматикалық тұлға- 
тәсілдерін жүйе-жүйемен түгендеп алғаннан кейін, хикмет- 
тердің поэзиялық белгілеріндегі: шумақтарындағы, тармақта- 
рындағы, ұйқас суреттеріндегі ерекшеліктері мен сәйкестік- 
терін салыстырып шыққаннан кейін ғана, «Ясауи мұрасының 
тілі мынадай-мынадай» деген нақты пікір айтуға болады. 
Бұл жұмыс – түгелімен бір-екі зерттеуші атқарып шығатын 
шаруа емес. Дегенмен кірісу қажет. Осы мақсатпен біз Яса-
уи хикметтерінің жинағы деп саналған бір ғана қолжазбаның 
лексикасы мен фразеологиясын, морфологиялық құрылысы 
мен көркемдік элементтерін талдап, танытуды қолға алдық. 
Бұл қолжазбаның бір ерекшелігі және тілін талдауға мейлінше 
жеңілдік туғызатын жайы – оның бір қолдан шыққандығы  
және жазуының анықтығы, сондай-ақ харакаттармен беріл- 
гендігі. Әсіресе соңғы белгісі, яғни харакаттардың қойылуы  
тек араб, парсы сөздерін ғана емес, түркі сөздерін де дұрыс 
оқуға жеңілдік келтіреді, әсіресе, түркі сөздеріндегі еріндік-
езулікке, жуан-жіңішкелікке қатысты үндестік заңдарының 
көрінісін тануда таптырмас құбылыс екендігін байқаймыз.
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І ТАРАУ
_____________________________________

Қолжазба мәтінінің фонетикалық жүйесі,
фонологиялық заңдылықтары

Араб жазуымен көшіріліп, сақталып келген ертеректегі 
түркі жазба ескерткіштерін зерттеуші мамандардың әрдайым 
көрсетіп келгеніндей, араб әліпбиі түркі тілдерінің фонети- 
калық жүйесін анық, дәл бере алмайды36, өйткені бұл жазуда 
тек үш дауысты дыбыстың таңбасы болса, түркі тілдеріндегі 
дауысты дыбыстардың саны бұдан көп екендігі, түркі тілде- 
ріндегі к мен г, п мен б дыбыстары араб жазуымен келген 
қолжазбалар мен басылымдарда көбінесе бір таңбамен (ب , ک ) 
берілетіндігі де мәлім. Сол сияқты түркі тілдеріндегі о - ө, ұ - 
ү, ы -і (и) қатарларының да жуан-жіңішкелігі араб таңбалары 
арқылы ажыратылмайды. 6 дауысты дыбысы бар, үндестік 
заңы әлсіреген түркі тілдері үшін бұл аса қиындық келтірмесе, 
сингармонизм жақсы сақталған 9 дауысты дыбысы бар кейбір 
қыпшақ (мысалы, қазақ) тілдері үшін дауыстылардың жуан-
жіңішке жұптарын белгілейтін таңбаларының жоқ болуы да 
қайсыбір ескерткіштердің мәтінін оқуға қиындық келтіреді. 
Сондықтан орта ғасырлардан бермен қарай сан рет көшіріліп 
келе жатқан қолжазбаларға қарап, дәл сол ескерткіштің дү- 
ниеге келген кезіндегі фонетикалық жүйесін тап басып айту 
қиын. Дегенмен жазу тарихында дәстүрлілік факторы бола- 
тындығын ескеріп, ескерткіштердің бізге жеткен қолжазбалары 
бойынша олардағы фонетикалық жүйені біршама сипаттауға 
болады.

Бізге жеткен қолжазбалардың бірқатары, әсіресе ерте-
ректе көшірілгендері харакаттармен (қысқа дауыстыларды  
білдіретін әріп үстінен және әріп астынан қойылатын белгі- 
лермен) жазылған.

Біз зерттеу нысаны етіп алған ХVІІ ғасырдың соңғы кезінде 
жазылған Самарқанд (Залеман) қолжазбасы да харакаттармен 
хатқа түскен және олардың таңбалануы біршама жүйелі түрде 

36 Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. -М.-Л. 1962. -Стр.64.



51

келген (бұл – көшірушінің сауаттылығы мен ұқыптылығын 
көрсетеді). Харакаттар түркі сөздеріндегі ашық, қысаң дауыс- 
тыларды тануға септігін тигізеді. Мысалы, арабтың ي әрпі 
таңба асты сызығы – кесрамен келсе, ол ы не і және и ды-
быстарын белгілейді. Ал сөз басындағы е дыбысы إي болып 
таңбаланады. Түркі сөздеріндегі ұ, ү дыбыстары дауыссыз ды-
быс әрпінің үстіне қойылған даммамен келеді. Ал о, ө дыбыс- 
тарын жазуда көшіруші көбінесе و таңбасының үстіне дамма 
қойған. Сонда қол деген сөз үш әріппен (قؤل), құл деген сөз екі 
әріппен (قـل) келіп отырған. Әрине, бұл емле тәртібі барлық 
жерде қатаң сақталып отырмағандығын да айту керек.

Сөйтіп, қолжазба мәтінінің қыпшақ-оғұз тілдеріне негіз- 
делгенін ескеріп, харакаттардың көмегіне сүйеніп, біз зерттеп 
отырған қолжазба бойынша Ясауи хикметтері тілінде 9 дауыс- 
ты дыбыс, 20 дауыссыз дыбыс бар деп түйеміз. Олар: 

дауыстылар: а, ә, е, о, ө, ұ, ү, ы, і.
дауыссыздар: б, п, д, т, с, ч, ш, ж, з, р.қ, к, ғ, г, л, м, н, ң, э, й
Қалған ف ,ع , ظ, ط, ض, ص , ژ, ث , ذ таңбалары (әріптері) араб, 

парсы сөздерінде жазылған.
Сөз басындағы алифпен берілген ашық езулік дауыстыны  

е деп таныдық. Бұл жерде Ясауи тілінің негізінің бірі – 
қыпшақ тобы екенін ескердік. Оның өзінде де қазақ тіліндегі 
сияқты ашық езулік е-мен келетін тілдерге иек арттық. Ал 
тобының ішіндегі татар, башқұрт, хақас тілдерінде бұл ды-
быс қысаң і (и)-ге айналғаны белгілі. Ясауидің туып-өскен,  
қызмет еткен ортасы Сыр өзенінің төменгі ағысы болғандық- 
тан, оның тіліне негіз болған осы өңірлердегі (Еділ бойындағы 
немесе Сібір жеріндегі емес) қыпшақ ру-тайпалары болған- 
дықтан, оның тілінің фонетикалық көрінісі қазіргі қазақ, қара- 
қалпақ тілдеріне бір табан жақын болғаны даусыз. Сондықтан 
қазіргі татар, башқұрт тілдеріндегі қысаң и-мен келетін  
сөздер Ясауи тілінде е-мен келген деп санаймыз: ел (ил емес), 
кел (кил емес), йер (йір емес).

Хикметтер тілінің жүйесінде ә жіңішке ашық дауысты ды-
быс та бар. Ол – араб, парсы тілдерінің әсерімен пайда болған 
емес, әуелден бар дыбыс. Зерттеушілердің айтуына қарағанда, 
қазақ, татар, өзбек, ұйғыр, түрікмен, әзірбайжан тілдерінде 
ә біздің жыл санауымыздың І-ІІ мыңжылдықтарында пай-
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да болған, яғни бұл – халықтардың ислам дінін қабылдамай 
тұрғанда, арабизм, фарсизмдердің түркі тілдеріне енбей 
тұрғанда бар болған дыбыс37. Демек, дауыстылардың саны өзге 
кейбір түркі ескерткіш тілдеріндегідей 8 емес, қазіргі қазақ 
тіліндегідей 9 болуы а - ә, о - ө, ұ - ү, ы - і жуан-жіңішке қатар 
құрайтын 8 дауыстының үстіне жуан қатары жоқ е дыбысының 
орын алуына байланысты.

Ал дауыссыздардың саны қазіргі қазақ тіліндегідей 17 (й, 
у дыбыстарын қосқанда 19) емес, 20 болып шығуы – мұнда ш 
дыбысымен қатар ч дыбысы да орын алған. Мысалы: кіші, қол 
қушырыб және нурын сачар, қолұм ачыб деген сөздер ш дыбы-
сы да, ч дыбысы да бар екенін көрсетеді. Сонымен қатар үнді 
(сонор) й, у дыбыстарын дауыссыздар санында есептеген дұрыс 
деп табамыз. Бірақ ч мен ш дыбыстары кей тұстарда бірінің 
орнына екіншісінің алмасып жазылуына қарағанда, олардың 
фонетикалық жүйесіндегі көрінісі берік болмағанын, қыпшақ 
(қазақ) тілінде ш-ның басымырақ бола бастағанын байқататын 
сияқты. Мысалы, қолжазбада қашты – қачыб, іштім – ічтім 
сияқты әр жерде екі түрлі жазылуы осыны дәлелдейді.

Біз бұл жұмыста фонетикалық талдау жасамаймыз, яғни 
дыбыстардың жасалу жолдары, айтылуы мен естілуі деген- 
дерді сөз етпейміз. Ясауи тіліндегі дауыссыз дыбыстардың 
фонетикалық сипаттамасы қазіргі түркі тілдеріндегі, соның 
ішінде қазақ тіліндегі беріліп жүргеніндей. Ал қолжазба 
мәтінінде кейбір түркі сөздерінің ф, х әріптерімен берілгені – 
көне ұйғыр жазу дәстүрінен келе жатқан құбылыс деп таныла-
ды. Мысалы, туфрағ, охшаб, йахшы т.б.

Біз бұл жұмыста мүмкіндігінше кейбір фонологиялық  
талдаулар жасамақпыз, яғни ескерткіштің тілінде үндесу 
заңы (сингаумонизм) қалай көрінген дегенге назар аудартамыз, 
өйткені орта ғасырлардан жеткен жазба дүниелердің тілдік 
құрылымын, әсіресе фонологиялық, морфологиялық жүйесін 
анықтау арқылы олардың эволюциясын, бүгінгі күнге дейін 
өткен тарихи өзгерістерін іздеуге болады. Айталық, «қазіргі 
қазақ тіліндегі ерін үндестігі қай кезеңдерде қандай сипатта 
болды, тіпті бұл күннің өзінде нешінші буынға дейін бара-

37 Батманов И.А. Тюркологические заметки // Материалы по общей тюркологии и 
дунгановедению. -Фрунзе, 1964. -С.9. 
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ды» деген сияқты сауалдарға үзілді-кесілді жауап айтылмай  
жүр. Сол себептен Ясауи мұрасының бұдан үш ғасыр бұрын 
хатқа түскен нұсқасында сингармония құбылысы қалай көрін- 
геніне көңіл аудару қажеттігі заңды.

Мұндағы дауыстылардың жуан-жіңішке болып үндесуін 
жазудан байқау қиындау, тек құрамында қ, ғ немесе к, г 
әріптері жазылған сөздерде қосымшалар біркелкі жуан не 
біркелкі жіңішке дауыстылармен жазылуға тиіс екендігі оңай 
аңғарылады. Сондай-ақ контекске қарай сөз түбірінің жуан 
не жіңішке дауыстымен келуге тиіс екендігі де оңай табыла-
ды. Мысалы, өзідін өзгәгә һеч қылмағай зар (9 а, 12, 13) деген 
өлең жолындағы өзі сөзі озы емес екендігін, сондықтан озы-
дын емес, өзідін болып оқылатындығы (екі тұлғаның жазылуы 
бірдей болғанмен), өзгә сөзіндегі жіңішке г дыбысы көрсетеді, 
сол сияқты қыл- сөзіндегі дауысты дыбыс жуан екендігін  
қ жуан дауыссыз көрсете түседі. Екінші бір мысал: айа дуст- 
лар өлмәс бурун өлә көргіл деген өлең жолындағы өл- етістігінің 
ол сөзі емес екендігін контекске қарай айырамыз.

Дауыстылардың жуан-жіңішке болып үндесуі көп буынды 
сөздің бірінші буынына қарай жүзеге асырылады: алғашқы  
буында жуан дауысты дыбыс болса, түркі сөзінің келесі буын-
дары да, оған жалғанатын әр алуан қосымшалар да жуан дауыс- 
тымен келеді, сол сияқты сөз басындағы (басқы буынындағы) 
жіңішке дауысты дыбыс әрі қарайғы буындардың жіңішке 
болуын қамтамасыз етеді. Мысалы: жаның күйүб Алла дегін 
отлар чықсун (22 б, 1). Мұндағы көрсетілген 2-буындағы 
дауыстылардың жуан-жіңішкелігі жан, күй-, от, чық- деген 
алғашқы буынға қарай үндескен. 

Қолжазбада емле дәстүріне орай жуан сөзге барыс жал- 
ғауының көбінесе жіңішке (-гә) жалғанып жазылған тұстары 
жиі кездеседі. Сондай-ақ өткен шақ есімшенің қосымшасы 
да, бірқатар өзге жалғаулар да кей-кейде жіңішке вариант-
та жазылған болып келеді, керісінше, жіңішке сөзге бірқатар 
жалғау жуан болып жазылған сәттері де бар. Мысалы, Учбу 
йолгә қадам қойгән жандын кечті (22 б, 5). Мәні хикмәтләрім 
сөзларға султан (6 б, 4, 5), көзға (10 а, 13). Бірақ бұл – жүйелі 
түрде емес және сол кездегі тілдік табиғи норма емес, емленің 
тұрақсыздығы.
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Еріндік дауыстылардың үндесуін қолжазба мәтіні бойын- 
ша біршама көрсетуге болады. Етістік түбіріндегі еріндік 
дыбысқа қарай мынадай қосымшалар еріндікпен келеді:

1) І және ІІ жақтық тәуелдік жалғаулары: өзүм, өзүң, көзүм, 
йүзүң, ал тәуелдік жалғауының ІІІ жағы жазуда ерін үндестігіне 
бағынбайды: көзі (көзү емес), өзі (өзү емес), бұл заңдылық  
ІІІ жақтағы тәуелдіктің үстіне септік жалғаулары жалғанғанда 
да сақталады: Алла дегән «ашиқларны(ң) қолын тұтсам (13 
б, 9-10); пир сөзіні һәр наданға айтса болмас (85б,5), бұлар 
қолұн, сөзүнү болып жазылмаған, ‘ишқ йүгі, ишқ йүгіні (йүгү, 
йүгүнү емес), көңүл құшы (құшұ емес).

2) Өткен шақ етістіктің І, ІІ жағы және І жақ көпше тұлғасы 
-дұң/-дүң, -тұң/-түң, -дұқ/-дүк, -тұқ/-түк: қойдұм, қойдұң, 
қойдұқ, көрдүң, көрдүм, көрдүк, болдұм, болдұқ, ұчтұм, 
құчтұм. Бұндай үйлесім ІІІ жақта болмайды: болдұ емес, бол-
ды, көрдү емес, көрді деп жазылған. Демек, еріндік үндесуі 
тұйық және бітеу буындарда орын алады деуге болады.

3) Өткен шақ көсемшенің -ұб/-үб жұрнағы: болұб, көрүб, 
тұтұб.

4) Бұйрық райдың ІІ, ІІІ жақтық тұлғалары: көрүң, болұң, 
көрсүн, болсұн. 

5) Дерексіз зат есім мен қатыстық сын есім жасайтын 
жұрнақтар (-лұғ/-лүг/-лұқ/-лүк): құллұқ, бойлұғ, йоқлұғ.

6) Есімшенің келер шақ тұлғасы: болұр, сұрұр, күйдүрүр, 
тұрұрсән, көрүрсән, өлүрсән, йүрүр. Езулік дауыстымен кел-
ген қыл-, бер-, айт-, арт- сияқты етістіктерге бірде еріндік 
-ұр/-үр жұрнағы: айтұрлар, білүрсән, ерүрсән, келесі бір тұс- 
тарда -ар/-әр варианты жалғанып жазылған: өләрдә, төгәр, 
айтәр, йетәр, тартармән т.т. Біздің байқауымызша, осы жұр- 
нақтан кейін жіктік жалғауы тұрса, көбінесе -ур варианты 
келетін сияқты: берүрмән, қылұрмән, айтурлар. Бірақ бұл – 
жүйелі түрде кездесетін емле тәртібі емес. Осыған қарағанда 
дауыстылардың езулік-еріндік болып үндесуі ескерткіштің 
дүниеге келген кезінде, әсіресе одан кейінгі кезеңдерде 
(қолжазбалар көшірілген кезеңдерде) белгілі бір дәрежеде 
халықтың ауызша сөйлеу актісінде орын алғаны байқалады, 
бірақ жазу тәжірибесінде бірізділіктің көрінбеуі, бір жағынан, 
дауыстылар сингармонизмі заңдылығының біртіндеп жүйеге 
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түсе бастағанын байқатса, екінші жағынан, ауызша тілдік 
норманың да бірқатар тұстарын жазуда көрсету әрекеті де 
орын алған болар. Мысалы, -ды аффиксті өткен шақтың 
І, ІІ жақтағы және І жақ көпше түрдегі тұлғасында еріндік 
үндестігі сақталса (болдұм, болдұң, болдұқ, тұрдұм, тұрдұң, 
тұрдұқ), ІІІ жақта қосымша тек қана ы, і езулік варианты-
мен жазылып отырған (болды, тұрды). Әрине, бұл құбылыс 
– арнайы фонетика мамандары зерттейтін тақырып және 
сингармонизмнің қалыптасу, даму эволюциясын диахрондық 
тұрғыдан қарастыру үшін әр кезеңдегі бір емес, бірнеше түркі 
жазба ескерткіштерінің материалдарын іске (зерттеуге) қосу 
керек болады. 

7) Алғашқы буынында еріндік дыбыс келетін екі-үш буын-
ды сөздердің екінші буыны көбінесе еріндікпен келеді: көңүл, 
бүтүн, күндүз, бұрұн, үчүн, үкүш, үмүд. Бірінші буынында 
езулік дауысты келгенмен, екінші буынында еріндік ұ-ү әріп- 
тері жазылған сөздер де бар: йазуқ, йауұқ, сынуқ, йалғұз,  
қалуқ, құрұқ қалдым, қабұл болғай. Еріндік үндесуінің үшінші 
буынға түскен тұстары да бар: жан күйдүрүб (85 а, 8), шай-
тан бірлә мән ұрұштұм (92 б, 8), йолын таныб еранларға 
қошұлұшты (бұл сөзде төртінші буынға ерін үндестігі көрсе- 
тілмеген, оның себебі соңғы буынның (-ты) көбінесе ІІІ жақ- 
тық жалғау екеніндігінде). 

8) Бірқатар тұста өткен шақ есімше жұрнағы, сондай-ақ 
-ғар және -ғур сияқты етіс жұрнағы еріндік-езулік біркелкілік 
заңына бағынбай жазылғаны байқалады: чықғунча (88 а, 5), 
азғурғаны (88 а, 8), таң атқунча. Бірақ негізінен бұл қосымша 
-ған/-гән, -қан/-кән вариантымен хатқа түскен. 

9) Бірқатар қосымшалар мен шылаулар барлық сөзге тек 
еріндік дыбыспен қалыптасқан вариантта жалғанады. Олар 
сұраулық му шылауы (қазіргі қазақ тілінде бұл шылау ма/ме, 
ба/бе, па/пе фонетикалық варианттарымен келетіні мәлім): 
бар му жаһанда, дегәй мукин, баяндауыштық және кәмілдік 
рең үстейтін көрсеткіш -дұр/-дүр (бұл көрсеткіш қолжазбада 
көбінесе -дур/-дүр тұлғасында хатқа түскен):

10) Еріндік /езулік болып үндесуі тұрақсыз (әлсіз) болып 
келетін қосымшалар бар, олар:
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а) ауыспалы шақтың көрсеткіші -ар/-әр, -ур/-үр: қылар (ра-
сул айды бір күн қылар дунйа зарар – 17 б, 12-13); қылур-, ай-
тур- (Алла айтур дәруишләр – 87 а, 7); құрұқ қалұр (88 а, 11); 
сәңә берүр (88 а, 12); мәй ічүрді (91 а, 10);

б) болымсыздық жұрнағы -сыз/-сіз, -сұз/-сүз;
в) І жақтың -ғұм/-гүм жұрнағы: барғұм келүр, айғұм мән-а, 

тұрғұм мән-а.
11) Тек езулік дыбыспен келетін бірқатар қосымшалар да 

езулік/еріндік үндестігіне бағынбай, соңғы буыны еріндік дау-
ысты сөзге де, езулік дауысты сөзге де тек көрсетілген тұлғада 
жалғанады. Олар: 

а) ІІ жақ бұйрық рай тұлғасын жасайтын -ғыл/-гіл, -қыл/-
ғыл жұрнағы: қойғын, көргіл, көргін (қойғұн, көргүл, көргүн 
емес);

б) шығыс септігі жалғауы -дын/-дін, -тын/-тін: көзідін, 
сөзідін, йүзідін (көзүдүн, сөзүдүн, йүзүдүн емес);

в) өткен шақтық есімшенің оғұздық тұлғасы -мыш/-міш: 
болмыш, өлміш (болмұш, өлмүш емес); 

г) ІІІ жақтың тәуелдік жалғауы және ілік септіктің көрсет- 
кіші: -ны/-ның/-ні/-нің;

е) көсемшенің -ыбан/-ібән, -убан/-әбән жұрнақты тұлға- 
сының соңғы буыны езулік а-ә дыбысымен келеді: болубан, 
ақузубан, өртәнібән, рахм әйләбән.

12) Қолжазбадағы жазылуына қарап, дауысты, дауыссыз- 
дардың үндестік заңдылықтарын нақты анықтау қиынға түсе- 
ді, өйткені емлелік ауытқушылықтар едәуір жиі кездеседі.  
Мысалы, барыс жалғауы жуан буыннан соң жіңішке варианты-
мен жазылғаны (құлгә, йолгә) және, керісінше, жіңішке түбірге 
жуан вариантта келуі (көзға, сөзләрға) – тілдік заңдылық емес, 
көшірушінің «қолы» (қатесі). Дегенмен дауыстылардың жуан/
жіңішкелік сингармонизмі мәтіннің өн бойында біршама 
сақталып отырған деуге болады. 

Міне, ескерткіш тіліндегі бір қолжазба бойынша көрінген 
дауысты дыбыс гармониясының хатқа түскен көрінісі осын-
дай. Мұны қайткенде де ерте кезеңдегі (ХІІ ғ.) түгіл, қолжазба 
дүниеге келген XVІІ ғасырдағы қыпшақ-оғұз тайпалары 
тілдерінің тілдік (табиғи) заңдылықтары деп үзілді-кесілді 
айтуға болмайды. Көп ретте ертеден келе жатқан түркі жазу 
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дәстүрі де, күні кешеге дейінгі түркі емле мәдениетінің әлсіз- 
дігі де рөл ойнаған. Сонымен қатар, әрине, тіл дамуының 
дыбыстық құрылымы жағынан эволюциясы (өзгерістері) де 
орын алуы мүмкін. Әсіресе бірқатар қосымшалардың да- 
уысты дыбыс үндестігінің жуан/жіңішке, езулік/еріндік заң- 
дылықтарын бұзып хатқа түскендігі, мысалы, жуан буынды 
сөзге барыс септігінің көбінесе жіңішке варианты жалғануы, 
келер шақ есімше жұрнағының да барлық жерде бірдей ерін- 
дік/езулік үндесуін сақтамай жазылғандығы сияқты құбы- 
лыстар, сірә, емленің қатаң сақталмайтынын танытса, екі 
(кейде үш) буынды тұтас сөздің екінші буынында да еріндік/
езулік дауыстылардың алмасып жүруі (сынуқ, йазуқ т.т) тілдің 
(айталық қыпшақ тілінің) өз дамуының көрінісі болуы да 
мүмкін деп топшылаймыз. 

Міне, Самарқанд қолжазбасы бойынша Ясауи тілінің 
фонологиялық көрінісі (сипаты) осындай.

Мәтінде көзге түскен кейбір фонетикалық құбылыстарды да 
атауға болады. Олар: 

а) Сөздің екінші буынындағы үнді (сонор) дыбыстардан 
кейін келген езулік ы, і дыбыстары және еріндік ұ, ү дыбыста-
ры сол сөзге тәуелдік жалғауы жалғанғанда сусып түсіп қалады 
(жазуда солай таңбаланған): көңүл – көңлүм, көкүс – көксүм, 
елік – елкі, бағыр – бағры (бұл сөздегі ғ дыбысы сонор у-мен 
алмасатын дыбыс болғандықтан, оның фонетикалық сипаты 
үнді дыбыспен теңеседі);

б) Көне түркі тілдері мен көптеген орта ғасыр ескерткіш- 
терінде ер тұлғасында қолданылған көмекші етістіктің біздің 
ескерткішімізде соңғы р дыбысы түсіріліп қолданылған (жа- 
зылған): еді, екән, еміш. Дегенмен мұнда да бұл көмекшінің 
ерміш, ерді, йоқ ерсә, ерүр деп берілген тұлғалары кездеседі, 
әсіресе ерміш сөзінің еміш және екән варианты жоқ деуге бо-
лады, ал йоқ ерсә, көрдім ерсә, ерүр тұлғалары парадигмалық 
қатардың бірлігі емес, «консервіленген» күйінде дәстүрлі 
қолданыс түрінде келген жеке сөздер болып танылатын сияқты.

в) Сөз соңындағы сонор y-дың түсірілуі сирек (жоққа 
тән); бұл күнде қыпшақ тілдерінде, мысалы қазақ тілінде сын 
есімдердің соңындағы ғ, г дыбыстарының айтылмайтынды- 
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ғы (жазылмайтындығы) белгілі, ал Ясауи хикметтерінде арығ 
(ару), сарығ (сары), бойлұғ (бойлы), йүзлүк (жүзді) сияқты 
тұлғаларды әрдайым кездестіреміз. 

г) Интердикс (қыстырынды) н дыбысының септік жал- 
ғауларымен дәнекерленіп келуі кемде-кем кездеседі, көбінесе 
бұл дыбыс ічіндә, ічіндін сияқты 4-5 сөзде (жерде) жазылған.

д) бол- етістігінің басқы б дыбысы түсірілген оғұздық 
тұлғасы өте сирек қолданылған, негізінен мұнда бұл етістік 
қыпшақтық вариантта (бол-) келген.

е) ј дыбысының з~д болып алмасуы біздің қолжазбамызда 
мүлде жоқ, мұнда айақ >аяқ сөзінің адақ~азақ варианттары, 
ийгә сөзінің иди~изи тұлғалары хатқа түспеген.

Араб, парсы сөздерінің фонологиялық тұрпатына келсек, 
қолжазба бұдан екі ғасырдан бұрынырақ дүниеге келгеніне, 
яғни Ясауидің өз кезеңінен бес ғасырдай кейінгі жазба екен- 
дігіне қарамастан, араб пен парсы сөздерінің фонетикалық 
жүйесі сол тілдердегі қалпын сақтаған, оның жергілікті түркі 
тайпалары тіліне икемделу (адаптация) қалпын анықтау мүм- 
кін емес, өйткені қолжазбада араб, парсы сөздері сол тілдер- 
дегі қалпында жазылған. Сондықтан бұл сөздерде түркі 
тілдерінде жоқ дыбыстар еркін орын алған. Бұл дыбыстардың 
бір-екеуінің төрт-бес түркі сөзін таңбалағаны да байқалады: 
туфрағ, йахшы, охшаб, көфрүк (бұлардағы ф дыбысы бөгде 
тілдік, жоғарыда айтылғандай, бұл сөздердің жазылуы емле 
дәстүріне байланысты). Сөз басындағы ж дыбысы тек парсы 
сөздерінде келеді: жан, жамал, жәннәт, жанан, жиһан т.б. 
Түркі сөздерінің бірде-біреуінде сөз басында ж дыбысы келме-
ген, и (ј) дыбысы келген (және й-мен жазылған), өйткені Ясауи 
тілі қыпшақ-оғұз тобындағы ј-тілдік үлгіге жатады.

Қыпшақ тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде, араб, пар-
сы сөздерінің жазба дүниелерде дыбыстық жақтан «қыпшақы- 
лануы» («қазақылануы») өте кеш басталды, бұған, әрине, жазу 
тәжірибесі үлкен әсер етті. Орта ғасырлардан бастап-ақ енген 
араб, парсы сөздері ауызша қолданыста түптілдік фонетика- 
лық нұсқасын, әрине, қатаң сақтаған жоқ. Сірә, өмір, ақыл, пай-
да, күнә, алда (аллаһ), Құдай (Худай), зікір, ораза, алқа-қотан 
отыру, пәни дүние, тәубе сияқты күнделікті өмірде жиі қол- 
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данылатын сөздер тіпті ертеректен жалпы халық тіліне еніп, 
дыбысталуы жағынан «қазақыланған» бірліктер болғаны дау-
сыз. Бірақ осындай сөздердің өзі көпке дейін жазба әдебиетте 
түптілдік, яғни арабша, парсыша бітімін сақтап келгені және 
шындық. Қазақ жазба дүниелерінде ХХ ғасырдың басына 
дейін арабизмдер мен фарсизмдер өз тілдеріндегі вариантымен 
жазылу дәстүрін сақтап отырған. Қазақ баспасөзі ХХ ғасырдың 
20-жылдарының ортасына дейін ислам дініне, философияға, 
білім-ғылымға қатысты сөздерді көбінесе түптілдік тұлғада 
жазуды жалғастырып келгені байқалады. 

Ал XVІІ ғасырда көшірілген хикметтер мәтінінде айтар- 
лықтай орын алған (44-45 пайыздай) араб, парсы сөздерінің 
арабша, парсыша тұлғада жазылғаны – дәстүрлік құбылыс. 
Ясауи хикметтері тілінде кездесетін ду ‘а, ‘аләм, тасаддуқ, 
баһа, гунаһ, сәбәб, нур, дуст, фәрзанд, мурад, шари‘ат, ха-
рам, дәрд, ‘асы, жафа, хизмат, зикр, та‘ат, бәндә, руза тут-, 
‘ажаб т.с.с. сөздер қазақ тілінде ертеден-ақ дұға, әлем/ғалам, 
тасаттық, күнә, себеп, нұр, дос, перзент, мұрат, шариғат, 
арам, дерт, асы, жапа (шегу), қызмет, зікір, тағат, пенде, 
ораза тұту, ғажап болып қалыптасып, сөйлеу тілінде осы 
адаптацияланған қалыпта қолданылып келгендігі даусыз. 
Тіпті бұл сияқты әбден «қазақыланған» сөздердің көбі Ясауи 
қолжазбасымен ХІХ-ХХ ғасырлардағы басылымдары түгіл, 
ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарына шейін қазақ жаз-
баларында «арабша» таңбаланып келгенін білеміз. Ал Ясауи 
хикметтері сияқты «киелі» діни әдебиетте олардың түпнұсқа- 
дан ауытқуы заңсыз құбылыстай болып танылғаны да түсі- 
нікті. Сондықтан біздің қолжазбамызда араб, парсы сөздерінің 
бірде-бір «қазақы» варианты кездеспейтінін айтуға болады. 
Демек, Ясауи хикметтерінің тілі арқылы, оның тіпті бертінгі 
XVІІ-ХХ ғасырлардағы хатқа түскен нұсқалары бойынша да 
араб, парсы сөздерінің түркі тілдерінде, әсіресе қазақ тілінде 
фонетикалық-графикалық жағынан игерілу эволюциясын зерт-
теу мүмкін емес. Бірақ діни әдебиет, оның ішінде ауызша да, 
жазбаша да дамыған сопылық ілім арқылы түркі тілдеріне, 
оның ішінде қазақтың жалпыхалықтық бүгінгі тіліне енген 
шет тілдік лексикалық мол қазынаны танып-біліп, түгендей 
аламыз.
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Қолжазбаның транскрипциясы

Ясауи «Хикметтері» деп зерттеу объектісі етіп алған мәтінді 
транскрипциялау қажеттігі туады: алдымен, бұл – ескерткіштің 
ескі араб жазуымен хатқа түскен мәтінін бүгінгі жұртшылық 
оқи алатын болуы үшін қажет, екіншіден, зерттеу барысында 
келтірілетін иллюстративтік материалды жұмыста араб жазу-
лы мысалдармен ұсынудан гөрі осы күнгі графикамен келтіріп 
отыру оқырман үшін де, баспа техникасы үшін де қолайлырақ 
болмақ. 

Соңғы бірер ғасырдың барысында академик В.В.Радловтан 
бастап, көптеген ғалым көне, ескі түркі жазба ескерт- 
кіштерін зерттеу жұмыстарында, олардың сөздіктерін түзуде 
транскрипциялау үшін «орыс жазуы» деп өзіміз атап жүрген 
кириллица таңбаларын таңдап алғаны белгілі. Осы себептер-
ден өзіміз зерттеу объектісі етіп алған қолжазба мәтіні үшін 
транскрипция белгілерін біз де таңдап алдық. Жұмыс қазақ 
тілінде жазылып, негізінен бүгінгі қазақ оқырмандарына ар-
налып отырғандықтан, қазіргі кезде қолданып отырған ки-
риллица жазуы (таңбалары) негіз етіп алынды. Әрине, таза 
ғылыми зерттеу жұмысы үшін латын таңбалы транскрипция-
ны алуға да болар еді, бірақ жоғарыда айтқанымыздай, бүгінгі 
тек мамандар емес, қалың оқырманның мүддесіне сай деп 
өз транскрипциямызды қолдандық. Ол – орта ғасырлардағы 
түркі жазба ескерткіштерін зерттеп, еңбектер (зерттеулер, 
сөздіктер) жариялаған орыс ғалымдары қолданған таңбалар 
жүйесіне жақындатып жасалды. Бұл таңбалар орыс графи-
касына негізделген академиялық В.В.Радлов транскрипция-
сы болса, оны С.Н.Иванов (Родословное древо тюрок Абу-л-
газы хана, Ташкент, 1969), Э.Фазылов (Староузбекский язык. 
Хорезмийские памятники ХІV в., том І, Ташкент, 1966, Т.ІІ, 
1971) сияқты зерттеушілер таңдаған болатын. Біз қолданған 
транскрипцияның олардан азды-көпті өзгешеліктері де бар. 
Атап айтқанда, бұлардағы ï, ä, ö, ÿ таңбаларын біз қазіргі 
графикамыздағы ы, ә, ө, ұ, ү әріптерімен алмастырдық; өзге 
түркологтер в, w таңбаларымен берген сонор дыбысты біз 
у таңбасымен (қазіргі қарақалпақ жазуындағыдай) бердік; 
кейбір көне ескі түркі ескерткіштерін сөз еткен зерттеушілерде 
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жіңішке л дыбысын латынның l әрпімен айырып берушілік  
бар, біз де Н.С.Иванов сияқты, л дыбысының жуан-жіңіш- 
келігін айырып көрсеткен (белгілеген) жоқпыз. Арабтың ه 
таңбасын біз һ әрпімен транскрипцияладық, ал Э.Фазыловта 
ол ҳ, сондай-ақ арабтың خ әрпін біз х-мен берсек, Э.Фазылов х 
таңбасының астына кішкене дөңгелек қойып таңбалаған.

Араб сөздерінде қолданылатын (оларды көшірушілер бірен-
саран түркі сөздерінде де жазып отырған) ظ ط ض ص ذ ث да-
уыссыз дыбыс әріптерін біз де, Ә.Нәжіп, Н.С.Иванов сияқты 
айрықша белгілермен (әріптердің астына нүкте, сызықша 
қойып жазу сияқты) көрсетпедік, сонда ز мен ظ және س , ذ мен 
 әріптері бірдей таңбаланды (мәтіндегі араб, парсы ط мен ت , ث
сөздерінің қолжазбада қалай жазылғанын дәл білгісі келгендер 
осы кітапта ұсынылған факсимилесінен көре алады).

Сондай-ақ араб сөздеріндегі а мен у дыбыстарын таңбалау 
да шартты, өйткені біздің қолжазбамыз өзінің дүниеге келген 
кезі – ХІІ ғасырдың емес, бертінгі кезеңнің – ХVІІ ғасырдың 
соңы немесе тіпті ХVІІІ ғасырдың бас кезінің дүниесі 
болғандықтан, бұл дыбыстардың шеттілдік сөздерде түркі 
тілдері үшін ә мен ү дыбыстарына көшіп, қалыптасқанын айы-
ру қиын. Сондықтан көп ретте араб сөздеріндегі алиф немесе 
фатха а әрпімен берілді.

Сөз басындағы езулік дыбысты и әрпімен емес, е әрпімен 
бердік (ел, екі, ер, елк/елкі), оған себеп – Ясауи тілінің негізі 
қыпшақ-оғұз тілдері екендігі, ал қыпшақ тобындағы қазақ 
тілінде е дыбысы – езулік ашық дауысты дыбыс. Бірқатар 
түркологтердің тануынша, сөз басында жазылған алиф кей 
ретте е дыбысын таңбалайды38. Ал кейбір зерттеушілер оны 
э, і таңбаларымен береді. Башқұрт, татар, хакас тілдерінде ä 
(е) дыбыстары қысаң і (и)-ге айналғаны мәлім, мысалы, та-
тарша јір (жер), кил (кел), мин (мен немесе мән). Тек сөз ба-
сында емес, сөз ішінде де ي әрпінсіз, тек кесрамен белгіленген 
тұстарды біз е-мен бердік, ал ي әрпі кесрамен жазылған жер-
лерде ол и дыбысын білдіреді. Сондай-ақ ы, і дыбыстары 
да көбінесе ى әрпінсіз, олардың алдындағы әріпті кесрамен 
таңбалау арқылы жазылған. Мысалы: بر – бір, منك – мың, ي 
таңбасынсыз, кесрамен келген түркі сөздерін е немесе ы (і) деп 

38 Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира ХІІ-ХІІІ вв. -М., 1963. -С.15
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транскрипциялап оқуға контекст жәрдемдеседі. Мысалы: كز – 
кез, درديمن – дәрдімні. Бір ескертер жайт: түркілік септік, жіктік, 
тәуелдік жалғаулары мен -сыз/-сіз, -лық/-лік, -лы/-лі сияқты 
жұрнақтар қалай таңбаланғанына қарамастан (олар кейде) ي 
арқылы да жазылған, тек қысаң дыбыстар әріптерімен (ы, і) 
транскрипцияланды. 

Түркі сөздеріндегі е мен и (і) дыбыстарын бұлайша дұрыс 
ажыратып, транскрипциялауға мәтіннің харакаттармен жа- 
зылғаны жақсы көмектесті. Түркі сөздеріндегі де, араб сөз- 
деріндегі де у мен ұ (ү) дыбыстарын дұрыс таңбалауда тағы да 
харакаттарға сүйендік: ұ (ү) дыбыстары көбінесе و таңбасынсыз 
даммамен берілген, ал у және о, ө дыбыстары арабтың ýаý 
таңбасының үстіне дамма қою арқылы берілген. Мысалы: قول – 
қол, قل – құл, بو – бу, خدا - худа, هاذک – күнә.

Қазіргі қазақ, қарақалпақ тілдерінің әліпби (алфавит) құ- 
рамында бар қ, ғ, ң (дауысты ө мен і туралы жоғарыда айтыл-
ды) дауыссыз дыбыс әріптерін ескі, көне түркі ескерткіштерін 
зерттеуші бірқатар ғалымдар өздері ұсынған транскрипция 
жүйелерінде пайдаланған болатын, біз де бұл таңбаларды 
ескерткіш тілінде бар дыбыстардың ең қолайлы әріптері 
ретінде қалдырдық.

Араб сөздеріндегі созылыңқы дауысты дыбыстар (долгие 
гласные) арнайы таңбамен белгіленбеді.

Сөйтіп, біздің транскрипциямыз қазақ тілінің фонетикалық 
жүйесі мен дыбыстық заңдарына (мысалы, ы-і, а-ә, ұ-ү қа- 
тарларын айырып, дауыстылардың жуан-жіңішкелігін, яғни 
дауыстылар үндестігін сақтап көрсету) сәйкестендіріле жасал-
ды, біздің бұл әрекетіміз – Ясауи мұрасының тілін қайткенде 
де қазақ тіліне бұру, жақындата түсу, сол арқылы Ясауи тілінің 
негізі қазақ тілі деу сияқты үстіртін ғылыми тұжырым жасау 
емес. Ясауи тілі – қыпшақ, оғұз тілдеріне негізделген көне 
түркі ескерткіштері мен ұйғыр жазба дәстүрінің де белгілерін 
де қамтыған ортақ тіл, бүгінгі Орта Азия, Қазақстан, Түркия, 
Еділ бойы, Кавказ бен Қырым түркілеріне ортақ мұра.

Орта ғасырлардағы түркі жазбаларының мәтінін бүгінгі әр 
халықтың ғалымдары сол халықтың тіліне жақындатып тран- 
скрипциялау әрекеті орын алып келе жатыр. Әрине, мұның 
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уәждері (мотивтері, себеп-мақсаттары) әрқилы. Мысалы, біздің 
бұл зерттеу жұмысымыз негізінен бүгінгі қазақ оқырманда- 
рына, оның ішінде ислам дінін, осы діннің белгілі бір ағым- 
дарының мән-мағынасын, тарихын білмек болған жастарға, 
студенттерге, мектеп мұғалімдеріне және жас филолог ғалым- 
дарға қарата жазылып отырғандықтан, жалпы ескерткіш  
мәтінін де, зерттеу үстінде келтірілген иллюстративтік ма-
териалды да оқуға жеңілдік жасау үшін қазақ тілінің қазіргі 
таңбаларын алдық. Оның үстіне, жоғарыда сан рет айтылған- 
дай, Ясауи тілінің негізінің бірі – қыпшақ тілі болғандықтан, 
қыпшақ тобының үлкен бір өкілі – қазақ тілі екенін де ескердік, 
үшіншіден, ескерткіштің дүниеге келген жері – Сырдарияның 
төменгі ағысы, атам заманнан қазақ халқын құраған ру-
тайпалар мекені болғандығы да ойымызда тұрды. Әйтпесе 
түрік фольклорисі және лингвисі Абдулқадир Инанның орыс 
филологі А.К.Боровковты ортаазиялық тефсирдің транскрип- 
циясын қазіргі өзбек тіліне лайықтап жасады (мысалы, 
тефсирдегі і мен ï (ы) дыбыстарын айырмайды) деген сияқты 
айыптау сөзді39 бізге де айтушылар болатынын ескердік. Сірә, 
транскрипциялардың қай-қайсысында да шарттылық бар 
екенін А.К.Боровков та ескертеді40, біз де, әрине, осындай пікір- 
деміз. Сондықтан Самарқанд қолжазбасының мәтінін тран- 
скрипциялау үшін ескерткіш тілінің фонетикасына және тілдік 
арқауының табиғатына ең жақын келетін, ең қолайлы, дұрыс 
деп тапқан таңбаларды таңдадық.

Қолжазбаның емлесі жайында бірер сөз

Орта ғасырлардағы түркі ескерткіштерінің қолжазбалары 
белгілі бір принципке негізделген емле ережелерін ұстанбаған. 
Дегенмен бұлардағы жазу дәстүрі мүлде жүйесіз емес, өйткені 
емлеге келгенде дәстүрдің рөлі зор екені белгілі, әсіресе жеке 
адамдар (көшірушілер) үшін міндеттелген ережеден гөрі 
көздері мен қолдары дағдыланған жазу машығына сүйену 
орын алған тәрізді. Орта ғасырлардың соңғы кезеңдеріне 
дейін көне ұйғыр жазбаларының емлелік ерекшеліктерінің 

39 Abdulkadir Inan. Eski tьrkзe ьз Kuran terзumesi // Türk Dili. -1952. -№6. -S. -14-А.
40 Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира ХІІ-ХІІІ вв. -М., 1963. -С.4.
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көрініп қалып отыруы осыны дәлелдейді. Мысалы, XVІІ ға- 
сырдың соңғы кезінде көшірілген Самарқанд қолжазбасында 
да өткен шақ көсемше тұлғасы әрдайым дерлік -ыб/-іб бо-
лып жазылған. Ал мұндағы охшаб, тохсан, йахшы түріндегі 
орфограммалар – негізі оғұз тілдері болып келетін ескерткіш 
жазбаларының дағдысы. Бұл да оқта-текте орын алып отырған, 
Х-ХІ ғасырлардан бастап Сырдың төменгі ағысын мекен-
деген оғұз тайпалары тілінің әсері (көрінісі) болуы да әбден 
мүмкін. Демек, емле ісіне ықпал ететін, соның салдарынан бір  
мәтіннің хатқа түскен нұсқасында орфографиялық ала-құла- 
лықтардың орын алуы түсінікті. Оның үстіне әр қолжазбаның 
әр кезеңде, әр атырапта, әртүрлі тайпалардың ортасында 
дүниеге келуі де оның орфограммалық суретінде ізін қалды- 
рып отырады.

Орта ғасырлардан бізге жеткен түркі жазба дүниелерінің 
қолжазбаларында емлелік бірізділікке жібермейтін осындай 
экстралингвистикалық факторлардың болғанына қарамастан, 
әрбір қолжазбада, соның ішінде Самарқанд (Залеман) қол- 
жазбасында да, белгілі бір емлелік жүйеліліктің, тәртіптің 
белгілері бар. Олар:

1) Ясауи мұрасы j-тілдік болғандықтан, мұнда түркі сөз- 
дерінің басында ж әрпі емес, й (j) таңбасы келеді: йігіт, йігірмә, 
йахшы, йаз-, йаш; 

2) Араб пен парсы сөздері сол тілдердегі орфограммасын 
сақтап берілген, бұлардағы харакаттар да мейлінше түпнұсқа 
түрін сақтап қойылған.

3) ә, е, і, ө, ү сияқты дыбыстардың бөлек арнайы таңбалары 
араб әліпбиінде жоқ болғанымен, ескерткіш тілі «сүйегінің» 
бірі – қыпшақ тілдері екендігіне қарай, жіңішке дауыстылар 
біздің мәтінімізде бар және мұнда жуан-жіңішкелік дыбыс 
үндестігі орын алған деп есептейміз, яғни түбір сөздің түркі 
тілдік қосымшалары жуан және жіңішке варианттармен оқы- 
луы тиіс (транскрипция осы принциппен жүргізілгендігі ай-
тылды).

4) Қыпшақ тілдерінің жуан-жіңішке үндесу заңының 
ескерткіш емлесінде бұзылған сәттері бар, атап айтқанда: көп 
ретте барыс септік жалғауы жуан дауысты сөздерге де жі- 



65

ңішке вариантта жалғанып жазылған: йер астыгә (24 а, 6), йақ- 
шыларгә (40 б, 4) және керісінше, жіңішке сөзге жуан (-ға) 
вариантпен берілген сәттер де бар: сөзләрға (6 б,5), көзға (10 
а, 13). Қосымшалардың жазылуында жуан-жіңішкелік вари- 
анттарының ретсіз жазылған тұстары етістік тұлғаларында да 
кездеседі: баргән (81 а, 4), қылгән (81 а, 8).

5) Барыс, жатыс, табыс жалғауларының, көптік жалғауының 
қатаң-ұяң варианттары жоқ, яғни барыс -ға/-гә, жатыс -да/-
дә, табыс -ны/-ні, көптік -лар/-ләр түрінде ғана жалғанып 
жазылған. Бұл – орфографиялық ережені ұстанудан гөрі, тіл- 
дік норманың көрінісі, яғни орта ғасырлардағы қыпшақ-оғұз 
тілдерінде қатаң-ұяңдық оппозицияның әлі бел алмаған кезеңі 
болуы да мүмкін. Шығыс септігі тек -дын/-дін, -тын/-тін 
тұлғасында хатқа түскен. Қысқасы, көптеген қосымшаның 
фонетикалық варианттарының аздығы тек емлелік көрініс 
емес, Ясауи кезеңіндегі (сол кезеңдерден бермен қарай көші- 
ріліп отырған тәжірибедегі) қыпшақ-оғұз тайпалары тілінің 
фонетикалық күй-қалпына қарай болар.

6) Өткен шақ көсемше көрсеткіші көбіне-көп -ыб/-іб/ түрін- 
де жазылған, -ып варианты өте сирек, көп сөзінің жазылуында 
да соңғы дыбыс көбінесе б әрпімен хатқа түскен. Бұл құбылыс 
тек біз талдап отырған ескерткіш жазбасында емес, өзгелерге 
де тән екені мәлім. Мысалы, «Гүлстан» сияқты ХІV ғасырдың 
ескерткішінде көсемшенің -ып/-іп/ болып жазылуы жиірек 
ұшырасады екен41, сондықтан болар ескерткіш тілін зерттеген 
Ә.Нәжіп түркі сөздерінің соңында жазылған б таңбасын да п 
түрінде транскрипциялайды, ал біз қалай жазылса, сол күйінше 
(көп/көб, барыб, деб, айтыб) транскрипциялағанымызды 
жоғарыда айттық.

7) Ерін үндестігі екінші буынға дейін емледе көрсетілген: 
үчүн, үкүш, көңүл; әсіресе ерін үндестігі қосымшалардың  
жазылуында орын алған: қолұм, рухұм, күйдүм, тойдұм,  
болдұм, қойұб, күйүб. Өткен шақ етістіктің ІІІ жағының жал 
ғауы (-ды/-ді) көбінесе ерін үндестігін сақтамай жазылған: 
қойды (қойдұ емес). Ерін үндестігі кейде тек даммамен 

41 Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник ХІV века «Гулистан» Сейфа Сараи и его 
язык. -Часть І, -Алма-Ата, 1975. -С.80.
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көрсетілсе, кей тұстарда у әрпімен де жазылған. Ерін үндес- 
тігіне сәйкестендіре жазу екінші кезектен аспайды, мысалы: 
ұйқұны (ұйқұнұ емес).

8) Йалғұз, йарұқ сияқты 5-10 сөздің жазылуы таза ерін 
үндестігіне жатпайды, бұл – түркі жазбаларында ұйғыр жазба-
ларынан келе жатқан орфограммалық дәстүр.

9) Мәтін жазуында түбірлерді біріктіріп жазу жоққа тән, 
тек қылалмадым, болалмадым, алалмадым деген үш тұлға 
бір хикметтің мәтінінде кездеседі (60 б, 4-6), осы қатарға 
біз 3 нөмірімен белгілеген хикметте әрбір екінші тармақта 
қайталанып отыратын дустлар хожам мәні бәндәм дегәймукин 
деген сөйлемдегі соңғы сөз дегей(дер) ме екен деген күрделі 
етістіктің қосылып жазылған тұлғасын да жатқызуға болады.

10) Мәтінде әр алуан типтегі қос (қосар) сөздер едәуір 
кездеседі, бірақ олардың бірде біреуі ешқалай белгіленбеген 
(бұл күнде араларына дефис қойылатыны мәлім). Парсының 
би- префиксі кей сөздерде бөлек жазылған: би хабар (7 а, 8), би 
бәдәл (8 б, 7), би дәрд (9 а, 4); ал у (а) шылауы соңғы әріптің 
үстіне қойылған даммамен берілген.

11) Түркі сөздерінде ч-ш (іч-/іш-, қач-/қаш- ) дыбыстарының 
да алмасып келген сәттері бар. Бұл, сірә, емле тұрақсыздығы- 
нан емес, ескерткіш тілінің қыпшақ-оғұз негізді аралас си-
патынан көрінетін ерекшелік болар. Сол сияқты айағ/айақ, 
тофрағ/тофрақ, учмағ/ұчмах деп жазылған варианттарды 
да қатаң емле ережелерінің жоқтығынан болған көрініс де-
геннен гөрі ескерткіш мәтінінің әр кезеңде, әр ортада әртүрлі 
көшірушілердің қолынан өткендігінде деп қараған дұрыс 
сияқты. Оның үстінде бір алуан сөздердің жазылуында ертеден 
келе жатқан ұйғыр жазба дәстүрінің де ілесіп отырғаны мәтін 
емлесіндегі ала-құлалықты болдыра түскен тәрізді.

12) Бұл қолжазбада сындық мағынаны беретін сөздерде 
-лығ/-ліг, -лұғ/-лүг, ал дерексіз ұғым атауын беретін сөздерде 
-лық/-лік, -лұқ/-лүк болып жазылуы біршама жүйелі түрде 
келеді.

13) Түркі сөздерінде де қатар келетін бір дыбысты ташдид 
(w) арқылы беріліп отырған: оттұз, неччә, жан аччығы, сәккіз, 
тоққуз.
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14) Араб жазуын оқушылар сөз соңында келетін кіші һе  
(киччик һе) таңбасын (ه) жіңішке ә дыбысын да, жуан а дауысты-
сын да білдіреді: هذڡک – көзә (ыдыс), ا هفر арфа (арпа), ал араб 
пен парсы сөздерінде дауысты дыбыстан кейін жазылған 
бұл белгі һ дыбысын таңбалайды: شاه – шаһ, ک – гунаһ неме-
се парсы сөздерінде і дыбысын көрсетеді: خسته – хасті (ауру), 
 һафті (апта). Бұл тәртіп емледе біршама жүйелі түрде – هفته
сақталған.

15) Самарқанд қолжазбасының емлесіндегі біршама жүйелі 
түрде келетін орфограммада қысаң дауыстылар харакат (ُ) 
арқылы, о, ө, у дауысты дыбыстары әріп таңбасы (و) арқылы 
таңбаланған: قُـل – құл, قُول – қол, بلسا – білсә, كرسا – кірсә, ايشتب 
– ешітіб, مننك – мәнің. Әрине, бұл жүйенің де бұзылған сәттері 
жоқ емес. Сірә, қолмен көшіруде жазудың ала-құлалығы бол-
май тұрмайтын құбылыс болар.

Міне, қолжазба мәтінінің емлелік сипаты (көрінісі) осын-
дай. Транскрипцияға қатысты тағы мынадай ескертпелер 
айтуға болады:

1) бүгінгі оқырмандарға мәтінді түсініп оқу жеңіл болуы  
үшін жалқы есімдер бас әріппен жазылды, қалған тұстарда 
мәтінге ешқандай техникалық түзетулер жасалған жоқ, яғни 
тыныс белгілері қойылған жоқ, тек сөйлем не өзге де синтак- 
систік тұтастық біткен жерге қолжазбада кішкене дөңгелек (◦) 
қойылған тұстар жалғыз тік сызықпен айырылып көрсетілді.

2) Артық жазылып кеткен сөздер сол күйінде қалдырылды, 
олар тек қолжазбаның өлеңге келтірілген мәтінінде алынып 
тасталды. Мәтін өлең түріне келтіріліп жазылғанда жетпей 
тұрған сөздердің және жазылмай қалған өлең жолдары көп 
нүктемен көрсетілді. Олардың болуға тиіс екендігі хикметтің 
кейінгі басылымдарындағы мәтініне қарай байқалды (әрине, 
қолжазбада бар хикмет басылымдарда да орын алған болса).

3) Бірқатар сөздер қолжазбаның өзінде әртүрлі жазылған, 
олардың транскрипциясы да жазылуы бойынша жасалды.

4) Мәтін өлең қалпына келтірілгенде, қажет жерлерінде 
үтір, нүкте белгілері қойылды. Өлеңнің әрбір тармағы бас әріп- 
пен жазылды.
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ІІ ТАРАУ
___________________________

Ясауи «Хикметтері» тілінің лексикасы

§1. Көне, ескі кезеңдердегі түркі ескерткіштерінің лекси- 
калық құрамын зерттеуде нысанаға алған материал бірнеше 
қырынан талданады. Айталық, ортағасырлық (ХІІ ғ.) түркі 
мұрасының бірі – Ахмет Ясауи «Хикметтерінің» лексикалық 
қазынасын: 

Алдымен, түп-тегіне қарай ажырату, мысалы, түркілік, 
арабтық, парсылық деген сияқты. 

Екінші, сол кезең үшін көне болып саналатын сөздерді 
көрсету және архаикалық қабаттың ішінде қазіргі түркі тілдері 
(оның ішінде, айталық, қазақ тілі) үшін көне болып танылатын 
сөздерді де көрсете отыру артық болмайды. 

Үшінші, талдау түрі барлық сөздер тақырыптық топтар- 
ға бөлініп қарастырылса, осы орайда жеке сөздердің қолданылу 
жиілігі (активтігі) анықталады.

Төртіншіден, ең қиын да қажет жұмыс лексикалық бірлік- 
тердің ескерткіш тілінде қолданылған мағыналық ерекше- 
ліктерін айқындау, бұл – тарихи семасиологияға (тарихи 
лексикологияға) апаратын ізденістердің бірі болмақ.

Бесіншіден, жеке сөздердің осы ескерткіш тіліндегі 
стильдік қызметін де таныту – Ясауи «Хикметтері» сияқты 
поэзия жанрына жататын көркем сөздің де тарихына үңілуге 
жол ашары сөзсіз.

Ғылыми жұмыстың аталған түрлерінің өз іштерінен және 
«бұтарланатын» сәттері де бар. Мысалы, сөздіктің түркі қаба- 
тын қыпшақтық, оғұздық деп немесе оңтүстік-шығыс түркілік, 
солтүстік-батыс түркілік деп айдар тағылып жүргендерін 
тағы бір іріктеу қажет болады. Бұл ізденіс ескерткіш тілінің 
негізгі «сүйегін» дұрыс атауға және ортағасырлық түркі әдеби 
тілдерінің «таза», «аралас» деген сияқты статустарын сөз  
етуге де жәрдемін тигізеді. Мұның баршасы «инемен құдық 
қазуды»: әрбір сөздің «паспортын» анықтауды, қолданыс 
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санағын жүргізуді, контекстегі мағынасын қоса іздестіруді, 
қысқасы, аса үлкен жұмысты және зор мұқияттылықты талап 
етеді. 

Әдетте ертелі-кешті ескерткіштердің тілін немесе ақын-
жазушылардың тілін зерттеуде көбінесе ерекшеліктерді көр- 
сету тәсілі қолданылады. «Хикметтер» тілін тануда біз ерек- 
шеліктерді ғана іріктеп алуды емес, ескерткіштер тілін тұтас 
сипаттауды жөн көреміз, өйткені «ерекшеліктерді» атау үшін 
олардың неден ерекшеленетіндігін, белгілі бір негізді алу ке-
рек. Ал Ясауи тілінің негізі қазіргі не сол кезеңдегі (әрине, 
егер тарих сахнасында бар болса) қазақ тілі немесе өзбек тілі, 
я болмаса татар не түрік тілі деп алдынала тануымыз керек 
қой. Сөз жоқ, ғылым мұндай «жекешелендіруге» бара алмай-
ды: меншіктеу үшін дәлел керек, ол үшін әуелі меншіктелетін 
дүние – Ясауи мұрасын талдап, танып алу қажет.

Ясауи «Хикметтері» лексикасының генетикалық қабаты 
түркі, парсы, араб сөздерінен тұратыны айтылып келеді. Түркі 
қабаты аса күрделі, ол өз ішінен және ажыратылады, парсы 
қабатының орын алу себептері мен қолданыс ерекшеліктерін 
көрсету де, араб сөздерінің қолданыс уәждерін анықтау да, 
сопылық ілімге (суфизмге) қатысты терминдік мәндерін ашу 
да зерттеушілердің алдына тартылады.

Ескерткіш тілінің көрсетілген генетикалық қабаттарын 
жеке-жеке сөз етпес бұрын олардың статистикалық сипатта-
рына назар аударсақ, «Хикметтер» лексикасының басымырақ 
бөлігі – түркі сөздері шамамен 57-60%-дай, ал араб және пар-
сы сөздері 40-43%-дай болып келеді. Мұны шамалап шығару 
үшін қолжазбамыздағы №2 деп өзіміз нөмірлеген хикмет-
те барлығы 232 сөз қолданылған болса, олардың 155-і түркі 
сөздері, 82-сі – араб және парсы сөздері, №4 хикметтегі барлық 
қолданылған сөз 299, оның 159-ы – түркі, 140-ы –араб, пар-
сы сөздері, № 61 хикметтің барлық 282 сөзінің 183-і түркілік, 
99-ы – араб, парсылық бірліктер (единицалар, яғни сөздер), 
№47 хикметте қолданылған 204 сөздің арасалмағы – 181 
(түркі), 123 (араб, парсы) болып шыққанын есептедік. Бірақ 
бұл санақта бір сөздің қайталанып келуі есепке алынған жоқ, 
ал бұған назар аударсақ, №2 хикметте тармақ (өлең жолы) 
соңында қайталанып отыратын түркілік мән-а сөзі 10 рет, ол 
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есімдігі 7 рет, келді етістігі 3 рет, арабтық зикр сөзі 3 рет, Хақ 
сөзі 4 рет қайталанғанын көреміз. Әрине, бір сөздің көп не 
аз қайталанып келуі әр хикметтің тақырыбына, поэтикалық 
стиліне, ұйқас, өлшем сияқты өлең шарттарына қатысты 
екендігі белгілі. Қайткен кезде де түркі сөздерінің қайталанып 
отыруы әлдеқайда жиірек, әсіресе етістіктер мен мән, сән, 
ол деген есімдіктер бір өлеңнің, тіпті бір шумақтың ішінде 
бірнеше реттен көрінетін сәттері бар. 

Сөйтіп, қолжазба жинақтың (диуанның) басы, аяғы демей, 
кез келген тұсынан алынған төрт хикметте барлығы 1017 сөз 
қолданылған болса, оның 573-і – түркі, 444-і – араб пен пар-
сы бірліктері болып шығады екен. Демек, Ясауи лексикасы- 
ның жартысына жуығын (44,8%) араб пен парсы сөздері 
құрағандығы айқындалады. Осыған қарап, біз өзімізге дейін 
айтылған кейбір пікірлерге түзету енгізетіндігімізді айтамыз. 
Ясауидің лексикасы мен грамматикасын біршама зерттеген 
проф. А.К.Боровков та Ясауи тілін арнайы толық талдамаса 
да, орта ғасырлардың өзге түркі ескерткіштерінің тілін зерт- 
теген Әмір Нәжіп те Ясауи хикметтерінің мәтінінде араб,  
парсы сөздері аса көп емес дегенді айтады, ал барларының 
өзі, оның ішінде парсы элементтерінің көбі соңғы кезеңдердің 
үлесіне тиеді дейді42. Енді осы қабаттардың әрқайсысын бөлек-
бөлек талдап, көңіл аударатын сәттерін көрсетелік.

«Хикметтер» лексикасының түркілік қабаты

§2. Ясауи мұрасының тілін әңгіме етушілердің бірқатары 
оның негізі қыпшақ-оғұз әдеби тілі деп, енді бірқатары оғұз-
қыпшақ әдеби тілі деп санайды, бұл тіпті аралас әдеби тілдің 
үлгісі деген пікірлер бар. Ескерткіштің тілі, оның «сүйегі» 
(негізі) жөнінде бірсыпыра талдау арқылы пікір айтқандар – 
А.К.Боровков пен Э.Н.Наджип, бұлардың алдында өз түйінін 
дәлелдеп білдірген П.М.Мелиоранский болатын. А.Н.Кононов: 
«Ясауи тілі – Қарахандар мемлекетінде қызмет еткен қарлұқ-
ұйғыр жазба тілінің үлгісі, ол «Құтадғу біліктің» тіліне  
жақын», – десе, А.М.Щербак Ясауи «Хикметтерінің» Құтбтың 

42 Боровков А.К. Очерки по истории узбекского языка //Советское востоковедение. 
V. -М,. -Л., 1948; Наджип Э.Н. Исследования по истории тюркских языков. -М., Наука, 
1989. -С.55.
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«Хосроу уа Шірін» поэмасының тіліне сәйкеспейді, демек, 
Ясауи тілінің негізі оғұз тайпаларының тілі емес деп са-
найды. Сондай-ақ Вамбери, Көпрүлүзаде, Менцель сияқты 
ғалымдардың пікірлері бар, олар да бір жерден шықпайды. 
Осылардың барлығы жөнінде «Ясауи «Хикметтері» тілінің 
зерттелуі» атты тарауда сілтемелер жасап, баяндалады.

Бұл пікірталастардың қайсысы шындыққа жақын келе- 
тіндігін ескерткіш тілінің лексикалық құрамын, грамматика- 
лық құрылымын белгілі, дәстүрлі жүйемен талдап, соның 
нәтижесінде айту керек. Демек, Ясауи хикметтері тілінің 
түркілік қабатын қыпшақтық, оғұздық деп ажыратып алудың 
қажеті де, мәні де зор. Бірақ мұнда екі-үш түрлі қиындық кез 
болады. Оның бірі – ертеректегі ескерткіштердің тіліндегі 
қыпшақтық, оғұздық белгілерді анықтаудың түркологияда 
толық жүргізіліп болмағаны және оның аса күрделі мәселе 
екендігі43. Проблеманың қиындығы зерттеу жұмыстарының 
зерттелу реті мен әдістерінде жатыр. Э.В.Севортян, Ә.Нәжіп 
сияқты түркологтердің пікірінше, әуелі ескерткіштер тіліндегі 
жалпытүркілік сөздерді теріп алу қажет, содан кейін қыпшақ 
тілдерінің, оғұз тілдерінің бірліктері (сөздері) деп ажырату 
қажет болады, яғни бұл жерде «ерекшеліктерді табу» принципін 
(әдісін) ұстану қажет. Ал бұл екі топтың әрқайсысының өзіне 
ғана тән белгілердің жүйесі де әлі толық көрсетілмей келе 
жатқандығы – екінші қиындыққа ұрындырады.

Бұлайша айырып талдаудың нәтижелері ескерткіш тілінің 
қазіргі түркі тілдеріне қатысын анықтауға біршама алып  
бармақ. Әрине, ескерткіш фактілерін оғұз-қыпшақтық деп  
айыруда қазіргі тілдердің материалдары мен орыс түркологтері 
дұрыс көрсеткендей, «лексикалық ұқсастықтар мен алшақ-
тықтардың дәлелі әлсіздеу болады»44, мұнда фонетикалық 
және морфологиялық белгілер басты рөл атқарады.

Ясауи мұрасының Самарқанд қолжазбасы бойынша лекси- 
калық құрамына келгенде, мұнда оның түркілік қабатының 
негізі қыпшақтық және оғұздық сөздер екендігін айтуға бо-
лады, яғни бір жерде қыпшақтық сөздер қолданылса, қатар не 
жақын тұрған өлең жолдарында олардың оғұздық варианты 

43 Севортян Э.В. О некоторых вопросах исторического изучения тюркских языков 
-М., 1960. -С.3.

44 Сонда, 5-бет
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кездесе береді. Мысалы: қыпшақтық қол: қолұм ачыб (13 а, 12) 
сөзінің орнына елк – елкін ачыб (10 а, 5) сөзі кездеседі. Сол 
сияқты сүйәк (40 б, 8) – сүңәк (89 б, 2), йақын (16 б, 3) – йауық 
(39 а, 9), ешік (45 а, 12) – қапуқ (70 а, 2) сияқты қыпшақ-оғұз 
параллелдері орын алған, сондай-ақ қыл-, ет- деген қыпшақтық 
көмекші етістіктерді оғұздық әйлә- етістігі алмастыра береді. 

Жеке сөздердің тұлғалық (орфограммалық) вариантта-
рын да қыпшақ/оғұз қатарлары құрайды. Мысалы, оғұздық 
тұлғалардың бірі – соңында ғ, г дыбыстары бар (жазылған) 
сөздер мен бұл дыбыстар түсіп қалған немесе й, у сонорларына 
ауысқан қыпшақтық тұлғалар тіларалық варианттар қатарын 
түзетіндігі мәлім: шундағ (қазақ тілінде сондай), оңлұғ-соңлұғ 
(оңды-соңды), кічіг (кіші), тіріг (тірі), көзү йашлығ (көзі  
жасты). Сөз соңындағы ғ, г дыбыстары қ, к болып келетін 
жазбалар да бар. Ал біз талдап отырған мәтінде бұл сөздер  
ғ, г таңбаларымен жазылған. Мұны А.К.Боровков көне Орхон 
жазбаларынан, одан кейінгі көне ұйғыр жазба дәстүрінен келе 
жатқан архаистік тұлғалар деп табады45. Біздің қолжазбамызда 
соңғы дыбыстары ғ, г-лермен келген сөздер «Хикметтердің» 
Қазан басылымдарында қ, к (мухаббатлік, сарық) арқылы 
берілген. Бұл – «жаңғыртудың» (модернизацияның) нәтижесі 
болса керек немесе басылымдар пайдаланған қолжазбаларда 
орфограмманың көнелік дәстүрі ығыстырылған болуы да 
мүмкін. Сондықтан тіріг, сарығ, оңлұғ-соңлұғ, йашлығ, мухаб- 
батліг түріндегі орфограмма ескерткішті белгілі бір тілдік 
(«оғұздық») деп танытудан гөрі, жазу дәстүрінің бірде жа-
зуды көне қалпында сақтап отырудың, енді бір жазбаларда 
не кезеңдерде әлсіреп, өзгеріске түсе бастағанын көрсететін 
құбылыс деп таныған дұрысырақ сияқты. Оның үстіне соңын- 
да ғ, г дыбыстары келетін сөздердің ішінен сын есім тудыра-
тын -лық (-лік) жұрнақты тобын бөліп қарау керек болады. 
Біздің қолжазбамызда бұл аффикс ғ әрпімен де, қ таңбасымен 
де хатқа түскен: фирдаэс атлық (11 б, 14)46, ‘ашқ лық (20 б, 
2), фирдаэс атлығ (23 а, 14), күдәклігдә (23 б, 4). Дегенмен 
бұнда да сөз соңының ғ дыбысымен (таңбасымен) жазылуы 

*Осы жерде және әрі қарай жақша ішіне Самарқанд қолжазбасының беті және 
мысалға алынған сөздің не сөйлемнің, сөз тіркесінің жазылған жолы көрсетіледі.

45 Боровков А.К. Очерки ... 248-249-беттер.
46 Қолжазба қағаздың екі жағы бір бет ретінде а, б деген белгімен берілді де, 

үтірден кейін сол беттің жол ретінің саны көрсетілді.
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аз кездеспейді: тофрағ, учмағ, айағ (ара-тұра тофрақ, уч-
мах, дозах деп жазылған варианттары да кездеседі). Сірә, бұл 
қатарда да көшіруші қолының іздері жатқан болар, өйткені 
Ясауи «Хикметтері» сан жылдардың ішінде есепсіз көп рет  
көшіріліп отырғаны даусыз. Біз талдап отырған нұсқа да 
бірнеше қолдан өтіп жеткен. Ал сан алуан көшірушілер әртүрлі 
тілдік ортаның өкілдері болуымен қатар, өз кезеңіндегі жазу 
дағдысына қарай кейбір тұлғаларды өзгеше таңбалап отыруы 
мүмкін. Сондай-ақ түркі жазба дүниесінің көшірмелерін жа-
сау тәжірибесінде емле біркелкілігін дұрыс сақтап отыру да 
қатаң ұсталмағанын ескеру керек. Демек, орта ғасырлардағы 
түркі жазба ескерткіштерінің хатқа түскен нұсқаларының 
көбінде ғ-қ, г-к, б-п, ш-ч, ү-ә (атлығ – атлық, көб – көп, іш 
– іч, қаш – қач, нүчүк – нәчүк) алмасуларымен келген сөздерге 
қарап, ескерткіш тілін тек ұйғыр-қарлұқтық немесе тек оғұз-
қыпшақтық деп танудың шартты екендігін зерттеушілер ай-
тып келген болатын. Оның үстіне б/п, к/г, ч/дж дауыссыздары  
араб жазуында бір таңбамен (әріппен) жазылатындықтан,  
оларды транскрипциялаудың да шартты екендігін де түркі- 
танушы ғалымдар айтып кетті47. Сондықтан бұл фактілер 
бірқатар ескерткіштерді өз кезеңіндегі диалектілік ерекше- 
ліктерді қамтитын аралас әдеби тілде жазылған деп табуға 
мүмкіндік береді48.

Біз зерттеу нысаны етіп отырған нұсқадағы қыпшақтық 
сипаттың бір көрінісі мұндағы кейбір сөздердің оғұздық г, д  
дыбыстарынан басталатын варианттары емес, қыпшақтық 
к, т дыбыстарынан басталатындары хатқа түскен: көз, күн, 
тіш, тіл сөздерінің гөз, гүн, діш, діл параллелдері жоқ, ал 
с-ш алмасуларының ш дыбысты варианты орын алады: таш, 
баш, ічі-ташы (іші-тысы), йаш, йақшы. Бұлардың ары>ару, 
сары, қатты, тірі, ұлы, кіші түріндегі қыпшақтық қатарлары 
қолжазбада жоқ. Қыпшақ-оғұз тілдерінде -лы/-лұ, лі/-лү ва-
риантымен келетін қосымшалар біздің мәтінімізде -луғ/-лүг, 
-лығ/-ліг болып берілген: оңлұғ-соңлұғ, йашлығ. Оғұздарша 
ол- етістігі мұнда тек қыпшақша бол- вариантымен берілген, 
мән есімдігі де қыпшақша (оғұзша бән емес).

47 Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира ХІІ-ХІІІ вв. -М., 1963. -С.5.
48 Хакимзянов Ф.З. О поволжском варианте среднетюркского литературного  

языка // Историко-лингвистический анализ старописьменных памятников. -Казань, 
1983. -С.6 .
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Жеке лексикалық бірліктердің генетикалық тегіне келген-
де, бір алуан сөздердің қыпшақтық та, оғұздық та вариантта-
ры алмасып келе береді. Мысалы, қыпшақтың қол (қолұм ачыб 
– 13 а, 12) сөзімен қатар оғұздық елк (елкін ачыб – 10 а, 5), 
қыпшақтық қыл-, ет- көмекші етістіктерімен қатар, оғұздық 
әйлә- етістігі де жиі қолданылған. Қыпшақ-оғұз лексикалық 
қатарларын: йақын/йаууқ, сүйәк/сүңәк, сүйді/сеуді, кейін/соңра, 
бел/құр, ешік/ қапуқ, үй/еу, йүрек/дил, өңгә/өзгә сияқты сөздер  
де құрайды, бұлардың алдыңғылары – қыпшақ тобының, екін- 
шілері оғұз тобының бірліктері. Бұл фактілер Ясауи тілі 
қыпшақ-оғұз аралас әдеби тілдің үлгісі деген тұжырымға 
әкелетін тәрізді. Ал кейбір сөздер тек оғұздық немесе тек 
қыпшақтық болып келеді. Мысалы, бірқатар сын есімдер тек ғ, 
г, қ дыбыстарына аяқталған тұлғада хатқа түскен: арығ, сарығ, 
қаттығ, тіріг, ұлұғ, кічік, ұйқұлұғ, қайғұлұғ. Бұл аффикстің 
-лұғ/-лығ вариантын А.К.Боровков көне Орхон жазбалары-
нан, одан кейінгі көне ұйғыр жазба дәстүрінен келе жатқан 
архаистік тұлғалар деп табады49.

Бірқатар сөздердің ортасында не соңында келетін ғ, г ды-
быстары қыпшақ тілдерінде у, й сонорларымен алмасатыны не 
түсіп қалатыны белгілі, ал біздің мәтінімізде ғ, г дыбыстары 
сақталған сөздер басым: ойғағ (ойау), тігді (тійді), сығмас 
(сыймас), сығыныб келдім (сыйынып келдім), йығла (жыла), 
бұғдай (бұйдай), дунйа йығғанлар (жиғандар), оғлан (ұлан). 
Мұнда жақша ішінде көрсетілгендер – қыпшақша параллель- 
дің қазіргі қазақ тіліндегі көрінісі. Ясауи тілінде бұл қыпшақ- 
тық варианттар жоқ. 

Біздің қолжазбамызда соңғы дыбысы ғ, г болып келген 
сөздер «Диуан-и хикметтің» Қазан басылымдарында көбінесе 
қ, к әріптерімен жазылған (танық, сарық, мухаббатлік). Бұл –
сөз жоқ, мәтінді «жаңашаландырудың» көрінісі. (модернизация 
текста). Ал жалпы соңғы дыбысы ғ, г-лермен келетін сөздердің 
ішінен сын есім тудыратын -лық /-лығ, -лұқ/-луғ жұрнақты 
тобын бөліп алып қарастырсақ, біздің қолжазбамызда бұл 
аффикстің қ вариантымен келген тұстарын байқаймыз: фир-
даэс атлық (11 б, 14), мухаббатлық (19 а, 9), «ашиқлық (20 

49 Боровков А.К. Очерки ... -С.248-249.
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б, 2). Сірә, орта ғасырлар түгіл, күні кешеге дейін белгілі бір 
тұрақты орфографиялық ережелер қолданысы мен оларды 
қатаң ұстанып отыру тәжірибесі болмаған. 

Ясауи мұрасының біз талдап отырған қолжазба нұсқасы 
бойынша лексикалық құрылымының түркілік қабатын осы-
лайша өз ішінен бөлшектеп, қыпшақтық, оғұздық деп сипат-
тай отырып, тұтасынан алып қарағанда, мынадай белгілерін 
көрсетуге болады:

1) Самарқанд қолжазбасының тілі й-тілдік, мұнда хатқа 
түскен сөздер: айақ (азақ немесе адақ емес), қой- (қод-, қоз- 
емес), ийгә (ийзи, иди емес).

2) Орта ғасырлардағы түркі тілдік «Хосроу-Шірін», «Қысас 
уль-анбийа», «Тефсир», «Нахдж әл-Фарадис» сияқты ескерт- 
кіштерде негізінен Орхон-Енисей жазбаларынан келе жатқан 
архаистік тұлғалар50 аса көп болмаса да, бірлі-жарымдап  
мұнда да табылады. Олар: ай- (айт- вариантымен қатар): 
еранларның айған сөзін аңламай дүр (12 б, 2-3), біт- (йаз- 
етістігінің бұл варианты бір ғана жерде қолданылған), ошал 
(сол), ошбу (осы), қамұғ (барлық, барлығы), топуқ қақ- (қыз- 
мет ет-, құлшылық ет-, табын-), бұл құрамды етістік МҚ, ҚБ, 
Тефсир, Рабғузи ескерткіштерінде және көптеген ортаазия- 
лық ақындар тілінде тапуғ/ тұпуғ/ тапұқ «құлдық ұру, қызмет 
ету, табыну мағынасында қолданылып, одан тапунғу «та-
бынатын зат», тапунғучы «табынушы» деген туынды сөздер 
жасалған51. Соңғы тұлға – табыну, табынушы түрінде қазіргі 
қазақ тілінде көрсетілген мағынада қоланылатын «көненің 
сарқыты». Ясауи тіліндегі тупуқ қақ- сөзі табын - өздік 
етістігінің варианты болып келеді. Осындай көненің көздерінің 
бірі деп, А.К.Боровков йазуқ (қазіргі қазақ тілінде жазық) 
тұлғасын атайды52, учмах/учмағ (қазақта жұмақ, ұшпақ), игә 
(қазақша ие), елк (қол), ариғ (ару), нүчук (нечік), емгәксізін 
(еңбексіз) сөздерін де түркологтер архаизмдер деп табады. 
Бұлардың бірқатары қазақ тілінде сол мағынасында сақталып 
қалған.

50 Наджип Э.Н. Хорезми. Мухаббат-наме. -М., 1961. -С.128-137.
51 Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира (ХІІ-ХІІІ вв.) - М., 1963. 

-С.286-287.
52 Боровков А.К. Очерки по истории узбекского языка //Советское востоковедение. 

-1948. -№5. -С.250.
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Көрсетілген тұлғалардың көнелік дәрежесі біркелкі емес: 
бірқатары көне түркі жазбаларында кездеседі де, қазіргі тіл- 
дерде қолданылмайды. Мысалы, ай- («айт-»), біт- («жаз-»), 
тұпұқ («табынушылық»), қамуғ («барлық, барлығы»), қайу 
(«қайсы») сөздері қазіргі түркі лексикологиясының нормасы 
тұрғысынан алғанда архаизм болып саналса, енді бірсыпырасы 
күні бүгінге дейін қолданыстан қалмай, қазіргі түркі әдеби 
тілдеріне тән бірліктер болып отырғаны жоғарыда көрсетілді 
(мысалы, жазық, ару, табын, ие, Тәңір ием). Бұл тұрғыдан 
қарағанда, Ясауи тіліндегі орын алған кейбір архаистік 
тұлғалардың қазақ тіліндегі көрінісі оны бүгінгі қазақ тіліне 
ұластырады деуге болады. Дегенмен Ясауи «Хикметтері» тілін- 
де ортағасырлық түркі ескерткіштері – «Хибату-л-хақа’иқ», 
«Құтадғу билиг», М.Қашқаридың «Диуанында» және бұлардан 
да ілгері түркі жазбаларында орын алған архаизмдердің көбі 
кездеспейді. Мысалы, біздің қолжазбамызда асығ «пай-
да» (оның орнына парсының фа’ида сөзі қолданылған), ал 
«айла, тәсіл» (бұл түркілік архаизмнің орнын хилә арабизмі 
алған), айағ «құрмет» (арабтың хурмат сөзі қолданылған), ийғ  
(«ауру», мұның мағынасында парсының дәрд сөзі кездеседі),  
еш «дос» (қолжазбада бастан-аяқ дуст фарсизмін кездес- 
тіреміз). Бул- «тап-» етістігі (бұл мағынада тек түркіше тап- 
сөзі қолданылған), өгди «мақтау» (арабтың мадах сөзі ғана 
бар) сияқты түркілік архаизмдер мүлде кездеспейді. Демек, 
бұл сөздер ХІ-ХІІ ғасырлардағы оғұздар мен қыпшақтардың 
сөйлеу тілінен әбден ығысып үлгергендер деуге болады. Бұлар 
осы кездердегі Ясауи «Хикметтерінен» өзге ескерткіштерде 
кездессе, оны жазба дәстүрді сақтаудың көрінісі, түркі жазба 
тілдерінің дәстүрлік белгісі деп тануға болады. 

3) Ескерткіштердегі түркілік бірліктердің қосарлана қол- 
данылатын құбылысы көзге түседі. Олар мағыналары немесе 
тақырыптары жуық сөздер болып келеді: күйүб-йаныб, күймәй-
йанмай, күйүб-пішіб, йатса-тұрса, йүрсә-тұрса, ічмәк-йемәк, 
ойнаб-күлүб, атам-анам, тілім-ағзұм, йер-көк, іші-ташы, 
түн-күн, ачлық-тоқлұқ. Бұлардың барлығы дерлік – қазіргі 
тілдерде, айталық, қазақ тілінде қолданылып келе жатқан 
сөздер. Қосарланған бірліктердің бірсыпырасы у (уа) шылауы 
келеді: тағ-у таш; ай-у күні; сач-у сақал; құрт-у құшлар, бек-у 
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хан. Бұл – негізінен араб пен парсы сөздерін қосақтайтын уа 
шылауының ықшамдалған варианты, ескерткіш мәтініндегі 
оның орфограммасы да қызық: алдыңғы сөздің соңғы әрпінің 
үстіне дамма харакаты қойылған, біз оны дефис арқылы  
у әрпімен транскрипцияладық. Мұның түркі сөздеріне ауыс- 
тырылуы ерте орта ғасырлардағы жазба тіл үшін дәстүрлі  
амал болған болу керек. 

«Хикметтер» лексикасының 
араб және парсы тілдік қабаты

§ 3. ХІІ ғасырлардан бастап, түркі тілдерінде ұсынылған 
кейбір жазба дүниелердің, оның ішінде сопылық әдебиеттің 
лексикалық сипатын көрсететін белгілердің бірі – діни және 
діни емес мазмұнды араб пен парсы сөздерінің молынан 
қолданылатындығы. Бұл ретте Ясауи «Хикметтерінің» тілі 
де көзге түседі. Ясауи мұрасының біз талдап отырған нұсқа- 
сындағы сөздік қазынаның жартысына жуығын (44,8%) ара-
бизмдер мен фарсизмдер құрайтыны жоғарыда айтылды.

Ясауи тіліндегі арабизмдер мен фарсизмдерді мазмұнына 
(тақырыбына) қарай діни және діни емес сөздер деп бөлуге бо-
лады. Мұнда діни мазмұнды бөгде, яғни араб сөздері, көбірек. 
Ол, әрине, түсінікті, «Хикметтердің» негізгі тақырыбы ислам 
діні болғандықтан, осы діннің бірден бір құралы – Құранның 
тілі – араб тілінің белгілі рөл атқарғандығы даусыз. Айат 
(Құранның өлең жолдары), хадис (Құранда айтылған аңыз-
әңгіме), ахирәт (ақырет), ду‘а (дұға), зикр (зікір), махшар 
(қиямет күні) деген діни терминдерден бастап, шари‘ат, 
тариқат, ма‘рифат, хақиқат сияқты сопылық ілімді игеру 
сатыларын атайтын сөздерге дейін ислам дініне қатысты ай-
тылатын, көбі терминдік мәндегі бірліктер жүздеп саналады. 
Олар тек сан жағынан ғана емес, қолданылу жиілігі жағынан 
да көзге түседі.

Араб және парсы тілдерінде лексикалық мағыналары 
бірнешеу болып келетін сөздердің бірқатары (тіпті көбі деуге 
болады) «Хикметтер» мәтінінде негізінен бір ғана тар мағына- 
да жұмсалған, яғни олардың сопылық ілімдегі терминдік 
мағынасы алынған. Мысалы, біздің қолжазбамыздағы және 
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сопылық поэтикалық мектептің өзге үлгілеріндегі ашиқ сөзі 
тек қана «Жаратқанға (Аллаға) ғашықтық» деген мағынада 
жұмсалған, мұнда ашиқ сөзінің «жалпы біреуді сүю, жақсы 
көру» мағынасы жоқ, сондықтан «Хикметтерден» ашиқ жар 
сияқты тіркестерді кездестірмейміз. Сол сияқты араб тілінде 
Хақ сөзінің 2-3 лексикалық мағынасы бар екен: а) «Жарату-
шы»; ә) «шындық, түзулік»; б) «үшін» шылауы. Ясауи бұл 
сөздің 1, 2-мағынасын алған. 

Арабтың бәндә сөзі «Хикметтерде» көбінесе «Құдайдың 
құлы» мағынасында келеді. Оның жалпы «адам баласы», «пен-
де», «қызметші» деген мағыналары сирек көрінеді. 

Бұл тарауда араб пен парсы сөздерінің терминдік статусы 
өзге сөздермен тіркесу қабілеттері, ішінара қолданылу жиілігі 
сөз болады. Бірақ алдын ала ескертеріміз: біздің бұл талдау-
ларымыз – осы тілдерді жақсы білетін маман ретінде емес, әр 
алуан зерттеулердегі және сөздіктердегі материалдарды пайда-
ланып, соларға сүйеніп жүргізген ізденістеріміз. Ал сопылық 
әдебиет үлгілеріндегі араб пен парсы бірліктерін әр қырынан 
кеңірек талдап, зерттеу – Жоғарыда айтылды, мамандарға 
жүктелетін арнайы тақырып. 

Араб, парсы сөздерін бөлек тарауша етіп талдауымыздың 
және бір себебі бар. Бұл күндерде, яғни өткен ХХ ғасырдың 
соңғы он жылдығынан бермен қарай қазақ халқы ислам 
дініне мейлінше көңіл аударып, оны толық игере түсуге бет 
бұрды. Ислам діні ағымдарының бірі – суфизмнің ірі өкілі – 
Ясауи мұрасын танып-білуге ұмтылыс жасауда тек діни оқу 
орындарында ғана емес, қалың көпшілікке ислам уағыздары 
түсіндіріліп жатыр. Ясауи мұрасы қазақшаға аударылып та, 
ХІХ-ХХ ғасырларда жарық көрген немесе қолжазба түрінде 
сақталған түпнұсқа бойынша да жариялануда. Демек, бұл 
күндерде қалың қазақ оқырмандары бұлардағы әрбір діни 
атаулардың, суфизм терминдерінің мағыналарын дұрыс 
танып-білулері қажет, өйткені араб, парсы сөздерінің бұдан  
7-8 ғасыр бұрынғы белгілі бір діни ағым қолданысындағы 
мағынасы мен қазіргі қазақ тілінде қалыптасқан мағыналары 
бірдей еместігі түсінікті. Сондықтан сопылық әдебиетте 
кездесетін кейбір араб пен парсы сөздерінің діни терминдік 
ұғымын түсіндіріп беруді де жөн көрдік.
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Ясауи тіліндегі діни емес мәндегі арабизмдердің дені зат 
есімдер болып келеді және олардың көбі абстракт (дерексіз) 
ұғым атаулары: әдәб (әдеп), афат (опат), уафа (опа), шират 
(рақат), ‘умр (өмір), жаза, ихлас, ләхза (сәт) т.т. 

Бүгінгі қазақ тіліндегі көптеген абстракт ұғым атаулары 
бұлардың көне түркілік варианттарын ығыстырған араб пен 
парсы сөздері екендігі әлдеқашаннан айтылып келеді. Ал 
мұның уәжін қалай түсіндіруге болады? Біздің байқауымыз- 
ша, рухани күштің бірегейі – діннің, ислам дінінің, сол дінге 
қызмет еткен оқу-ағарту ісі, жазба дүниелер сияқты құрал- 
дардың рөлі айрықша болған. Абстракт ұғым атаулары ежелгі 
түркі тілдерінде де аз болмаған болар, бірақ олар күнделікті 
өмірде жиі қолданылмайтын сөздер болғандықтан, қоғамның 
рухани дүниесіне ислам діні мен ғылым-білімі бойлап енген 
кезеңдерден бастап орнын соларды әкелген тілдерге біртіндеп 
бере бастаған болар.

Арабизмдердің бірқатары парсы сөздері сияқты, көмекші 
етістіктерімен келіп, құрама (күрделі) қимыл атауларын жа-
сайды: ахир бол-, байан қыл-, уасил бол-, ғазаб қыл- (ашу-
ла), ихсан қыл- (сыйға тарт-, тарту ет-), матәм қыл- (жоқта-, 
жыла-), фәһм қыл- (ұғын, пайымда-) т.т. Ғазаб, фәһм, 
матәм сияқты бірқатар араб сөздері жеке қолданылмайды, 
олар тек күрделі етістік құрайды. «Хикметтер» мәтінінде 
мұндай арабизмдер сан жағынан жеке қолданылатындарына 
қарағанда көбірек деуге болады. Мұның да себебін іздеу 
керек болар. Біздіңше, араб пен парсы зат есімдеріне 
түркі тілдерінің көмекші және бірқатар бол-, бер- сияқты 
мағыналы етістіктерді тіркеп қимыл атауларын жасау орта 
ғасырлардағы түркі жазба тілінде норма болғанға ұқсайды. 
Сірә, жазба дүние авторлары түркі тілдерінде қимыл атаула-
рын тұрмыстық, яғни ауызекі сөйлеу элементтері деп сезінсе 
керек. Әрине, бұл – жорамалымыз.

Арабизмдердің ішінде сын есім мағыналы сөздер едәуір көп  
кездеседі: уали (әулие), абид (діндар), ғайиб (көрінбейтін, жа-
сырын), ‘ашиқ (ғашық болған), за‘иф (науқас, дімкәс), кәмил 
(ақылды), мубарак (бақытты) т.т. Арабизм болып келген сын 
есімдер қазіргі қазақ тілінде де аз емес. Қазақша фонетикалық 
адаптацияға ұшырап, ғайып, ғашық, зағип, кемел түрінде 
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қолданылатын сөздер қазіргі түркі тілдерінің бірсыпырасында 
орын алатынын білеміз.

Араб, парсы тілдерінен келген деректі зат атаулары 
ескерткіш тілінде өте аз. Олар: ‘асәл (бал), қафас (құс ұстайтын 
тор), шараб, қадах (қадақ) сияқты бес-он сөз ғана.

Мағыналас араб пен араб, араб пен парсы, парсы мен пар-
сы, түркі мен араб, түркі мен парсы сөздерінің тіркесе қатар 
қолданылып, көпшілігі у жалғаулығымен дәнекерленіп, қосар 
бірліктер құрайтыны жоғарыда айтылды: аһл-у ‘айәл (отбасы): 
аһл – арабша «жұрт, бір үйдің адамдары», ‘айәл – арабша 
«отбасының адамы, әйел» деген мағынадағы сөздер; хәмд-у 
сәнә («мадақ», «көкке көтеру» деген мағынаны білдіреді; 
мәкр-у хилә (айла): мәкр – арабша, хилә – парсыша айла де-
ген сөздер. Мұндай қосарлар жалғаулықсыз да қатар тұрып, 
бірін бірі үстемелеп атап, нақты есім семантикасына ие бо-
лады: фасиқ фажир («күнәкар»): бұл екі сөз де араб тілінде 
«бұзылған, күнәкар, оңбаған» деген ұғымды береді. Мұндай 
тіркестердің көбінің екі сыңары да араб сөздері болып келеді 
және көбінесе түркілердің халықтық тілдеріне енбеген, кітаби 
бірліктер болып қалған.

«Хикметтер» мәтінінде орын алған арабизмдердің белгілі 
бір бөлігі қазақ тіліне еніп, лексикалық кірме қабатты 
құрайтын сөздер екенін білеміз: әлем (‘аләм), тәубе (тәубә), 
тағзым (та‘зим), тәкаппар (тәкаббур – бұл сөз араб тілінде 
«менмендік, көкіректік» мағынасынан ауытқып, қазақша 
қарама-қарсы жақсы қасиеттің ұғымын беріп кеткен), тақат 
(тақат), тасаттық беру (тасаддуқ), сыр (сирр) т.т. Бұлар –  
ислам дініне қатысты ұғым атаулары.

Қазақ тілінде дінге қатысы жоқ сияқты болып көрінетін  
себеп (сәбаб), сипат (сифат), әдеп (әдәб), апат (афат), ақыр 
(ахир), баянда- (байан), опасыз (уафа), ақыл (‘ақл), ғалым 
(‘алим), жауап (жауаб) сияқты арабизмдер де тікелей қарым-
қатынас немесе сауда-саттық арқылы емес, жазба әдебиет пен 
ауызша тараған сопылық өлең-жырлар арқылы әуелі ауызекі 
тілге, содан барып сөз өнері – поэзия тілі мен шешендер 
тіліне ауысып, бұл күнде қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің 
лексикалық нормасына айналған қазына болып табылады.  
Дегенмен Ясауи мен оның ізбасарлары ұсынған «Хикметтер» 
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тілінде орын алған араб сөздерінің жартысы дерлік – қазақтың 
сөйлеу тіліне де, жазба тіліне де енбегендер. Мысалы, Яса-
уи тіліндегі тазуир («жалған, өтірік»), шиддат (1) «күшті»; 
2) «жамандық»), фажир («күнәкар»), сәлах («мейрімділік», 
«жарылқаушы»), мәкр («айла») сияқты сөздер қазақ тілінде 
қолданылмайды. Демек, бүгінгі қазақ тіліндегі кірме сөздердің 
көздерін, тарихын, қалыптасу жолдарын, даму кезеңдерін 
зерттеушілер тереңірек ізденіп, дұрыс көрсетіп берулері 
керек деуге болады. Бұл жерде тек таза, лингвистикалық 
заңдылықтар емес, халықтардың әлеуметтік, мәдени, руха-
ни дүниесінің тарихына, яғни ислам дінінің, оқу-ағартудың, 
өнердің (поэтикалық дәстүрдің) сырына, тарихына үңілу қажет 
болмақ. Оның үстіне зерттеуші араб пен парсы тілдерін де 
жақсы меңгерген маман болғаны шарт. 

Фонетикалық бітімі жағынан түп-төркіні танығысыз бо- 
лып өзгерген арабизмдер мен фарсизмдердің бұлайша тұлға- 
лануының жүйесін көрсету – ғылым үшін, яғни қазақ тілінің 
фонетикалық заңдылықтарын таныту – өз алдына үлкен жұмыс, 
бұған, сөз жоқ, фонетика мамандары қазіргі аппарат құрал- 
дарымен кірісіп, ғылыми-теориялық тұжырымдар ұсынулары 
керек. Мұндай үлкен ізденістерге Ясауи мен оның поэтикалық 
шығармалары жақсы материал береді.

Араб пен парсы сөздерінің қазіргі қазақ тіліне жазба 
әдебиет арқылы да, ауызша сөйлеу тәжірибесі арқылы да 
келгенін дәлелдеуде де Ясауи мен ол құрған сопылық мектептің 
мұралары – таптырмас материал, өйткені Ясауидің хикметтері 
мен өзге де сопылардың поэтикалық дүниелері көпшілік  
халық арасына ауызша да тарағаны мәлім.

«Дін – халықтың санасын улайтын у» деген концепцияны 
ұстанған коммунистік идеологияның қысымымен 60-70 жыл 
бойына айтылмай, оқылмай, ауызша да, жазба түрде де (басы-
лымдары болмай) көпшілік қауым арасына таратылмай кел- 
ген Ясауи мұрасы бұл күндерде еркін сөз болып, кеңінен  
жарияланып, зерттеліп жатыр. Қалың көпшілік, әсіресе жастар, 
бабаларымыздан қалған жазба ескерткіш ретінде де «Хикмет-
термен» жақын танысуға, түсініп оқуға бет бұрған тәрізді. Сол 
себептен ескерткіш мәтініндегі әрбір сөздің мағынасын, түп-
төркінін білгісі келетіндігі даусыз. Осы зерттеу жұмысымызда 
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діни терминдік мәндегі бірнеше арабизмді талдап көрсету- 
ді де көздедік. 

Зерттеушілер суфизмнің мистикалық пантеизм концепция-
сын ұстанғанын, ал пантеизмнің өзі екі бағытта болғанын айта-
ды: бірі – табиғаттанымдық, екіншісі – мистикалық пантеизм. 
Алғашқысында таным құралы – ақыл-ой болатын болса, 
соңғысында Құдайды тану адамның ақыл-ой қабілетінен 
тыс тұрады, яғни сопылар өз назарын тек қана жалғыз 
Жаратушының мәніне ғана аударуға тиіс53. Мұны түсініктірек 
етіп айтсақ, сопылар ілімі адамның Құдайға «оралуы» (оны та-
нуы) ойлау арқылы емес, ақыл-парсаттан тыс сыр ашу жолы-
мен жасалады54. Демек, Ясауи тіліндегі діни терминология мен 
өзге де лексика-фразеологиялық бірліктерді, дәлірек айтсақ, 
бұл сөздердің мағыналарын осындай танымға қатыстырып 
(содан шығарып) түсіндіру қажет. Әрине, мұнда да басты 
фигура болып адам тұрғанымен, суфизмнің таным теория-
сы материалдық заттар дүниесін (солардың бірі – адамды) 
тануға емес, Құдайды тануға саятындықтан, адам өзін тану 
арқылы Құдайды танитындықтан, бұл танудың, яғни Құдай- 
мен қосылудың, Құдайға «сіңіп кетудің» жолын (әрекетін) 
сөз етеді. Бұл реттегі лексикалық бірліктердің дені араб, пар-
сы болып келетіндігі аян. Түрік ғалымы проф. М.Ф.Көпрүлү:  
Ясауи «Хикметтерінің» тақырыбы дінге (ислам дініне – Р.С.), 
осы діннің бір ағымы – суфизмге қатысты болғандықтан,  
мұнда Ясауи қалыптасып қалған терминдерді қолдануға 
мәжбүр болды… Жаңа діни ағымға қатысты жаңа терминдердің 
түсініктерін парсы ғалымдарының шығармаларынан алды – 
деген пікір айтады55. Бұл пікірге біз де құлақ асамыз.

Енді солардың бірқатарын көрсетіп өтелік.
Ясауидің «Хикметтерінде» ‘ишқ деген (және одан туын- 

даған ‘ашиқ, ‘ашиқлық) теологиялық термин негізінен бір 
ғана мистикалық аллегориялық мағынада қолданылады, ол – 
‘Аллаға (Құдайға) деген сүйіспеншілік, Алланың нұрына ғана 
ғашық болу‘, өйткені сопылық ілімді меңгерген әрбір адам 

53 Тәжікова К. Ислам: дүниетаным, идеология, саясат. -Алматы, 1989. -79-бет.
54 Таджикова К.Х. Аль-Фараби и Ясави – представители двух направлений в 

средневековом восточном пантеизме //Возращение учителя. -Алма-Ата, 1975. -С.172. 
55 Көпрұлы Мехмет Фуад. Қожа Ахмет Яссауи танымы мен тағылымы. -Шымкент, 

1999. -207-бет. 
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өзін Алланың бір бөлігі деп танып, Алламен табыса (қосыла, 
жалғаса) алады, ал ол үшін Құдайды (Алланы, Хақты) ғана 
сүю керек, Аллаға ғана ғашық болу керек; Алла сені махаб-
батпен сүйіп жаратқан, сондықтан сен де Аллаға жан-тәніңмен 
сүйіп берілуің қажет. Зерттеушілердің пікірі бойынша, бұл – 
сопылық поэзияның басты сарыны (тақырыбы)56. Мысалдар 
(фактілер) келтірсек: ‘ишқ йүгіні йергә салсам, йер көтәрмәс 
(102 б, 10); андағ болмай ‘ишқ да‘уысын қылған бар му  
(52 б, 5). Бұл өлең жолдарындағы ‘ишқ тұлғасы – абстракт 
есім атауы («ғашықтық» деген сияқты). ‘Ишқ түбірінен ‘ашиқ, 
‘ашиқлық, ‘ашиқсызлар деген сөздер өрбіген. Мәтінде ‘ашиқ 
сөзі әрі зат есім («Хаққа ғашық адам»), әрі сын есім қызметінде 
келеді: ‘ашиқларны шийуасы, куфт-у қудур миуасы (86 б, 
2).‘ишқ сөзі чин ‘ашиқ, йалған ‘ашиқ деген сияқты терминдік 
тіркестер де құрайды: йалған ‘ашиқ йолға кірсә іші хата, чин 
‘ашықны көзі йашлығ, өзі ада (49 а, 3-4). ‘ишқ сөзі ‘ишқ йүзі, 
‘ишқ дәрйасы, ‘ишқ сөзі, ‘ишқ дүкәні, ‘ишқ шиддаты, ‘ишқ са-
эдасы, ‘ишқ гаэһары сияқты тіркестермен де келеді.

Ясауидің және жалпы сопылық мектептің махаббат  
дейтіні – аш куллаһ, яғни «Аллаға деген шынайы махаббат» 
дейді проф. Көпрүлү (қазақ тіліндегі «аш құлақтан тыныш 
құлақ» деген фразаның аш құлағы осы емес пе екен?). «Хик-
меттер» тілінде «ашиқ сөзінің түптілдегі «біреуді не бір нәрсені 
бар ынтасымен жақсы көру, әйел мен еркектің бірін-бірі  
сүюі» сияқты мағыналары кемде-кем кездеседі (тіпті жоққа 
тән) деуге болады.

Жалпы ислам дінінде Алланың 99 аты бар деп айтылады. 
Ясауи «Хикметтерінде» сол 99 атының ең жиі кездесетіндерінің 
бірі – Хақ сөзі, ол – «Жаратушы, Құдай» мағынасындағы  
термин, арабша толық синонимі – Аллаһ. Ясауи тілінде сан 
жағынан Алла, Құдай, Хақ синонимдерінің ішінде Хақ вари-
анты жиірек қолданылған. Бұл сөздің қатысуымен Хақ йолы,  
Хақ йады, Хақ дәргаһі, Хақ құллұғы, Хақны тап, Хақ илһәмі  
сияқты тіркестер жасалып, олар сопылық ілімнің терминдік 
бірліктеріне айналған: Хақдын ешітіб айды мұны Ахмәд дана  
(29 б, 12); хақ йады білә бәндә мудам болгәні биһрақ (28 б, 5); 
өзіні білді ерсә, Хақны білді (8 а, 6); андын соңра Хақ йолыгә 

56 Аталған еңбек, 211-бет.
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салды дустлар(92 а, 11); Іч-у ташым Хақ нурыгә толды  
дустлар (92 б, 13).

Мұндай тіркестердің ішінде Алланың бір аты – Хақ Мус- 
тафа. Мустафа сөзінің мағынасы «таңдаулы, жеке-дара озып 
шыққан адам», бұл сөз көбінесе Хақ терминімен тіркесте 
келеді: Хақ Мустафа көрсеттіләр мәңә жамал (93 а, 5). Хақ 
сөзімен келетін әнә әл-хақ тіркесінің мағынасы айрықша: бұл – 
«мен – Хақпын, Құдаймен (Хақпен) бірліктемін» деген фраза. 
Хақ (Алла, Құдай, Жаратқан) – шексіз дүниенің иесі. «Мен – 
Хақпын» дегені «Хақпен табыстым» деген мағынада айтылған. 
Бұл сөзді айтушы Ясауиден бұрын өткен мистик сопылардың 
ең мықтысы – Мансур әл-Халладж, ол бұл фразаны «Құдайды» 
– шындықты (Хақты) тану жолында соған сіңіп, қосылып кет-
кендей болған экстаз кезінде айтқан (астамшылық білдіріп 
емес), сол үшін, яғни өзін Құдаймен теңестірді деп, Бағдаттағы 
дін иелері (ортодаксалдық исламды жақтаушылар) кешірмей, 
оны дарға асқан. Ясауи бұл тіркес-терминді бір-екі жерде 
келтіреді: Мансур йың(л)ығ әнә әл-хақ деб ғауға қылсам (23 а, 
11). Бұл фразаның «Хикметтер» мәтінінде көп кездеспегенімен, 
сопылық ілімді тануда, оны әңгімелеуде маңызы зор екенін 
ескеру керек.

Біздің байқауымызша, Алла синонимі көбінесе символдық 
мәнде қолданылады. Мысалы: Алла деді Хақ нурыгә баттым 
дустлар (93 а,7). Бұл жерде Алла деу – «Алланы бар деп, бір 
деп тану, сыйыну» мағынасында, ал осы сөйлемдегі Хақ нұрыгә 
бату – сол сыйынудың нәтижесін көру.

Алла, Хақ, Құдай деген параллельдердің тіркес құрап, 
терминдік бірлік ретінде келулері бірдей емес және бірінің 
орнына екіншісін келтіруге бола бермейді. Мысалы: Алла 
деді дегеннің орнына Құдай деді, Хақ деді деген альтернаттар 
жоққа тән, сол сияқты Құдай нұры, Алла нұры сияқты тіркестер 
де кездеспейді.

Алла-ның тағы бір символдық атауы – һу(а), «ол» дегенді 
білдіреді. Дәруіштер бұл сөзді «жүрегімен айтуға» тиіс болған, 
сол кезде ғана олар Алламен сіңісе алады. Бірақ һу дегенді 
осы мақсатта айту өте қиын болған. Алла-ның һу символдық 
синонимі жеке де, һу зикрі сияқты тіркес құрамында да 
қолданылады: «ишқ кәләмі зауқы таамны айтыб білмәс, һу һу 
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зикрін айтыб тойар дустлар (20 а, 6); һу һу дебан хақ йады-
ны етіб йығлаб (85 б, 3); һу дегәндә сүйәкләрің чақмақ чақсун 
(22 б, 1-2). Соңғы мысал һу деу дегенді қолданудың мақсатын 
айтады: Алланы «Ол» деп, символдап, барша ықыласымен 
айтқан дәруіштің сүйектері от тұтататындай күйіп-жануы ке-
рек, сөйтіп, ол дәруіш Алламен табысуға, оған сіңіп кетуге тиіс.

Ясауи ұстанған сопылық ілімнің мистикалық-пантеистік 
концепциясы – «Құдайға сіңіп, онымен табысу (орыс ғылы- 
мында: «полное растворение человека в существо Бога») бол-
са, ол фана фи-л-ләһи деп аталған: фана – «жоқ болу», яғни 
«Аллаға сіңіп жоқ болу». 

Алланың түркілік атаулары Тәңір (Рахман Тәңрім), игә 
(қазақша Ие) сөздері де кездеседі: қаһһар Игәм сендін қорқұб 
ойғансам мән (14 б, 6). Бұлар көбінесе тіркес құрамында 
келеді, ал келесі нағыз сөйлеу тіліндегі тағы бір түркілік атауы 
Йараткән (қазақ тілінде Жаратқан, Жаратушы): Йараткәнгә 
йалбармадың (59 б, 7). Бірақ Алланың түркілік атаулары 
арабтың Алла, Хақ, парсының Худа сөздерімен салыстырғанда 
сиректеу кездеседі.

Бұл еңбекте Алланың Ясауи «Хикметтерінде» кездесетін 
сипаттаушы, мадақтаушы символдық атауларының барлығын 
түгендеп шығуды мақсат етпедік. Мысалы, Хақты Мах-
буб, Мағшуқ, Саттар, Субхан деп атаушылық та бар, бұлар 
«сүйікті», «Күнәдан сақтандырушы», «Таза», «Пәк» деген 
мағынаны беретін мадақ атаулар.

Сонымен қатар сопылық әдебиетте жиі көрінетін бірқатар 
діни терминдерді бүгінгі қазақ оқырмандарына түсіндіре 
түсуді көздесек, мыналарды айтуға болады. Хақты (Алланы, 
Құдайды) танудың сатыларын атайтын шари‘ат, тариқат, 
ма‘рифат, хақиқат сөздері сопылық ілімнің ең мәнді тер- 
миндері болғандықтан, Ясауи мұрасының мәтінінде бұлар жиі 
кездеседі.

Шари‘ат – суфизмнің бірінші асуы, сатысы, бірінші асудан 
өту ережелерінің жинағы. Сопылық ілімді арнайы зерттеу- 
шілердің анықтауынша, бұл асуда: иман келтіру, Хақ тағала- 
ның барлығына (бар екендігіне), бірлігіне (жалғыз екендігіне) 
шек келтірмеу, намаз оқу, ораза тұту, зекет беру, қажылық  
қылу, ғылым-білім үйрену, жамандық жасамау мақамдарын 
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өтуге тиіс (мақам сөзі «тоқтам, тұрақ, аялдайтын мекен»  
дегенді білдіреді, яғни сопылық асулардан өткенде аялдайтын 
тұстар-шарттар). Ал қазақтың қолданысындағы шариғат – 
«Құранға негізделген мұсылмандық ережелер жинағы (ҚТТС, 
10-том, 151-бет), яғни мұсылман діні заң-закондарының 
кодексі.

Келесі сатының аталуы – тариқат, бұл сөз араб тіліндегі 
тариқ «жол» дегенннен туындаған, тариқат – «сопылық 
жолы». Тариқат – басты саты, мұндағы негізгі мақамдар: 
тәубе, пірге қол беру, Хақтан қорқу, насихат тыңдау, әділ болу. 
О баста тариқат «пальма ағашы» дегенді білдірген, «сопылық 
жолында болу» мәніндегі терминге кейін айналған57. 

Танымның екінші сатысын игеріп болған соң, дәруіштер 
үшінші саты – марифатқа көшеді. Ма‘рифаттағы мақамдар: 
дәруіштікті (орыс ғылымында дервишизм) қабылдау, танымға 
жету, ахиретке дайындалу. Соңғы, төртінші саты – хақиқат, 
бұл араб сөзінің мағынасы «шындық», соңғы сатының мақамы: 
таза болу, бұйырғанға қанағат қылу, сопылық сырды сақтау. 
Тариқат пен хақиқат сөздерін Н.С.Лыкошин мистикалық  
терминдер деп атайды, яғни сопылық мистицизм ағымы 
қолданған атауыш сөздер (белгілі бір терминдік дефинициясы 
бар) деп санайды58.

Ясауи мен оның ізбасарларының поэзиясы тақырыбының 
лейтмотиві Хақты тануда аталған осы төрт сатыны өтудің 
қажеттігі, жолдары, беретін нәтижесі дегендерді айту болған- 
дықтан, бұл атаулар көрсетілген мағынада жиі қолданылған: 
шари‘атсыз тариқаткә өтүб болмас (21 а, 4); тариқатны 
базарыда сауда қылған/ хақиқат дәрйасыдын гауһар алған/ 
ма‘рифат мата‘ыны ічгә салған (38 а, 1-3).

Осы сатылардан өтіп, мақсатқа жетуге қатысты сөздің бірі 
– ләмәкан, ол – жетілудің жоғарғы дәрежесі, яғни Алланың бір 
белгісі (атрибуты), Аллаға берілетін теңеулердің бірі. Ләмәкән 
арабизмінің лексикалық мағынасы – «жоқ мекен», яғни 
материяға: мекен мен кеңістікке тәуелсіз дүние деген Алланың 
(Құдайдың) сипаты. «Хикметтер» мәтінінде ләмәкән сөзі (тер- 
мині) осы көрсетілген мағынада, Жаратушының сипаттама-

57 Идрис Шах. Суфизм. -М., 1944. -С.11.
58 Лыкошин Н.С. Диван-и машраб. Жизнеописание популярнейшего предста- 

вителями стицизма в Туркестанском крае. Перевод и примечания. -Самарканд, 1915. 
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сы ретінде қолданылады: көрүб дидарыны ол лә мәкәнні/көзі  
ачса көрәр білмәс найанда (9 б, 11-13), ләмәкәнні шуһраты 
кезгән ‘ашиқ шахраты (86 б, 4).

Осы сатылардан өтуге міндетті жандар – сопылар (суфи-
лер). Бұл атауға келсек, оның лексикалық мағынасы «сұр 
шекпенді адам», суф арабша «жүн» деген сөз, демек, суфи – 
сұр жүннен тоқылған киім киген адам. Ал бұл сөздің терминдік 
мағынасы, «ислам дінінің бір ағымын жақтаушылар». Бұл 
терминді көбінесе қазақшалап, сопы деп беріп отырдық. Ал 
Ясауи суфи деп береді. Сондай-ақ біз «сопылық ілім» дегенге 
суфизм деген терминді жарыстыра қолданып отырмыз. Қазіргі 
қазақ тілінде сопы сөзінің бір кездегі (орта ғасырлардағы)  
діни нақты терминдік мағынасы күңгірттеніп (ұмытылып),  
«дін жолына түскен құдайшыл адам» деген жалпылық се- 
мантикаға ие болғанын «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» 
көрсетеді (ҚТТС, 8-том, 345-бет). Сондықтан бүгінгі оқыр- 
мандар сопы, сопылар, сопылық, сопылық ілім деген сөздерді 
тек жалпы «дін жолына түскен, діндар адам (адамдар)», «жал-
пы діни ағым» деп түсінбеулері үшін, Ясауидің немесе оның 
ілімін жалғастырушылардың өздері қолданған суфи деген 
тұлғаның және орыс әдебиетінде қалыптасқан суфийское уче-
ние, суфизм деген терминдердің барын ескеріп, біз де сопылық 
сөзімен қосамжарлатып суфизм деген сөзді де қолданып 
отырдық. Қазіргі сопылар мен орта ғасырлардағы, оның ішінде 
белгілі бір діни ағым өкілдері болған сопылар (суфилер) бір 
емес екендігін әсіресе жас оқырмандар, тіпті қазіргі жасамыс- 
тар да айырып біліп отырсын демекпіз.

Осы тараудағы әңгімеміздің нысаны (объектісі) Ясауи 
хикметтерінің лексикасы деп отырмыз. Ал хикметтер дегеніміз  
не? Хикмәт – араб тілінде «даналық сөз», «ақыл сөз» дегенді 
білдіреді. Шығыс түркілерде hіkmet («даналық»), батыс 
түркілерде илаһи («діни»), Бекташыда nefes («дем») деп атал- 
ған діни-мистикалық халық әдебиеті барша қауымның ру-
хани өміріне жан береді. Еврей тілінде hakhmв және сирия 
тілінде hakhmethâ деп аталатын хикмет сөзі «Құран Кәрімнің» 
алғашқы аяттарында «пайғамбардың ақыл айтуы және дұрыс 
жол көрсетуі» мағынасында қолданылды. Діни ғалымдар  
оны «теориялық білім арқылы рухтың кемелденуі» деп тани-
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ды. Хикмет сөзінің мағынасы терең. Хикмет – метафизикалық 
мәселелер туралы ой, Алланы білу, өз орнын тану туралы ой, 
жаман істерден құтқарушы моральдық принциптер59. 

Ясауи мен оның ізбасарлары суфизм ілімін уағыздайтын, 
сопылық жолға түсіретін сатыларды өтуді үйрететін сөздерін 
жай насихат емес, ақылды сөздер, даналық сөздер деп есеп-
теген және бұл ақыл сөздері қалың жұртшылыққа өтімді болу 
үшін сол жұртшылықтың (жергілікті халықтың, оның қалың 
бұқарасының) ертеден келе жатқан эстетикалық таным құралы 
– өлең тілімен беруді мақсат еткен. Хикметтер – поэтикалық 
дүние. Олар әдеби жанр жағынан біршама өзгеше, өзіндік 
болғанымен, негізі, яғни поэтикалық әдістері жағынан көшпелі 
түркі халықтарының ауызша айтылып келген әдеби үлгілерін 
пайдаланған. Мұны «Хикметтердің» архитектоникалық бітімі: 
құрылымы, ұйқас, өлшем, ырғақ сияқты өлеңдік белгілері, 
көріктеуіш амалдары көрсетеді. 

«Хикметтер» – діни ағымның өлең түрінде ұсынылған «ко- 
дексі», насихаттаушы, түсіндіруші «ережелер» жинағы деу-
ге болады. Сондықтан Ясауи: мәні хикмәтләрім ‘ашиқны(ң)  
жаны (6 а, 7) дейді, яғни «адамның жанына Аллаға деген 
ғашықтықты ұялататын құрал» дегенді айтады. Залеман 
қолжазбасында 1-інші деп белгіленген хикметте Ясауи өзі ұсы- 
нып отырған хикметтердің мәнін, мақсатын таныстырады. Бұл 
әрбір екі тармағы өзара ұйқасып құрылған 164 жолдық өлеңде 
Ясауи сопылық ілімнің бір құралы – хикметтердің мазмұны- 
мен, қадір-қасиетімен таныстырып алады. Бұл хикметтің 
сөздері түсінікті, оқуға (және ауызша айтуға) жеңіл аннотация 
іспетті өлең шумақтары болып келеді. Мұнда хикмәт сөзінің 
өзі мәні(ң) хикмәтләрім деген тіркесте 23 рет қолданылған,  
ал екі-үш жерде оны мәні(ң) айған сөзүм; Йасауи сөзі деген  
варианттармен алмастырғаны байқалады. Бас сопы (суфи)  
Ясауи өз хикметтерін дәрдігә дәрман («дерттіге дәрмен»), 
‘аләмға дастан, талибны(ң) ризқы, сөзләргә султан («сөз 
асылы»), ол қанд-у ‘әсал («ол – бал-шекер»), ‘ишқның сәнәсі, 
өйткені худаның сөзідін шыққан бу хикмәтті чин айды Ахмәди 
мискин бу сөзні деп таныстырады. Сондықтан бұндағы хикмәт 

59 D-r Kemal Eraslan. Hikmet geleneg. -Ankara, 1982. -154-155-беттер
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термині «жалпы даналық сөз» дегенді емес, «тек Аллаға 
ғашықтарға айтылатын сөз» деген ұғымда жұмсалады.

Ясауи хикметтерінің қазақша аудармасын оқып отырғанда 
да бүгінгі оқырманның көзіне жиі түсетін пир (пір), мурид 
(мүрит), талиб (тәліп), дәруиш (дәруіш), шакирд (шәкірт) 
сияқты сөздер бар. Олар да – кәнігі (ортодоксалдық) исламға оп-
позиция құрған сопылық ілімге қызмет ететін, соны ұстанатын 
адамдардың атаулары.

Сопылық әдебиетте жиі кездесетін сөздердің бірі – пир 
(пір). Біздіңше, бұл да белгілі бір терминдік мағынасы (де-
финициясы) бар атау. Пир – парсы сөзі, лексикалық жалпы 
мағынасы – «қарт адам», ал «Хикметтерде» «сопылардың ру-
хани басшысы» (духовный наставник) деген арнайы мәнде 
ғана қолданылады.

Мурид – лексикалық мағынасы «оқушы», ал сопылар 
тілінде мурид деп осы ілімді үйренуді бастаған шәкіртті атай-
ды. Үйреніп болған соң, ол енді мурид емес, дәруиш (дервиш) 
болады. Ал муридтердің ұстазын, үйретушісін муршид деп 
атау да бар. Талиб жалпы мағынасы «ізденуші», ауыспалы 
мағынасы – «үйренуші, шәкірт» ал сопылық әдебиетте оның 
бұл мағынасы тарылған, ол – сопылық оқудағы лауазым, яғни 
осы ілімді үйренуші ғана. Шакирд (шәкірт) сөзі талиб сөзінің 
синонимдік қатарын түзеді. Талиб сөзіне қарағанда, шакирд 
хикметтер мәтінінде сиректеу кездеседі.

Енді терминдік мәні бір «Хикметтер» мәтінінде жиі қол- 
данылған тағы да бірқатар сөздердің мағынасын түсіндірелік:

Зикр (қазақ тілінде зікір тұлғасында келеді) сөзінің араб 
тілінде жалпы лексикалық мағынасы «дауыстап айту», ал 
дәруіштер ол сөзді «Құдайға құлшылық ету кезінде, Алланың 
атын естері танғанша айту» мағынасында қолданған. Ясауи 
«Хикметтерінде» де зикр сөзі осы мағынада жұмсалған: хуш 
ғайибдін ауаз келді құлағымға, султан Ахмәди зикр айт деді, 
зикрін айтып йүрдүм мән-а (11 а, 14); зикр қылыбан айта айта 
көксін тешті (22 б, 6). Бұл термин зикр айт-, зикр қыл-, һу һу 
зикрі сияқты тіркестерде жиірек көрінеді. 

Рийазат – сопылар тілінде «Құдайға құлшылық ету үстінде 
тәнді азаптауға жаттығу» мағынасында қолданылатын сөз.  
Бұл сөздің лексикалық мағынасы – «жаттығу».
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Хәлқа сөзі де дәруіштер үшін ерекше мәнді термин. О бас- 
тағы лексикалық мағыналары: 1) «алқа»; 2) «үйірме»; 3) «мек-
теп». Сопылар қолданысында халқа – дәруіштердің алқа-қотан 
отырып, зікір айтулары, бұл – сопылық үрдісте негізгі қарекет 
болған.

‘аси («Хақ заңдарын мойынсұнбаушы, оларға қарсы келу- 
ші»), батин («рухани дүниесі шикі»), ‘ишрат («сүйіспеншілік, 
жақындық»), жанан («жан дүниені қоршаған сыртқы қабат»), 
камил (кемелденген), му‘мин («Аллаға сенетін адам»), мушриқ  
(«Аллаға емес, бұтқа табынушы адам»), сахиб камәл (кемел- 
денген кісі – сопылық термин), уммат («мұсылмандық жо- 
лындағы адам, үмбет»), фана (нирвана, «жоқ болу»), хатиб 
(«уағыз айтушы») т.т. ондаған араб сөзі – таза сопылық тер-
миндер болмағанымен, мағыналары жалпы ислам дініне және 
рухани дүниеге қатысты арабизмдер. Олардың хикметтер 
мәтінінде жиі қолданылғаны көрінеді. 

Араб сөздерінің қолданысына қатысты және бір жағдайға 
көңіл аудару қажет сияқты. Бірқатар түркітанушылар Ясауи 
өзінің шығармаларын жергілікті көшпелі тайпаларға түсінікті 
етіп, негізінен солардың сөйлеу тіліне жақындатып жазды 
дегенді айтады60. Ал жергілікті көшпелі тайпалар негізінен 
қыпшақ және оғұз тілдерінде сөйлеген. Бұл пікірді жоққа 
шығармағанмен, бірер тұсына күмән келтіруге болады: егер 
Ясауи немесе оның шәкірттері хикметтерін әуелден жергілікті 
қарапайым халықтың түсінігіне сай етіп жазған болса, 
«Құранның» алғашқы «Тефсирлері» (аударма түсіндірмелері) 
сияқты жергілікті түркі халықтарына мейлінше түсінікті 
өз сөздерімен шығарылған болар еді. Ал алғашқы түркіше 
тефсирлердің тілінде діни ұғымдардың өзі түркіше болып 
келгенін зерттеушілер көрсетеді61. Діни мазмұнды ийе~изи 
(Құдай), тамуғ (тамық), йазуқ (жазық), белгі, учмах (жұмақ) 
сөздерінің көне түркі тілдерінде осы мәндес араб сөздерін  
алмастыра алатындықтарын көне дәуір жазба ескерткіштері- 
нің тілін зерттеген қазақ ғалымдары да айтады62. Бұл парал- 
лельдердің түркіше сыңарлары біздің қолжазбамызда да бар, 

60 Нәжіп Ә. Терең тармырлар //Жалын. 1972. -№4. -154-бет.
61 Erdogan A. Kur’an tercumelerinin dil bakimidan degerleri. -s. 49.
62 Құрышжанов Ә., Айдаров Ғ. Томанов М. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. 

-Алматы, 1971. -30-бет. 



91

дегенмен олардың Алла, Худа, гунаһ, жәннәт альтернаттары 
әлдеқайда жиі жұмсалған. Мұның барлығын соңғы өзгерту 
деуге болмас. Сондықтан Ясауи хикметтері «белгілі бір әдеби 
тілден гөрі, халықтық сөйлеу тіліне жақын жазылған» деген 
тұжырыммен үзілді-кесілді келісуге болмайтын сияқты. «Хик-
меттерде» түркіше баламасы бар сөздердің арабша, парсыша 
адекваттары ғана емес, мұнда халық тіліне (дәлірек айтсақ, 
күнделікті сөйлеу тіліне) енбеген, енетін қажеттігі де жоқ, 
мүлде бейтаныс араб, парсы сөздері де жеткілікті. Демек, 
орта ғасырларда (ХІІ ғасырдан бастап) түркіше ұсынылған 
шығармаларда, оның ішінде ислам дінінің бір ағымын таны-
татын сопылық әдебиеттер тілінде оның лексикалық сипатын 
көрсететін белгінің бірі – діни және діни емес мазмұндағы 
араб пен парсы сөздерінің молынан қолданылғаны деп 
тұжырымдауға болады. Бұл молдық сан жағынан да, қолдану 
жиілігі (активтігі) жағынан да көрінеді.

«Хикметтер» тілінің лексикалық сипатын тануда әсіресе 
көзге түсетін құбылыс – лексикалық параллельдердің (қатар- 
лардың, варианттардың, тіпті фонетикалық дублеттердің) жиі 
кездесетіндігі. Бұл қатарларды түзетін бірліктер: түркі мен 
араб, түркі мен парсы, араб пен парсы, араб пен араб, пар-
сы мен парсы сөздері болып келеді. Бұлардың ішінде біздің 
қолжазбамызда көбірек кездесетіндері – түркі мен араб және 
парсы сөздерінің жарыспа қатарлары. Мысалы: чолләр/бий-
абанлар; учмах/жәннәт; бағ/бустан, йаман/бәд, құл/бәндә; 
айақ ізі/хак-и пай; сөз/кәләм.

Ал түркі мен түркі сөздерінің жарыспа қатарларын, 
жоғарыда көрсетілгендей, қыпшақ-оғұз сөздері құрайды және 
кейбір түркі сөздері көне тұлғадағы варианттарымен жарыса 
қолданылғаны көрінеді.

Араб пен парсы параллельдері де аз емес: дуст/йар, 
дунйа/‘аләм т.т. 

Ескерткіш тілінде мұндай лексикалық адекваттардың 
орын алу уәждері әр алуан: көненің қалдығы мен Ясауидің 
өзінің және оның мұрасының хатқа түсу кезеңдеріндегі дәуір 
элементтерінің қатарласа қолданылуы. Мысалы: ай-/ айт-, елк/
қол, қамұғ/барча, біт-/ йаз-. Ал йаэуқ/йақын, кечә күндүз/түн 
күн, дозах ічрә/дозах ічіндә тәрізді дублеттерді А.К.Боровков 
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түркі тілдері диалектілерінің жарыспасы деп табады63. Олар- 
дың бірқатарын біз Ясауи тіліне қарлұқ-ұйғыр поэтика- 
лық дәстүрінің ықпалы болар деп топшылаймыз.

Түп-төркіні жағынан әртүрлі болып келетін генетикалық 
параллельдердің бір себебін діни, мәдени ұғым атауларын 
түркіше аударып беру талабынан туған деп санауға болар.  
Мысалы, хикметтердің бірінде: йахшыларны хак-и пайын 
сүрмә қылсам (15 а, 4) деген өлең тармағы екінші бір хикмет-
те: айақ ізін көзгә сүртсәм (55 б, 8) деп жергілікті халыққа 
түсінікті етіп, түркіше ұсынылған. 

«Дін жолында барша ауыртпалықты көтеру, қиындықтар 
кешу» идеясын шөл(дер) кезу образымен беру түркіше ва-
рианты болса, «Хикметтегі» бұл образ бийабанлар (парсы-
ша «шөл») кезіп деп те жиі ұсынылған. Сол сияқты гунаһ/
йазуқ, діл/йүрәк, һәр ләхза/һәр кез, хублар/йахшылар сияқты 
қатарлардың пайда болуына алдыңғы арабша, парсыша 
діни қалыпты (терминдік мәндегі) сөздер осы хикметтерді 
орындаушы, айтушы жергілікті халыққа түсініктірек болу 
үшін қолданылғандар болулары керек. Алғашқыда мұндай 
қатарлардың біреуі не арабша-парсышасы, не аударма типтес 
түркішесі басымдау жұмсалуы да мүмкін, ал бірнеше ғасыр 
бойына сан рет көшірушілер, тіпті ХІХ ғасырда кітап етіп бас- 
тырушылар Ясауи хикметтерінің тіліне азды-көпті «редак-
ция» жүргізіп, заманына, тыңдаушыларына және өз кезеңінің  
саясат-ахуалына қарай икемдеп отырғандары байқалады.  
Мысалы, йазуқ, йүрәк, йахшылар сияқты түркі сөздері 
«Хикметтердің» ауызша тараған немесе тіпті ертеректе 
қолжазба түрінде хатқа түскен нұсқаларына тән болар, ал 
«Хикметтерді» ХІХ ғасырдың ІІ жартысында, әсіресе соңғы 
онжылдықтарында, ХХ ғасырдың басында Қазанда кітап етіп 
басып шығарған кезде немесе осыған дейінгі қолжазбаларда 
бұл сөздер гунаһ, дил, хублар болып араб, парсы сөздерімен 
алмастырылған. Сірә, мұның себебін көрсетілген кезеңдерде 
ислам дінінің татар, өзбек сияқты халықтар ортасында 
едәуір жанданғанына, яғни отаршылдық пен христиан дінін 
уағыздаушылық сияқты іс-әрекеттерге қарсы күресте ислам 
дінін құрал ету идеологиясының бел алуына байланысты деп 
топшылауға болады.

63 Боровков А.К. Очерки... 247-бет. 
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§4. «Хикметтер» тілінде парсы сөздері сан жағынан ара-
бизмдерден кем түспейді. Мұның себебін ілгеріректен іздеу 
керек. Ясауи дәуірінде – ХІ-ХІІ ғасырларда түркі мәдениетінде 
парсы әдебиетінің, парсы тілінің орны артықша болғаны 
мәлім. Бұл кезеңдегі ақындар екі тілді: түркі және парсы 
тілді болды дегенді айтады зерттеушілер64. Сірә, араб-парсы 
параллельдерінің де көпшілігінің сыры осында жатқан болар. 
Ислам дінінің тілдік негізі араб тілі болғандықтан, сопылық 
әдебиеттің тақырыбы мен идеясы араб тіліндегі әдебиетпен 
ұштасып жатқаны даусыз. Яғни ислам дінінің, Құранның тер-
минологиясы, образдары түркіше дүниеге келген сопылық 
әдебиетте орын алды, бұған парсы тілі қосамжарланды. 
Нәтижесінде, Ясауи хикметтеріндегі Аллаһ/Худа, аләм/дунйа, 
афат/бәлә, ғилман/бәндәләр, шараб/мәй, фәриштә/мәләк, рух/
жан сияқты қатарлар о бастан – хикметтер дүниеге келген кез-
ден де бұрын орын алып келген болар дейміз.

Араб, парсы қатарларының жарыса қолданылуының өнім- 
ділігі, активтігі сонша, олардың бірқатары дәнекерлеуші -у  
шылауы арқылы қос сөздер құрап та қолданылған: дағ-у хас- 
рәт (дағ парсыша «қасірет»), журм-у фисқ (журм – араб-
ша «жазық, күнә, фисқ – парсыша «бұзақылық, күнәкәрлік»), 
мәкр-у хилә (мәкр – арабша «айлакерлік», хилә – парсыша 
«айлакерлік»).

Әр тілдің бір мағынадағы сөздерін қосарлап қолдану тек 
Ясауи «Хикметтерінің» тілінде ғана емес, орта ғасырлардағы 
түркі ескерткіштері тілінде де кеңінен кездеседі. Мұның 
уәждері (себептері) де әрқилы болса керек. Түркі сөзі неме-
се бұрынырақ келген кірме (араб не парсы) сөз тыңдарманға 
(оқырманға) әлдеқайда түсініктірек болады да оны әлі игеріл- 
меген жаңа ұғым атауын түсіндіріп, мағынасын аша түсу үшін 
қосамжарлап келтіреді.

Біздің қолжазбамызда түркі мен кірме сөздің қатарласуы- 
нан гөрі араб-парсы, парсы-араб немесе араб-араб, парсы-пар-
сы сөздері болып қатар қолданылуы жиірек ұшырасады. Дағ-у 
хасрәт, журм-у фисқ сияқты қосарлардың бірі екіншісінің 
мағынасын түсіндіру үшін ғана емес, сол ұғым атауының боя- 
уын қоюлату үшін, ұғымды күшейте түсу үшін де жұмсалуы 
мүмкін. Мұндай қатарлар синонимдер болып келеді. Сөйтіп, 

64 Боровков А.К. Аталған еңбек. -248-бет.
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біз тілін талдап отырған қолжазба мәтінінде кездесетін әртек- 
тік компонентті қосар қолданыстарды тілдік-құрылымдық 
(лексикалық) бірліктер ретінде емес, көбінесе сөз мағынасын 
айқындау, күшейту т.т. сияқты стильдік мақсат көздеп жасалған 
бірліктер деп тануға болады. Сондықтан бұлардың басым 
көпшілігі түркі тілдерінде қос сөз ретінде қалыптаса алмаған, 
сөйтіп, әрі қарай кең қолданыс таппай қалған.

Бір мағынадағы әртекті (түркі, араб, парсы) сөздерінің 
жоғарыда көрсетілгендей, «қос сөздік» комбинацияда қолда- 
нысынан гөрі, қатар сыңарларының әр жерде жеке-жеке 
қолданысы жиірек кездеседі (бір сөйлемде чөл, йазуқ, сифат, 
жумлә, екінші бір жерлерде бийабан, гунаһ, кибли, барча де-
ген сияқты). Бұл құбылыс көбінесе ескерткіштің аралас әдеби 
тілде пайда болуына қатысты болар. Сондай-ақ бұл жерде за-
ман озған сайын болып жататын өзгерістердің нәтижесі, яғни 
көшірушілердің «қолтаңбасы», «редакциялық жұмыстары- 
ның» көрінісі болуы да мүмкін. 

Соңғы кезеңдердегі парсы сөздерінің жандануын кейде 
түркі сөздерін ығыстырып, ауыстырып қолданылуын «Хик- 
меттердің» Қазан басылымдары көрсетеді. Мысалы, 1896 жыл- 
ғы Қазан басылымында ду ‘аләм (бізді қолжазбамызда екі 
жиһан); 1896, 1904 жылы Қазанда шыққан «Диуани хикмет-
те» гунаһләрің (Залеман қолжазбасында: йазуқларың – 12 б, 
10), пурчақ пул «байлық пен ақша» (біздің қолжазбамызда: 
мал-у пул – 20 а, 1); фәрзәндім (қолжазбада: оғлұм – 25 б, 5); 
рузи махшар (махшар күні 46 б, 13); бәдәнләрім (қолжазбада 
а‘заларым – 89 б, 1); қолжазбада учмах (ұшпақ, жұмақ) деп 
берілген сөздер Қазан басылымдарында көбінесе биһишт деп 
алмастырылған. 

А.К.Боровков: Ясауи ізімен туған «Хикметтер» неғұрлым 
кейінгі дәуірге жататын болса, соғұрлым парсы сөздерінің үлес 
салмағы арта түседі65, – дегенді айтса, П.М.Мелиоранский: 
суфистік сипаттағы хикметтерді кейінгі тудырушылар мен 
таратушылар, көшіріп жазушылар мен басып шығарушылар 
әбден «жаңартқан» (модернизировали) деп түйіндейді66. Екі 

65 Боровков А.К. Аталған еңбек. -248-бет.
66 Мелиоранский П.М. Дәйексөз А.К. Боровковтың аталған мақаласы бойынша 

келтірілді. Сірә, бұл проф. П.М.Мелиоранскийдің «Ислам энциклопедиясындағы» 
Ахмет Ясауи туралы мақаласынан алынған болу керек: Melioransky P. Ahmet Iesewi 
Enzykl,des Islam
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пікір де дау туғызбайды. Мұның біздің жоғарыдағы салысты-
руларымыз, яғни XVІІ ғасырдағы Залеман қолжазбасы мен 
Қазан басылымдарындағы көріністері дәлелдей түседі.

Хикметтер жинағын топтастырып басып шығарушылар не-
месе оларды пайдаланған қолжазба авторлары түркі сөздерін 
тек қана парсы сөздерімен ғана емес, араб сөздерімен де ал-
мастырып отырғаны байқалады: тофрағ сифат (біздің 
қолжазбамызда тофрағ болұб – 86 а, 2); фақирларны (йәтим 
мискинләрні – 79 а, 9); Залеман қолжазбасында көбінесе Игәм 
түрінде келген түркі сөзі Раббым деп өзгертіліп отырған.  
Бұл фактілер, әрине, бір сәттің, бір ғана көшірушінің не 
баспагердің әрекеті емес, бірнеше ғасыр бойы көшіріліп 
келгендіктің, көшірушілердің әр тілдік ортада әр әдеби тілдің 
әр кезеңі мен әртүрлі дәстүріне сай қызмет етуінің нәтижесі  
деп тану қажет. Демек, Ясауи кезеңінен бергі сопылық 
әдебиеттің, оның ішінде Ясауи хикметтерінің қолжазбалары- 
ның өзінде әртүрлілік (разночтения), яғни көшірме вариантта-
ры болып келгені аңғарылады. 

Сірә, ең алғашқыда, ХІІ-ХІІІ ғасырларда Ясауи мен оның 
мүридтері (ізбасарлары) сопылық идеяны жергілікті халықтың 
санасына сіңдіру үшін, ақыл сөздерін – хикметтерді түсінікті 
етіп ұсынуды көздеп, мүмкін болғанынша лексиканың түркі 
қабатына иек артқан болар. Жергілікті халық үшін оғұл, йәтим, 
Иге сөздері тұрғанда бөгде тілдік фәрзәнд, фақир, Раббы сөз- 
дерін қолдануды қол көрмеген болар. Залеман қолжазбасы 
ілгерірек хатқа түскен нұсқа болар деп топшылаған А.К.Бо- 
ровковтың пікірін біз де қостаймыз. Қайткен күнде де 
лексикалық сипатына қарай ертеректегі қолжазбалар мен  
кейінгі ХІХ-ХХ ғасырлардағы көшірмелердің және соларды 
нысанаға алған басылымдардың арасында мәтіндік айырма- 
шылықтар бар екенін батыл айтуға болады. Әрине, бұл фак- 
тілерге қарап, хикмет авторлары араб, парсы сөздерін қолдан- 
баған немесе кем жұмсаған деуге болмайды. 

Жоғарыда айтылғандай, әрі ислам дінінің негізгі тілі – 
араб тілінің, Ясауи кезеңінде бел алған парсы тілінің ықпалы  
Ясауи мен оның мектебін жалғастырушылардың бұл тілдер- 
дің элементтерін (сөздерін, жұрнақтарын, орфограммасын) 
қолданбасқа әддісі жоқ болғаны түсінікті. Дегенмен көптеген 
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сөздер түркі/парсы қатарлары болып жарыса қолданғанын 
жоғарыда айттық. Тіпті кейбір тұста түркі сыңарынан гөрі 
парсылық сыңары жиірек кездеседі. Мысалы, біз талдап 
отырған қолжазба мәтінінде бийабан, гунаһ, фәрзәнд, дуст 
сияқты фарсизмдер олардың түркілік чөл, йазуқ, оғұл вариант- 
тарымен салыстырғанда, жиірек қолданылған. Сірә, Яса-
уи тілінде кездесетін фарсизмдердің бірқатары қазақ тілінен  
орын алып келгенін айтуға болады. Мысалы, пәрмен, перзент, 
әуез, кінә, дерт, айна сияқты сөздер дыбыстық өзгерістерімен 
бүгінгі қазақ тілінің лексикалық қазынасынан табылады. 
Түркі вариантын ығыстырған айна (түркіше көзгі/күзгі),  
кедей (шығай) сияқты бірен-сараны болмаса, қалғандарының 
түркілік сыңарлары да қатар жұмсала береді. Олар бұл күнде 
әрдайым абсолют варианттар емес. Айталық, жазық/күнә,  
бала/перзент, әуез/дауыс, пәрмен/бұйрық сияқты қатарлар 
бүгінгі қазақ тілі үшін әрқайсысының семантикалық реңктері 
бар, стильдік қызметі ерекшеленетін бірліктер болып келеді. 
Сірә, бұл парсы сөздері Ясауи заманынан да бұрын ертерек-
тен түркі халықтарының, оның ішінде қазақ халқын құраған 
тайпалық одақтардың тіліне еніп, едәуір қалыптасқан кір- 
мелер болулары керек. Сондықтан ескерткіштер тіліндегі 
фарсизмдердің баршасын тек ХІ-ХІІ ғасырлардың әдеби үлгі- 
лері әкелген деуге болмайды.

«Хикметтер» тіліндегі парсылық элементтердің қатарына 
у жалғаулық шылауын жатқызуға болады. Ол көбінесе кірме 
араб, парсы сөздерін жалғастырады: дурр-у гауһар67, қанд-у 
‘әсал ( «қант пен бал»), дағ-у хасрәт («қайғы-қасрет»), дил-у 
жан («жан-жүрегі»). Бұл шылаудың жандануы соншалық - ол 
түркі сөздерін де жалғастырады: құрт-у құшлар («аң-құстар»), 
тағ-у таш («тау-тас»), іч-у таш («іші-тысы»), о-у со («оңды-
солды»), сач-у саққал («сақал-шаш»). Тақырыптас, мағыналас 
түркі сөздерінің жалғаусыз да қатар келіп қос сөз ретінде 
жұмсалуы да орта ғасырлық түркі ескерткіштері тілінде жиі 
қолданылған: тағ-ташлар, түн-күні, төшәк-йастуқ т.т.

Қолжазба мәтінінде -и элементімен жасалған тіркестер, 
яғни «парсы изафеті» де орын алған; бұнда да изафет ком- 

67 Бұл жалғаулық араб графикалы қолжазбаларда алдыңғы сөзбен бірге таңбаланған, 
оны дефиспен айырып жазған – біз.
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поненттері көбінесе араб, парсы сөздері болып келеді: хак-и 
пайы («табанның ізі» – прах ног), аһл-и эафа («түзу жолдағы 
адамдар»), фәрман-и Субхан («Жаратушының әмірі»). 
Алдыңғы у жалғаулығындай емес, и элементі түркі сөздеріне 
жалғаспайды, мысалы: махшар күні, мұның күн-и махшар ва-
рианты жоқ, руз-и махшар бар.

Орта ғасырларда дүниеге келген түркі жазба ескерткіштері- 
нің тілінде парсы сөздерінің, сондай-ақ араб сөздерінің де 
түркінің көмекші және дербес мағынадағы етістіктерімен 
келіп, құрамды сөз жасаудағы қызметі өте-мөте көзге түседі. 
Түркі тілдерінің қыл, ет-, әйлә- көмекші етістіктері мен бол, 
тұт-, сал- сияқты дербес мәнді етістіктері араб және парсы 
сөздерімен тіркесіп келіп, күрделі құрамды етістік жасайды: 
пара қыл- «жырт-», парһиз әйлә- «сақтан-», сауда қыл- «әуре 
бол», «саудайы бол», матәм тұт- «жыла-, еңіре», пәртәэ сал- 
«нұрландыр-» т.т. Бұл тәсілдің кеңінен жол алғаны соншалық – 
ескерткіштер тілінде түркіше жалаң бір сөз арқылы білдіретін 
қимыл атауымен қатарласа араб, парсы негізді құрамды атауы 
қоса, жиі қолданылады. Мысалы, түркінің йығла- етістігімен 
қатар матәм тұт-, зари қыл-, зар иңрә- сөздері қолданылған, 
сондай-ақ айт- (ай-)//байан қыл-, байан әйлә-; күй-, йан-//бе-
рйан бол-; кечүр-// афу әйлә-; сөзлә- //кәләм қыл- қатарларын 
кездестіреміз. Әрине, бұлар бірінің орнына бірі бейберекет 
қолданыла бермейді, кейде бұндай қатарлардың пайда болуын-
да семантикалық реңктерді беру қажеттілігін де жоққа шығара 
алмаймыз. Сондықтан оларды таза лексикалық альтернаттар 
дегеннен гөрі синонимдер қатарына қосқан дұрыс болар.

Парсы сөздерінің, сондай-ақ арабизмдердің көпшілігі 
тек күрделі етістіктер құрамында келеді. Мысалы, біздің 
қолжазбамызда матәм, парһиз, мәлул, шайда, заһир сөздері 
жеке қолданылмайды, тек матәм тұт- «жыла-, еңіре-», парһиз 
әйлә- «сақтан-», мәлул бол- «қайғыр-», шайда қыл- «есінен 
тандыр-», заһир бол- «пайда бол-» деген етістіктерді жасауға 
қатысқан.

Негізгі сөзі бөгде тілдік күрделі етістіктердің ішінде зар 
иңрә, зар йығла- «зар жыла-», рийазат тарт- «тартын-», дәрдгә 
тол- «дерттену» сияқтылар да едәуір. Мұнда да қимыл атауын 
күрделі сөзбен беру және олардың негізі етіп араб және парсы 



98

сөздерін алу амалының жазба дүниелер тілінде бастау алып, 
кейін біразының ауызекі сөйлеу тіліне ауысып, күні бүгінге 
дейін бірқатар түркі тілдерінде қолданылып келе жатқандығы 
куә. Мысалы, қазақ тілінде зар еңіреу, зар жылау, дертке толу, 
арман қылу, шарқ ұру, ғафу ету, дәрменде болу етістіктері –
әбден орныққан кәнігі сөздер.

Бұлар жазба тілден, Ясауи мен оның ізбасарлары дүниеге 
әкелген «даналық сөздер» үлгісінен халық тіліне ауысты 
ма, әлде халықтың ауызекі сөйлеу тілінен бастау алып, жаз-
ба тілге көшті ме – бұл жөнінде барлығына тұтас қарап, бір 
ғана тұжырым айту қиын. Парсы тілдес жұрттар мен түркі 
халықтарының өте ерте заманнан «ауылы аралас, қойы қоралас» 
болғанын және орта ғасырларда парсы тілінің өктемдік құрып, 
түркілердің көбінің екі тілді болғанын ескерсек, түркі//парсы 
параллельдері ертеден-ақ ауызекі сөйлеу тілдерінде орын алуы 
әбден ықтимал. Дегенмен кейбір абстракт ұғымдарды және 
діни, мәдени, рухани дүниеде қолданылатын қимыл атауларын 
араб, парсы сөздерін қатыстырып, күрделі етістік етіп беруі 
– белгілі нормаға айналған әрі актив амал болғаны даусыз. 
Бұл амалдың өміршеңдігін ондай күрделі бірліктердің біздің 
күнімізге дейін жетіп отырғандығы дәлелдейді.

Самарқанд қолжазбасы бойынша ескерткіш тілінің лек- 
сикалық құрамы жөнінде мынадай ерекшеліктерге назар 
аудартуға болады: 

1) Ясауи хикметтері j-тілдік қыпшақ және оғұз тобы-
на жататын тайпалар тілінің негізінде дүниеге келген. Бірақ 
қыпшақ пен оғұз тілдік бірліктердің арасы тепе-тең емес. Жиі 
қолданылатын сөздердің ішінде қыпшақтық варианттар ба-
сым. Айталық, бол-, мән, бар, көп сөздерінің оғұздық ол-, бән, 
вар, чок қатарлары жоқ. Сондай-ақ күн, көз, тіш, тіл сияқты 
сөздердің оғұздық варианттары (гүн, гөз, диш, дил) хикметтер 
қолжазбасында жоқ. Дегенмен бірқатар сөздердің қыпшақтық 
та, оғұздық та варианттары қатар қолданыла береді. Мысалы, 
қыпшақтың йахшы, сүйәк, ешік, қол, йақын, қыл-, ет- сөздерінің 
ийгі, сүңәк, қапу(ғ), елк, йаэуқ, әйлә- варианттары кезектесіп 
келеді. Олардың қолданысында белгілі бір уәж (мотив) жоқ. 
Бұл құбылыс қыпшақ-оғұз аралас әдеби тіл деген тұжырымға 
әкеледі. Оның үстіне, белгілі түркітанушылар айтқандай, 
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орта ғасырлардағы түркі ескерткіштерінің сөздеріндегі оғұз, 
қыпшақ, қарлұқ, ұйғыр элементтерін ажыратып атау шартты, 
өйткені олардың нақ шекарасын табу мүмкін емес68. Осын-
дай қатарлардың бір тобын ғ-қ, г-ғ, б-п, ш-ч, ү-ә дыбыстар 
алмасуымен келген сөздер де құрайды. Бірақ бұларға қарап 
ескерткіш тілін тек ұйғыр-қарлұқтық немесе оғұз-қыпшақ- 
тық деп тану шартты. Түркі сөздеріндегі дыбыс алмасулары – 
орта ғасырлардағы түркі ескерткіштеріне, оның ішінде Ясауи 
тіліне тән құбылыс.

2) Ясауи тілінің сөздік құрамының жартысына жуығын 
(44-45 пайызын) араб пен парсы сөздері құрайды. Оның уәжін 
(себебін) ескерткіштің тақырыбынан іздеу керек: ислам дініне 
қатысты туындыда сол діннің «өз тілі» – араб элементтерінің 
мейлінше мол кездесуі түсінікті, діни ұғымдарды, діни ри-
туалдарды, сол дінді ұстанушы, үйренуші, үйретуші, уағыз- 
даушы адамдарды атайтын сөздерді қолданбасқа хикмет 
айтушының әддісі жоқ. Әрине, бұл ұғымдардың бірсыпыра- 
сын түркіше де атауға (аударуға) болар еді (мысалы, орта-
азиялық тефсирдегідей), бірақ ислам дінін оның «өз тілі» - 
араб тілімен қоса енгізу шарты – о бастан дін таратушылардың 
(миссионерлердің) алдына қойылған талап болса керек. Ал 
парсы сөздерінің (префикс, суффикс, кейбір шылау сияқты 
элементтердің де) хикметтер мәтінінде көптеп кездесетіндігі, 
тіпті олардың араб пен түркі сөздеріне қосамжарланып, яғни 
лексикалық жарыспа қатар түзіп жиі қолданылуының себебі 
– Ясауидің суфистік ағымы алғаш пайда болған кезеңінде 
және одан кейінгі кезеңдерде де түркі мәдениетінде (көркем 
әдебиетінде, оқу-ағарту саласында) парсы мәдениетінің күшті 
болғаны, жергілікті халықтың (әсіресе оның зиялы тобының) 
екі тілді (түркі және парсы) болғандығымен түсіндіріледі.

3) Араб, парсы лексикалық бірліктердің басымы түркі кө- 
мекші сөздерімен тіркесіп, қимыл атауын (етістіктерді) жа-
сайтынын да орта ғасырлардан бері келе жатқан түркі жаз-
ба ескерткіштерінің, оның ішінде поэзиялық та, прозалық та 
шығармалардың тілдік-стильдік белгілерінің бірі деуге бо-
лады. Ясауи тілінде жеке қолданылмайтын, құранды етістік 

68 Фазылов Э.И. О рукописях и языке «Латафат-наме» Ходжанди //Тюркологичес- 
кий сборник. 1974. -М., 1978. -С.140.
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тіркесінде ғана келетін арабизмдер мен фарсизмдер сан 
жағынан едәуір. Олардың түркілік эквиваленттерін табу оңай 
болғанымен, ескерткіш авторы олардың орнына араб не пар-
сы сөзі қатысқан түркі көмекші етістігімен берілген қимыл 
есімдеріне көбірек иек артқан. Мысалы, қайғыру сөзі жоқ, 
оның орнына бірнеше жерде матам тұт- тіркесі, бітіру, 
аяқтау деген түркі сөздерінің орнына тәмам қыл-, жиналу, 
бас қосу деудің орнына жам′ бол-, жақын болу деудің орны-
на таби′ бол-, тыңдау деген сөздің орнына сами‘ бол- деген 
сияқты ондаған (әлде жүзден асатын) қолданысты табамыз.

Туыс тілдерді әр алуан топтарға ажыратуда ең күшті тірек 
– фонетикалық және морфологиялық айырым белгілер бо-
лып табылады. Фонетикалық ерекшеліктерге келгенде де 
бір қиындық бар: ол – түркі жазбаларында орфограммалық 
дәстүрдің рөл ойнайтындығы, мысалы, біз зерттеген қол- 
жазбада тіріг, сарығ, оңлұғ-соңлұғ, йашлығ, мухаббатлығ 
түріндегі орфограмма ескерткіш тілін оғұздық деп таны-
тудан гөрі түркі жазу дәстүрінің көне қалпында сақталып 
отыратынын көрсететін факт деуге де болар ма еді? Ясауи 
хикметтерінің хатқа түскен кезеңінің өзінде-ақ, сірә, түркі 
жазба ескерткіштерінің бірқатарында, оның ішінде біз тал-
дап отырған Ясауи хикметтерінің орфограммасында ұйғыр 
жазбаларының ықпалы әлсірей бастағанымен, XVІІ ғасырда 
жазылған нұсқасында әлі де дәстүрлі жазба үлгілері әр тұста 
байқалып қалады. Зерттеушілер шығыс септігінің -дын/-дін 
болып жазылуын дәстүрлі құбылыс деп санайды. Сондай-ақ 
жеке сөздердің тофрағ, йахшы, көфүр/көфрү болып жазылуы 
да – көне түркі жазу дәстүрінің сарқыншақтары. Ясауи тілінде 
шығыс септіктің тек қана қысаң дауыстымен (ы, і) берілуі, 
тек жазу дәстүріне қатысты емес сияқты, ескерткіш дүниеге 
келген кезде де (ХІІ ғ.), одан кейінгі ғасырларда да жергілікті 
тайпалардың ауызша сөйлеу тілінде шығыс септіктің қысаң  
дауысты варианты кеңірек қолданылған болу керек немесе 
ашық (а, ә, е) дауысты вариантымен араласа (кезектесе) қол- 
данылған болуы мүмкін, ал жазуда ертеден келе жатқан дәс- 
түрлі орфограмманың нормалық сипат алуы әбден мүмкін, 
әсіресе діни әдебиет тілінде өзге жанрлардың үлгілеріне 
қарағанда, консерватизм күштірек болып келетіні мәлім.
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Хикметтер тіліндегі фразеологизмдер

§5. Ескерткіш лексикасының түркілік те, бөгде тілдік 
те қабаттарынан мол фразеология қоры жасалған. Оларды 
морфологиялық сипатына қарай есім мәнді және етістік мәнді 
деп бөліп қарауға болады. Ал мағыналық сипаттамасына  
қарай бейнелі (метафоралы) тіркестер және ұғымдық лексика- 
лық тіркестер деп бөлеміз. Зат есім, сын есім, үстеу мәнді 
фразеологизмдер де, етістік құрамдылары да көбінесе бейнелі 
тіркестер болып, метафоралық қызмет атқарады, олар ұғымды 
астарлап, бейнелеп береді. Мысалы, қара йүз «оңбаған адам», 
йүз мың «аса көп, сансыз», баш ұр- «қол қусыру», «бағыну», 
жандын кеч- «түңілу». 

Түркі сөздерінен фразеологизмдер жасауда қол, баш, көз, 
йүрәк, бойұн сияқты соматизмдер жиі қатысады: башға түш, 
башқа ал-, баш ұр-, башын қой-, қол ач-, қол ал-, қол тұт, 
қол қушур-, йүрәк йалға-, йүрәк дағла-, көзгә сүрт-, қолұм 
ач-, бойұн сұн-, көксүм теш- т.б. О баста бұл фразеологизм-
дер ауызекі сөйлеу тілінің өте ертеден келе жатқан үлгілері 
екені анық. Бұлардың дені күні бүгінге дейін бірқатар түркі 
тілдерінде, соның ішінде қазақ тілінде, мағыналарын еш 
өзгертпей қолданылып келеді: басқа түс-, бас ұр-, басын қой-, 
қол аш-, қол ал-, қол ұста-, қол қусыр-, жүрек жалға-, мойын 
сұн-, көкірегін тес-.

Фразеологизмдердің тірек компоненті ретінде йол, көңүл, 
қан, қара, қызыл сөздерінің жиі келетінін атауға болады. Әсіре- 
се йол сөзімен келген йолдын аз-, йолға кір-, йолда қал-, йолға 
сал-, йол тұт- сияқты 5-6 фразеологизмнің әрқайсысы бірнеше 
реттен жұмсалған. Сопылық әдебиетте йол сөзінің ерекше 
актив қолданылуының себебі бар, бұл жерде йол сөзі тура 
(денотаттық) мағынасында емес, «Құдай жолы», «Алланың 
жолы» (орысша «путь праведный») деген діни терминнің 
компоненті, демек, ауыспалы мағынадағы йол сөзінің Ясауидің 
аузына жиі оралуы заңды. Қан сөзінің қан йығла-, қанлар 
йұт, қанға бат- сияқты бейнелі фразеологизмдер құрамында 
жиі қолданылуы да бұл сөздің денотатив мағынасынан жыл-
жып, «қатты қайғыру», «қатты жылау» немесе «соққыға жығу, 
өлтіру» семантикасына ие бейнелі қимыл есімін білдіріп тұр.
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Түркі тілдерінің қай-қайсысында да, жалпыхалықтық тілде 
қара, қызыл, ішінара ақ, сары сияқты түс атауларының өзге 
есімдермен тіркесте келіп, бейнелі фразеологизм жасау қабі- 
леті күшті. Қара жер «жер» деген – ұғымның жай заттық атауы 
емес, оның «қасиетті, киелі, атамекендік жер» дегендей белгілі 
бір экспрессивтік бояумен аталуы. Сарығ йүз, қызыл йүз, қара 
йүзүм тофрағ қылсам (15 а, 7) деген тіркестердегі сарығ, 
қызыл, қара деген компоненттердің мағыналары коннотативтік 
екендігі айқын.

Етістік мәнді фразеологизмдердің де Ясауи тіліне сол ке- 
зеңдегі жергілікті түркі тайпаларының қолданысында орын 
алған бірліктер екені байқалады. Олардың жалпыхалықтық 
сипаты – күні бүгінге дейін мағынасын да, морфологиялық 
құрылымын да сақтап қолданылып келе жатқандығы. Мысалы, 
бел байлау (белім бағласам – 13 а, 9), қолым жайып жүрегімді 
дауаласам (қолұм ачыб йүрәгімні дағласам – 13 а, 10), басын 
жарып қанға бояу (башын йарыб, қанға бойар – 15 б, 7), сөз 
қату, жан таласу, мойынсұну (бойұн сұнұб – 40 б, 3), жа-
нын қинау, үміт ету (умид тұтұб – 54 б, 2), қанатын қайыру 
(қанатларым қайырдың – 106 а, 7), ноқта салмай мінді (нохта 
ұрмай мінді –110 б, 1,2).

Бұлардың ішінде сопылық діни ұғымда жиі жұмсалатын- 
дарын көрсетуге болады. Олар: «сүйеу, жәрдемдесу» мағына- 
сындағы қол ал-: Мухаммәд Мустафа алғай қолыны (8 б,10), 
«сопылыққа ере алмаған» мағынасындағы йолда қалған (7 а, 
11), «берілу, құлшылық ету» мәніндегі қолұн ачыб, елкін ачыб, 
бийабанлар кез-, йолға сал, қол қушур-, бел бағла-, башын 
қой-, йақа тұтұб йалбар-, жандын кеч-, йолдын аз-, хақны 
біл-, хақдын қорұқ-, тоғры йүр-, йолға кір-, йол көрсәт- т.т. 
Бұлардың барлығы да тек сопылық жолындағы құлшылыққа 
қатысты мағыналарда қолданылған.

Тек сопылар тілінде жиі қолданылған, құрылымы тұрақты, 
бірде парсы терминдерімен, келесі бір жерлерде таза түркіше 
берілген фразеологиялық құрылымды сөйлем: йахшыларны 
хак-и пайын сүрмә қылмай (18 б,13) дегеннің варианттары: 
айағ басқан ізін көзға сүрүрмән (10 а,13); һәр бір басқан ізләріні 
көзгә сүртсәм (23 б,5) деп келеді. Сан жағынан хак-и пайы мен 
айағ басқан ізләр варианты шамалас, соңғысы парсы тілінен 
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жасалған калька деуге болады, бұлар о бастан осылайша жа-
рыса хатқа түсті ме, жоқ әуелде түркі жұртына түсінікті айақ 
басқан із (тозаң, топырақ) түрінде беріліп, кейін парсышасы 
тәуір көрінді ме әлде тіпті керісінше ме – тап басып айту қиын.

Фразеологизмдердің және бір тобы – сан есімдермен кел-
ген бейнелі түрлері, бұлардағы сан есімдер нақты санды емес, 
«орасан көп, сансыз көп» деген ауыспалы мәнді білдіреді 
және олар әртүрлі: йүз мың түллік, тілләрімді йүз мың 
тілсәм (14 а, 5), өләр эақтыда мың бір атың сөзләб тұрсам 
(14 б, 13); йүз мың йашасаң сияқты болып келеді. Бұлардың 
ішінде он сәккіз мың ′аләм (70 а,11) сияқты фразеологизм 
күні бүгінге дейін қазақ тілі сияқты тілдерде осы қалпында 
тұрақталған. Әрине, сан есіммен келетін грамматикалық 
тіркестер де бар: олар адамның жасын санамалап айты-
латын жолдарда: біз 48-інші деп нөмірлеген хикмет қай  
жаста қай себеппен «Хаққа сығынып келдім мән-а» дегенін ба-
яндайды, сондықтан мұнда: мән йігірмә екі йашда фана болдұм 
(75 а, 7), отұз йашда дотун қылыб күйдірділәр (76 б, 7) де-
ген сан есімдер өздерінің тура мағынасында анықтауыштық 
қызметінде келген, бірақ хикметтер мәтінінде сан есімдер аса 
жиі қолданылмаған, бұл, әрине, шығарманың тақырыбы мен 
мазмұнына қатысты.

Күрделі етістіктердің де бейнелі сипатта келгендері де 
фразеологизм деп танылатын болса, сопылық поэзия тілін- 
де бұл аз емес. Жан берәрдә ( «өлер шақта»), дунйа қой- («бұл  
дүниенің қызығын тәрк ету»), бел бағла- («мақсат ету», 
«ұмтылу»), қан йұт-, құрұқ қал-, тізәм бүктім сияқты есім 
мен етістіктен тұрған тіркестер де бейнелі, бұлардың да көзі – 
халықтың сөйлеу тілі, сондықтан қазіргі түркі тілдерінде, оның 
ішінде қазақ тілінде де еркін қолданылады (жан беру, дүние- 
ден безу, бел байлау, қан жұту, құр қалу, тізе бүгу т.т.).

Міне, Ясауи тілі лексикасының түркілік қабаты жайында  
осылайша сипаттама бере отырып, оны қазіргі қазақ тіліне 
қатыстыра мынадай ерекшеліктерді (белгілерді) атап көрсетуге 
болады: 

а) Ясауи хикметтерінің тіліндегі бірқатар архаистік түркі 
элементтері қазіргі қазақ тілінде жоқ. Олар: нүчүк (қазақ тілінде 
қалай, қайтіп), өшәл (осы, сол), ушбу (осы), елк (қол), құрт-у 
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құшлар (аң-құс). Сондай-ақ қазіргі қазақ тілінде «Хикметтер-
де» кездесетін табла- (қазақша сүй), көмекші етістік әйлә- (ет, 
қыл-), шылау бірлә (мен), асра- (сақта-), дағла- (өрте- ), кечә 
(түн) деген сөздер де жоқ, олардың көбі – оғұздық және көне 
түркілік тұлғалар.

ә) Ясауи тіліндегі бір алуан түркі сөздерінің фонетикалық 
пішіні (сұлбасы) жағынан қазіргі қазақ тілінен өзгеше болып 
келеді: сөзлә- (сөйле-), іч-у ташы (іші-тысы), ічрә (ішінде), сүңәк 
(сүйек), ұлұғ-кічік (ұлы-кіші, дұрысырағы үлкен-кіші); ай- (айт), 
сүр- (сүрт-), сор-, сора- (сұра-), арқа (артқа). Бұлардың ішінде 
сөзлә деген нағыз қыпшақтық тұлғаның орнына қазақ тілінде 
әу бастан оғұздық сөйле- тұлғасы қалыптасқан, ал ай-, сор-, 
сұр- сияқты тұлғалардың көненің қалдығы екендігі жоғарыда 
айтылды, сүңәк сияқты тұлға «Хикметтердің» өзінде сүйәк 
вариантымен де келеді. Ал А.К.Боровковтың ескерткіштегі 
архаистік тұлға деп көрсеткен йазұқ (жазық), игә (ин, еге), 
йалбар (жалбарын-), Йараткән (Жаратқан), йастуқ (жастық 
- көрпе-жастық) сияқты сөздер қыпшақтық фонетикалық 
тұлғасында қазіргі қазақ тілінде еркін қолданылатын бірліктер. 
Демек, орта ғасырлар жазбаларындағы архаизмдер деп таны-
латын сөздердің қазіргі тілдерде, мысалы қазақ тілінде, сол 
мағынада сақталуы – түркілік архаистік құбылыстарға өзгеше 
қырынан қарауды керек ететін тәрізді.

б) Жоғарыда көрсетілгендей, Ясауи тілінде қолданылған 
көптеген фразеологизмдер сол мағынада және құрылымда, 
фонетикалық j-ж (қызыл йүзүм солды), б-м, ч-ш (қылча бойұн 
(қылша мойын), ә-е, ү-і, у-ы (тізәм бүктүм, күлүн көккә сау-
урды), шығыс септіктің жалғауы -дын/-дан, -дін/-ден (йолдын 
аз-, жандын без-) сияқты дыбыс алмасуларын есептемеген-
де, қара йер, йүз мың йаша-, ахир бір күн, қанат қақыб де-
ген фразеологизмдерден бастап жүздеген бейнелі лексикалық 
тіркес қазақ тілінде де орын алатынын көрсетуге болады. Бұл, 
бір жағынан, Ясауи тілінің негізі қыпшақ-оғұз тайпаларының 
халықтық тілі екендігін дәлелдей түседі. Әсіресе, мұндағы 
бейнелі фразеологизмдердің жалғасы қазіргі қазақ тілінен де 
молынан көрінуі, бір жағынан, жалпыхалықтық тілдің негізгі 
қоры тұрақты екендігін, екіншіден, қазақтың өте ертеден бастау 
алатын ақын-жыраулар поэзиясының, шешендік сөздерінің 
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көркем элементтерінің бір бөлігі суфизм поэзиясымен де 
ұштасып жатқандығын байқатады. Әсіресе, гауһар сөз, қыл 
көпірден өту, бас ұру, қол қусыру, қол қусырып дұға қылу, көз 
жасын ағызу, белін бекем байлау, жақсы жолға кіру, тау мен 
тасқа басын ұру, жан беру, Хақ үмбеті, сұхбат қылу, нұрға 
бату, екі дүние, бүкіл ғалам (қамуғ ‘аләм), жаннан кешу (безу), 
михнат тарту, дозах отына күю, фани дүние, зар еңіреу, жол 
көрсету (сопылық дін жолын), Хақ бұйрығы, махшар күні, 
жалғыз Хақ, бір Құдай, дария болып тасу, отқа күймей пісу, 
жалбарынып көз жасын шашу, шайтан азғырды, өзін пірге 
тапсыру, пірге қол беру, қолын алу, Хақтан (Құдайдан) қорқу, 
ғашық болу (сопыларда тек Хаққа ғашық болу), ғашық дерті, 
ғашық оты, ал қазақ тілінде жалпы жақсы көру, ынтық болу, 
пәнде болу, (Хаққа) арыз ету, жапан кезу, (йазы кез-, бийабан 
кез-), әзірейілге жарлық келді, дүр(рі) гауһар сияқты тіркес- 
тер, біздің байқауымызша, негізінен сопылық әдебиетпен кел-
гендер сияқты және олардың дені сөйлеу тілінде қалыптасып 
үлгерген, себебі алғашқы кезеңдерде (ғасырларда) суфизм 
ағымы халық арасына негізінен ауызша айту арқылы насихат- 
талған деген пікір шындыққа саяды. Өйткені, біріншіден, қалың 
бұқара ол кезеңдерде түгел сауатты болған жоқ, екіншіден, 
хикметтердің қолжазбалар арқылы таралуынан гөрі жаттап,  
ауызша айтып насихаттау әлдеқайда өнімді тәсіл болған тәрізді, 
үшіншіден, хикметтерді шығарудың басты мақсаты сопылық 
ілімдерді тарату болса және оны тек санаулы талибтер мен 
муридтерді үгіттеу үшін ғана емес, қалың көпшілік санасы-
на енгізу, сол арқылы күшейту, жалпыхалықтық дін бағыты 
ету болғаны даусыз. Демек, Құдай сөзін айту да сол арқылы 
халықты сопылықтың баспалдақтарынан өткізу де негізінен 
алқа-қотан отырып, уағыздарды қайталау, сопылық жолға 
тән әртүрлі ритуалдарды орындау үстінде қалың көпшіліктің 
құлағына жоғарыда көрсетілгендей ұғымдар мен олардың атау- 
ларын құя беруге, тілдеріне оларды үйіре беруге мүмкіндік 
берген. Бізден бұрынғы зерттеушілер атап өткендей, қазақ 
тіліндегі араб пен парсы сөздері осы халықтармен тікелей 
қарым-қатынас, тіпті сауда-саттық арқылы емес, ислам діні, 
әдебиеті, оның жеке ағымдарының бірі суфизм арқылы келген 
деген пікірді Ясауи мен оның мектебінің, ізбасарларының тілін 
зерттеу растайды.
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лексиканың тақырыптық қабаттары

§6. «Хикметтер» тіліндегі лексикалық қазынаны бірнеше 
тақырыптық топқа ажыратып атауға болады, олар: дінге 
қатысты сөздер, туыстық атаулары, дене мүшелері атаулары, 
тұрмыстық сөздер, табиғат атаулары, абстракт (дерексіз) ұғым 
атаулары, іс-қимыл, қарекетке қатысты сөздер.

Ескерткіш лексикасының түркілік қабатының дені – жал-
пы түркі тілдеріне, яғни қыпшақ, оғұз, қарлұқ тілдеріне ортақ 
сөздер, олар өз ішінен; туыстық атаулары: ата, ана, оғұл, 
қыз, еран; дене мүшелері атаулары: қол, баш, өфкә/өпкә, көз, 
құлақ, айағ, бағыр, бел, бой, йүрәк, йүз, бойұн, сүңәк/сүйәк, тіл, 
тіш, тізә т.т.; табиғат заттары мен құбылыстарын білдіре- 
тін сөздер: күн, түн, таш, тағ, ташқұн, таң, дәрйа, чөл; қимыл 
атаулары түгелге жуық түркі сөздері болып келеді. Бұлардың 
бірқатары жиі кездеседі, оған кейбір хикметтерде әрбір екінші 
немесе төртінші жолдың қайталанып отыруы себеп болған. 
Мысалы, біздің нұсқамызда 5 деп нөмірленген хикметтің әрбір 
төртінші жолы құлақ салғыл (немесе салғын, тұтқын) хас 
уммәті болай десәң деп қайталанып отырғандықтан, мұнда 
құлақ, бол- сөздері сан реттен келген. 9-хикметтің әр шумағы 
(төрт жолы) Мустафаға матәм тұтұб кірдім мән-а деп 
аяқталып отырады. 22-хикметтің әрбір төртінші жолы махрум 
болұб йер астыгә кірдім мән-а деп қайталанады (бұл жердегі 
махрум болұб деген тіркес бидум болуб, һәмдәм болуб, би ғам 
болуб, шәбнәм болуб, аләм болуб деген сияқты түрленіп отыра-
ды), демек, бұл хикметте йер астыгә кірдім деген сөздер сан-
сыз қайталанып, қолданыс жиілігі артқан.

Ясауи тілінде тұрмыстық зат атаулары өте аз қолданылған, 
оның, әрине, уәжі (дәлелі) бар: хикметтердің идеясы, тақырыбы 
күнделікті тұрмыстан жоғары тұрған рухани дүние – діни 
уағыздар, адамзат игіліктері, кісілік қасиеттер. Сондықтан 
мұнда кездесетін көфрүк (көпір), төшәк-йастуқ, кетмән, ша-
раб, мәй сияқты бес-он сөз өзінің тура номинативтік мағына- 
сында емес, образ жасайтын ауыспалы мәнде жұмсалған: 
көфрүк – «күнәдан арылу жолындағы қиындық», чин «алим 
йастуғын ташдын йаратты (8 а, 4-5) дегенде «Хаққа қызмет 
жолындағы қиындыққа көнді» дегенді білдіру үшін йастуқ 
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сөзі ауыспалы мәнде образ жасап тұр. Тұрмыстық сөздер 
бейнелі фразеологизмдер құрамында келіп, белгілі бір об-
раз жасайды. Деһқан емәс кетмән ұруб нан бермәсә (41 б, 3, 
4) – мағынасы «егін екпесе, астық өндірмесе»; һеммәт құрын  
жан белігә мәхкәм чалмай (43 а, 1) – жан белігә құр чал- 
«бекіну»; тофрағ бол-, тофрағ сифат бол- «жоқ болу» 
мәніндегі образдар. Түркі сөздерінің ең жиі кездесетін тұсы 
– бейнелі фразеологизмдер мен лексикалық тіркестер құрамы 
және құрамды етістіктерді» компоненттері.

Хикметтердің сөздік қазынасында үлкен бір тақырыптық 
топ – ислам дініне қатысты сөздер: діни терминдер, дін 
жолындағы іс-қимылды білдіретін етістіктер, үстеулер, діни 
ұғымдардың әр алуан сипаттамасын беретін сын есімдер 
(бұлар жөнінде осы жұмыстың «Хикметтер лексикасының 
араб және парсы тілдік қабаты» деген тараушада толығырақ ай-
тылды). Мұнда бір ескеретін нәрсе – діни мазмұнды біраз ара-
бизм, фарсизмдердің Ясауи хикметтерінде берген мағыналары 
қазіргі қолданыста айтарлықтай өзгеріске түскендігі. Мыса-
лы, шари′ат, хақиқат, суфи (сопы), алқа (алқа-қотан отыру, 
алқалы сөз) сияқты ондаған сөздің қазіргі қазақ тілінде беретін 
мағынасы «Хикметтердегі» нақты мағыналарынан өзгешелеу, 
тіпті олардың көбін бұл күнде нақты, таза діни тақырыптық 
деп атауға да болмайтын сияқты.

Түркі сөздерінің ішінде адамның дін жолындағы іс-әрекетін, 
көңіл күйін атайтын етістіктер бір тақырыптық топты құрайды. 
Мысалы, йығла-, тыңла-, құлақ сал-, оқы-, айт-, иңрә-, йалбар-, 
күйүб йан-, қорұқ-, сөзлә-, сүй-/сеу-, тоғры йүр, сығын-, йүгүн-, 
йолға сал-, ойған-, йан- сияқты ондаған түркі етістігі тақы- 
рыбы жағынан адамның қимыл-әрекеті болғанымен, негізінен, 
дінге қатысты істелетін қарекеттерді атайды. Сондай-ақ ариғ 
(ару), йалғұз (жалғыз) сияқты бірді-екі сын есімдерді де хик-
меттерде беретін мағынасы жағынан діни тақырыптағы сөздер 
тобына жатқызуға болады, өйткені олармен тіркес құрайтын 
сөздер Хақ, Расул сияқты діндарлар табынатын ие атаулары: 
Йалғұз Хақ, Ариғ Расул.

Дінге, адамгершілік қасиетке қатысты абстракт (дерексіз) 
ұғымдардың атаулары тағы бір тақырыптық топ құрайтын 
болса, олардың дені араб пен парсы сөздері болып келетіндігі 
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жоғарыда айтылды. Ал түркі сөздерінің дерексіз ұғым атау-
ларын білдіретін тобы мұнда өте шағын. Олар: йазуқ, ұйат, 
көңүл, үлүш, күч, кеңәш сияқты 5-10 түбір сөз бен қорқұнч, 
йарлығ, қайғұлұқ, бұйрұқ, құллұғ, ачуқ йүзлүк, ачлық тоқлұқ, 
йоқлұқ сияқты 5-10 туынды түркі сөзі ғана болып келеді. Сірә, 
хикметтердің сопылық (суфизм) сияқты жалпы тақырыбы 
абстракт ұғым атауларының түркілік қабатынан гөрі, діни 
әдебиетте біршама қалыптасқан араб пен парсы тілдеріндегі 
абстракт есімдерді қолдануға бейім тұрғаны даусыз, сондықтан 
мұнда түркілік түбір немесе жұрнақтар арқылы жасалған ту-
ынды сөздер сараң қолданылған деп түюге болады. 

Көптеген шығармалардың сөздік қазынасында адамның 
сезіміне, көңіл күйіне қатысты тақырыптық топ болады. Бұл 
топ, әсіресе, Құдай мен адамды, адамның Құдайға қызмет 
етуін әңгімелейтін хикметтер тілінде бар болатыны айқын. 
Бұл топты негізінен, сын есім мен етістіктер құрайды. Біздің 
мәтінімізде йүрәгі өртәніб, той- (тоймақ), йүрәгін қан етіб, 
ойған-, сеý- (сүй), күйіб-піш-, өлүк, тіріг, ойнап-күл-, ойғағ 
йүргән, йығла, қорұқ-, қорқунч сияқты сөзді көрсетуге болады.



109

ІІІ ТАРАУ
__________________________________

Ясауи «Хикметтері» тілінің
морфологиялық сипаттамасы

Жоғарыда айтылғандай, ескерткіш тілінің морфологиялық 
құрылысын «ерекшеліктерді анықтау» тұрғысынан емес, бел- 
гілі бір тілдің немесе жеке бір жазба дүниенің морфология-
сын түркологияда қалыптасқан дәстүрлі үлгімен (тәртіппен) 
сипаттаймыз. Бұл сипаттама, бір жағынан, ескерткіш тілінің 
морфологиялық құрылысының толық суретін көрсететін амал 
(принцип) болса, екінші жағынан, туыс тілдерді бір-бірінен 
ажырататын ең даусыз белгілерді айқын көрсетеді.

Талдау барысында қазіргі немесе ерте кезеңдердегі қазақ 
тілінде бұл тұлға-тәсілдердің бар-жоғы қоса көрсетіліп  
отырды, бұл әрекет Ясауи «Хикметтерінің» тілін қайткенде 
де бір тілге жақындату мақсатында емес, ескерткіш тілінің 
негізі қыпшақ-оғұздық деген танымымыздың қаншалықты 
дұрыс-бұрыстығын айқындау үшін жүргізілді, өйткені 
қазір қыпшақ тілдерінің бірі – қазақ тілі арқылы «Хикмет» 
тілінің морфологиялық құрылысындағы жеке тұлға-тәсіл- 
дердің қыпшақтық-оғұздық (қазіргі қазақ тілінің өзінде 
көптеген оғұздық лексикалық-морфологиялық элементтердің 
орын алатындығы белгілі) сипатын тануға жұмыстың осы 
тарауындағы ізденістер септігін тигізер деп ойлаймыз.

Сөз ТАПТАРы

зат есім

Сөзжасам немес туынды зат есімдер

«Хикметтер» жинағының біз талдап отырған нұсқасында 
(қолжазбасында) зат есім тудыратын аффикстер аса көп 
емес, олар есім түбірлерден де, етістік негіздерінен де заттық 
мағынадағы сөздер жасайды.
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§1. -лық/-лік/-лұқ/-лүк жұрнағы дерексіз (абстракт) ұғым 
атауын жасайды. Ол төл (түркі) сөздерден де, араб пен пар-
сы сөздерінен де жаңа сөз тудырады: мискинлік (31 а, 13) 
«кедейлік, жоқшылық», асанлық (43 б, 7) «жеңілдік», ихласлық 
(53а, 2) «ықыластық», мәнмәнлік (56 б, 1) «менмендік, көкірек- 
тік». «Хикметтер» тіліндегі дерексіз ұғымдардың басым көп- 
шілігі рухани дүниеге, оның ішінде діни танымдарға қатысты 
болғандықтан, сөз тудырушы жұрнақ арабизмдер мен фарсизм-
дерге жалғанған болып келеді: мухаббат лығ (48 б, 4), суфилығ 
(65 б, 5), уммәтлік (60 б, 4), бәндәлік (92 а, 13), ишанлік (33а, 
10), ғариблік (77 б, 11), шаýқлық (27 б, 9). Бұл жұрнақпен аз да 
болса түркі түбірлерінен жасалған сөздер де бар: құллық (47 а, 
7), тірік өлмағлық (20 б, 4), жан бермағлық (20 б, 3).

Бұл жұрнақтың -лығ/-ліг/-лұғ/-лүг варианты негізінен 
меншіктік, иелік мәндегі қатыстық сын есімдерді тудырады: 
ұйатлығмән (10 б, 11)» ұяттымын», көзі йашлығ (89 а, 4), мұңлұғ 
жан (84 б, 1), қайғұлұғ (88 б, 9). Осы жерде айта кетуге болады: 
біздің қолжазбамызда да, қазіргі қазақ тілінде де соңғы дыбы-
сы қ болып келетін немесе түсіп қалатын сөздердің ғ әрпімен 
жазылуы (туфрағ, тақығ, чырағ, улуғ, сарығ) Орхон жазба-
ларына, көне ұйғыр ескерткіштеріне, «Құтадғу білік» тіліне, 
Рабғузидің «Қисас-ул-әнбиасы» тіліне және XV ғасырдағы 
ескерткіштер тіліне тән екендігі мәлім, ал ол қазіргі тілдерден 
әзірбайжан, түрікмен, тува, хакас тілдерінде сақталған: сарығ 
(рәңі сарығ – 48 б, 5), танығ (48 б, 6), ұлұғ, кічіг сөздеріндегі 
соңғы ғ дыбысы біздің мәтінімізде де хатқа түскен, бұл, 
сірә, осы сөздердің Х-ХІІ ғасырларда да оғұз тілдерінде осы 
тұрпатында қолданыста болғанын аңғартады.

Әрине, өткен кезеңдердегі, айталық, біздің қолжазбамыз 
дүниеге келген кезеңдегі түркі жазбасында емленің қатаң  
тәртібі сақтала бермегендіктен, зат есімнің -лығ/-ліг жұрнағы- 
мен берілген тұстары да ара-тұра кездесіп отырады: тәýбә- 
лығлар (38 б, 2), азадлығ (72 а, 6), суфи лығ асан емәс (68 а, 3). 
Бірақ бұндай ауытқулар өте сирек кездеседі. Демек, бұл жерде 
қолжазба орфограммасы бірсыпыра тәртіп сақтаған: -лық/-
лік, -лұқ/-лүк дерексіз зат есім, -лығ-ліг, -лұғ/-лүг қатыстық 
сын есім жасайтын қосымшалар болып ажыратылады. Бұл 
мағыналық жіктеліс кейбір түркі тілдеріндеорта ғасырлар- 
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дың өзінде-ақ (мысалы, Қашғари сөздігінде) орын алған 
дегенді айтады зерттеушілер69. Ал ескі өзбек тілін зерттеген  
А.М.Шербак бұл тілде дерексіз зат есім тудыратын жұрнақтың 
-лық/-лік және -лығ/-ліг болып келетінін көрсетеді (шад- 
манлық «шаттық», ачлық «аштық», йоқлұғ «жоқтық»), олардың 
беретін мағынасы жалғанған сөздің лексика-грамматикалық 
мағынасына қарай ажыратылады дейді70.

Қазіргі қазақ тіліндегідей соңғы ғ, г дыбыстары түсіріліп 
берілген туынды сын есімдер қолжазба мәтінінде жоқ. 
Мұндағы -ғу+лық, мағ+лық сияқты құрамды қосымшамен 
берілген сөздер бар, бірақ олар өте сирек. Мысалы: 
‘ашиқларны асан іші баш бермағлық (20 б,2). Бұл тұлға бір 
хикметтің бір ғана шумағында үш сөзде қолданылған: баш 
бермағлығ, жан бермағлық, тірік өлмағлық (20 б, 2,3,4) және 
бір қызығы – үш сөздің үшеуі де (бер, бер, өл) жіңішке дау-
ысты сөздер болғанымен, жұрнақтар, қосымшалар жуан 
жалғанған және алдыңғы жұрнақ -мақ болудың орнына соңғы 
дыбысы ұяң ғ-мен алмастырылған, оның үстіне -лық жұрнағы 
біреуінде -лығ, қалған екеуінде -лық түрінде жазылған. Де-
мек, емле жағына келгенде бұл жерде бір емес, екі ауытқуды 
көреміз. Осы хикметте өзге де емлелік ақаулықтар бар: йүрған 
‘ашиқлардын Худа рази (20 а, 11-12). Сірә, мұның да бір сыры 
бары байқалады, яғни бұл хикмет басқа бір қолжазбадан  
алынуы мүмкін немесе көшірушінің (баспаға ұсынғанда көшір- 
ген адамның) басқа біреу болуы да ғажап емес. Қолжазба 
дегеннің дүниеге келуінде (көшіріп жазу актісінде) әрқилы 
кездейсоқтық бола беретіні даусыз. Біздің байқауымызша, 
-лық/-лік пен -лығ/-ліг аффикстерінің кейде бірінің орнына 
екіншісінің жазылып жүруі – тілдік емес, емлелік құбылыс, 
ал қатыстық сын есім тудыратын -лығ/-ліг жұрнағының 
соңындағы ғ (сарығ, ұлығ, кічіг дегендегі сияқты) дыбысының 
кейін ғ >у (тағ >тау) немесе ұлы, сары, кічі болып ғ-ның жой-
ылып кететіні – тілдік құбылыс. Қыпшақ тілдерінің мысалы, 
оның ішінде қазақ тілінің соңғы кезеңдердегі даму барысында 
қатыстық сын есім жасайтын жұрнақтың соңғы ғдыбысы түсіп 

69 Мелиоранский П.М. Араб-филолог о турецком языке. - СПб., 1900. - Стр.83; 
Томанов М. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. - Алматы, 1988. - 170-171-беттер.

70 Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. - М.-Л., 1962. - Стр. 121.
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қалған: ұйатлығ >ұятты, көзі йашлығ >көзі жасты. Сөз ор-
тасы, сөз соңғы позициясындағы ғ дыбысының әлсіздігі, яғни 
жойылып кетуі немесе өзге сонор (үнді) ý-ға айналуы – қазақ 
тілінде жақсы дамыған: құлғақ>құлақ, бағ>бау, ойғағ>ойау 
(мұнда алғашқы ғ түсіп қалған, соңғы ғ сонор ý-ға айналған), 
мұңлұғ жан>мұңлұ>мұңды.

Тіл дамуының өзіне тән қозғалысы мен емле үрдісі сияқты 
сыртқы әрекеттің тұлғалас болып кететін сәттерін тануда, 
әрине, үлкен сақтық керек.

§2. -чы/-чі жұрнағы қимылдың, сипаттың, сапаның иесін 
білдіреді. Бұл жұрнақтың тікелей біздің мәтінімізде зат есімге 
жалғануы жоққа тән, ол бірер сын есімге жалғанып, адамды 
қасиетіне қарай атайды: йалғанчы ‘ашиқмыз деб Худа қазы 
(20 а, 13, 14) «[Аллаға] өтірік ғашық болған адамға Құдай 
разы емес». Бұл жерде йалғанчы сөзі йалған ‘ашиқ дегеннің 
параллелі ретінде сопылық терминге айналған деуге болады, 
мәтінде бұл сөз 5-6 жерде қайталап келіп отырады.

-чы/-чі жұрнағы көбінесе -ғу+чы/-гу+чі қосынды аффикс 
құрамында жиірек кездеседі: күйдүргучі йақдұрғучы һич 
тұрарың йоқ (28 а, 10, 11), йолсызларға йол бергучі (50 а, 10).

Хикметтердің негізгі діни тақырыбына байланысты мұнда 
тұрмыстық балықчы, аучы, йолчы, малчы сияқты туынды зат 
есімдер жоқ.

§3. -сыз/-сіз жұрнағы едәуір жиі қолданылған, ол бір 
нәрсенің (заттың, қасиеттің, сапаның т.б.) жоқ екендігін 
білдіреді де, зат есімдік те, сын есімдік те мағынада келеді. 
Біздің қолжазбамызда -сыз/-сіз жұрнағымен келген сөздер 
көбіне зат есім болып танылады: шари‘атсыз тариқаткә өтүб 
болмас (21 а, 5), рисәласыз йолға кірдім (21а, 13), ýирдсіз бәндә 
адам емәс (102 а, 8).

-сыз жұрнағын жалғау арқылы діни терминдер де жасалған. 
Мәтінде жиірек кездесетін йолсызлар, ‘ишқсызлар деген тұл- 
ғалар «дін жолынан тайғандар», дәлірек айтсақ, «сопылық 
жолды ұстамағандар» дегенді білдіреді. Бұлардың терминдік 
(зат есімдік) семантикасына көптік жалғауының қосылуы 
да жәрдемдесіп тұр: ‘ишқсызларны көрдім ерсә йолда қалды  
(11 б, 2); йолсызларгә йол бергучі һәди заһбар (50 а, 10, 11).
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Ал -сыз жұрнақты тұлғаның сын есім мағынасында келуі 
жиі кездеседі (ол жөнінде сын есімге қатысты «Сөзжасам» 
тақырыпшасын қараңыз).

§4. Түркі ескерткіштерінің біразында, мысалы, Х-ХІІІ 
ғасырлардағы Шығыс Түркістан жазбаларында кездесетін 
зат есім тудырушы көптеген, мысалы, -лақ/-ләк/-лағ/дәг 
(тарығлақ» егіндік жер», тузлақ» тұзды жер»); -даш-дәш 
(қолдаш, ағылдаш, йәрдәш» жерлес»); -чуқ/-чүк (оғулчуқ» 
жатыр», өрчүк» тұлым») сияқты жұрнақтармен келген сөздер 
мұнда жоқ. Мұның да себебін Ясауи хикметтерінің тақырып 
тұтастығынан (бір ғана діни мазмұннан) іздеу керек болар, 
әйтпесе Х-ХІІ ғасырларда Сырдың төменгі ағысын жайлаған 
қыпшақтар мен оғұз тайпалары тілінде йайлақ («жайлау»), 
қышлақ, йолдаш, көңүлдәш, еркәк, бойунтүрук, көмүлдүрүк 
сияқты -лақ, -даш, -кәк, -тұруқ жұрнақтарымен жасалған 
сөздердің қолданылғаны күмәнсіз. Мұндай жұрнақтар қай 
ескерткіш тілінде де аса өнімсіз. Олардың көпшілігімен 
келетін сөздер – әбден «сіріленген», морфемдік құрылымы 
көзге бірден түспейтін тұлғалар. Мысалы, арпаған (арпа+ған) 
«арпа сияқты, арпаға ұқсаған өсімдік атауы», еркек (ер+кек), 
алын (маңдай: ал+ын), кеңіш(кең+іш), қорқунч (қоруқ+унч), 
екін (ек+ін), йарым (йар+ым» жартысы, жарымы») сияқты 
сөздердегі жұрнақтарды сол ескерткіш тіліндегі жүйелі түрде 
тақырыбына қарай бірнеше туынды сөз жасаушы қосымша 
деп көрсеткеннен гөрі, мынадай жұрнақтармен келген мы-
надай сөздер бар деп танытқан дұрыс болар. Осы таныммен 
қарағанда, хикметтер тілінде -ан (еран –53 а, 14; 55 а,5), оғлан 
(91 б, 8); -унч (қорқунч (101 б, 12), -рақ (йапрақ), -уқ (сынуқ) 
аффикстері бар сөздерді ғана (олар да бірер сөзден артық 
ұшырамайды) атауға болар. Парсы тілінің -хана, -дар сияқты 
аффикстерімен жасалған дунйадар (16 б, 13), мәйхана (46 б, 
3) сияқты бірді-екілі туынды есімдер кездеседі, бірақ олармен 
түркі түбірлерінен туынды сөз жасалмаған.

§5. Аналитикалық тәсілмен, яғни сөздердің қ осарлануы, 
қабаттасуы, қатарласуы, тіркесуі арқылы үстеме мағынаға не 
тіпті соны мағынаға ие болған зат есім топтары бар. Олар:

а) антоним тұлғалардың қатарласуы (тіркесулері): ата ана 
(18 а,8), ачлық тоқлығ (109 а, 8);
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б) тақырыптас сөздердің қосарланып, жинақтау мәнін 
беретін топтары бар: тағ ташлар (61 б,1), тілім ағзым (46 а, 
5), төшәк йастуқ (31 б,1). Бұлардың бірқатары араларына у (а)  
деген дәнекер шылау салып жасалған болып келеді, бұл эле- 
мент түркі сөздерін де, араб, парсы сөздерін де дәнекерлейді: 
құрт-у құшлар (12а, 12), тағ-у таш (15 б, 3), қанд-у ‘әсал (8 б, 6), 
дурр-у гаýһар (7 б, 12), жан-у дилім (12 б, 8). Бұлар қолжазбада 
ешқандай орфограммалық белгілерсіз бір-бірінен бөлек жа- 
зылған. Ал у дәнекері алдыңғы сөзге дамма (әріп үстіндегі 
ُ’таңбасы) арқылы жазылған. Оны біз айырып көрсету үшін ал-
дынан дефис белгісін қойып транскрипцияладық: қанд-у ‘әсал, 
құрт-у құшлар.

в) Бір түбірдің қайталанып келуі арқылы үстеме мағынаға 
ие болатын күрделі сөз жасалады: күндін күнгә (18 б, 5).

§6. Біз талдап отырған мәтінде қаратпа мәнді -а формантты 
зат есімдер көп емес, бірақ бар. Худайа деген кәнігі сөзді қоса 
айтсақ, біз №15 деп белгілеген хикметтің әрбір шумағының 
4-жолы (тармағы) дустларым-а (мәтінде жазылуы: дустлары-
ма) деген қаратпа сөзге аяқталып отырады: ‘алим ол кім өзі оқұб 
білсә/Рахман Тәңрім буйұрғанға бойұн сұнса/заһир ма‘нысыны 
алыб ічкә салса/оқұб оқұмас ‘алим болмас дустларым-а  
(30 б, 14; 31 а, 1, 2, 3); йа Ахмәд-а елкім алың дәрманда мән 
(61 б, 10).Тағы бір хикметте суфи-йа (әй, сопылар!) тұлғасы 
бірнеше рет қайталанады: Суфийа өз таýруңа» а Йалғуз Ху- 
даға бәндәсән (67 б,1). Бұлардағы адамдарға қарата айтылған 
сөздерге жалғанған -а (-йа) элементін о, әй, ау деген одағайлар 
сияқты қаратпа мәнді күшейте түсетін қосымша делік,  
ал «Хикметтерде» бұл формант етістік тұлғаларымен де келе- 
ді. Мысалы, біз 24 деп белгілеген хикметте өлең шумағының 
4-жолының соңында келетін жіктік жалғаулы жеті етістік 
(ачармыз-а, сачармыз-а…) -а формантымен берілген: Көңүл 
кесіб бақи сөзні сачармыз-а… ол керýанны соңын алыб 
көчәрміз-а… Ал 71-хикметте -ды/-ді қосымшалы өткен шақ- 
тағы етістіктердің барлығына йа форманты жалғанған.:  
мәýлим оны ‘азизлаб көкдә орун берді-йа (104 а, 4).

Сөз етіп отырған а элементінің ең жиі көрінетін тұсы – мән, 
сән есімдіктерімен келген сәттері. Мысалы, бірқатар хикметтің 
өлең жолдары мән-а тұлғасымен аяқталып отырады: андын 
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соңра дәрйа болұб таштұм мән-а (47 б, 1-2); һич ұхламай ди-
дарыны көрдүм мән-а (47 б, 11, 12). Тек мән емес, сән есімдігі 
де а көрсеткішімен келеді: көб халайиқ айтадүр үшбу кіші 
бимәрмән дүр/ мән талибымны тапмадым мән зармән деп айт 
сән-а (98 а, 1, 2, 3); әгәр диýанасән тағдын өзүң ташласән-а 
(98 а, 9, 10).

Сен-а есімдігінің а формантының ықпалымен сана болып 
өлең жолдарында келуі қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерінде 
де жиі кездеседі. Мысалы, «Едіге» жырындағы: Кеңестің кең 
Жанбай сөйледі:

Ай, Едіге сен енді қайт сана,
Қайтып Еділ өт сана.
Еңсесі биік боз орда –
Еңкейіп сәлем бер сана …
Хан сарқытын іш сана …
Үстіңе ала қара кіс
Тон береді, ки сана … –

деген өлең жолдарындағы сана деген сөз – сен-а дегеннің 
қазақшаланған тұлғасы. Мән-а, сән-а сөздерімен келген 
қолданыстарды акад. В.В.Радлов Қырым түбегінен жинаған 
ноғай жырларынан да көреміз:

Аяғы терек, мойын ерек –
Ат береді, мін сән-а …
Етегінен йеңі ұзын
Тон береді, ки сән-а …

Ясауи хикметтерін өлең етіп қазақшаға аударушылардың 
барлығы дерлік мән-а тұлғасын міне деп сілтеу есімдігі етіп 
беріп келеді (тек бірен-саран аудармашылар ғана мана деп 
келтіреді). Мысалы, Ясауи мұрасының қазақ тіліндегі 1993 
жылғы басылымының 1-деп көрсетілген хикметте:

Бісміллә деп баян еттім, хикмет айтып,
Шәкірттерге дүр мен гауһар шаштым, міне.
Жанды жалдап, қайғы шегіп, қандар жұтып,
Мен «Дәптер сәни» сөзін аштым, міне…

Әрі қарай 100 жолдық хикметтің әрбір төртінші тармағы 
келдім, міне; бастым, міне деп аударыла берген. Түпнұсқадағы 
мән-а деген жіктеу есімдігін міне деп сілтеу есімдігіне айнал-
дырып жіберу мүлде дұрыс емес. Бұл жаңсақтықты кезінде, 
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1994 жылы ғалым Ә.Құрышжанов, тіпті одан да көп бұрын 1959 
жылы атақты түрколог Әмір Нәжіп жақсы сынап көрсеткен 
болатын71, соған қарамастан аудармашылар әлі күнге дейін 
міне-ден көз жаза алмай келеді. Ал зер сала қарасақ, бұлайша 
тұлғаланған мән, сән есімдіктері І және ІІ жақта айтылған 
етістіктері бар сөйлемдерде келеді: биғам болұб йер астыгә 
кірдім мән-а (38 б, 3, 4). 22-хикмет деп біз белгілеген өлеңнің 
біраз жолдарында осы сөйлем қайталанып келіп отырады. 
Мұндағы мән есімдігі – бастауыш, бірақ ол сөйлемнің соңында 
келіп тұр, ал өлең мәтінінде инверсия, яғни бастауыштың баян-
дауыштан соң келуі – кәнігі құбылыс. Демек, бұл жерде мән йер 
астыға кірдім, мән дәрйа болұб таштұм деген сөйлемдерді 
түсінеміз, сондықтан а элементі есімдікке жалғасып, оны 
күшейту оған көңіл аударту қызметін атқарып тұр. Мұны Әмір 
Нәжіп күшейткіш мағына (восклицательно-усилительное  
значение) беретін «интерпеллятивная частица» деп табады72. 
Шылау сөздің немесе басқа бір толық мәнді сөздің аффикс 
қатарына өтуде оның орналасу позициясының, яғни инверсия-
ланатын әрекетінің рөлі зор екенін айтқан зерттеушілер де бар. 
Мысалы, бір нәрсені (айтушыны не тыңдаушыны, мезгілді, 
қимыл амалын т.с.с.) баса көрсету үшін белгілі бір сөздердің 
сөйлемнің ең соңына көшіп, инверсияға ұшырайтыны айты-
лады73. Бұған біз мен, сен, ол есімдіктерінің сөйлем соңында 
қайталануын мысалға келтіре аламыз. Хикметтердегі: хуррам 
болуб йер астыға кірдім мән-а – деген өлең жолында мән сөзінің 
инверсиялануы осыны көрсетеді. Бұл жерде мән есімдігіне 
а элементін жалғауы арқылы оны баса көрсету әрекеті екі 
еселеніп тұр.

Шындығында да, а элементі қаратпа сөзге, бастауыш, ба-
яндауыш болып тұрған сөздерге көңіл аударту, олардың мәнін 
күшейте түсу сияқты қызмет атқаратын шылау, ол кейде тіпті 
одағайдың морфологиялық синонимі сияқты болып келеді. 

71 Кн. Вопросы методов изучения истории тюркских языков. - Ашхабад, 1961. 
- Стр.139 (выступление Э.Наджипа); Құрышжанов Ә. Қожа Ахмет Йассауи 
шығармаларын зерттеудің кейбір мәселелері // ҚР ҰҒА хабарлары. - Тіл, әдебиет 
сериясы. - 1994. - № 5. - 26-бет.

72 Вопросы методов изучения истории тюркских языков. - Ашхабад, 1961. - 
Стр. 139.

73  Цинциус В.И. Соотношение аффиксов в агглютинативных языках //Морфологи-
ческая типология и проблема классификации языков. - М.- Л.; 1965. -Стр. 151.
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Мән, сән, ол деген есімдік бастауыштарға ой екпінін түсіру үшін 
оларды өлең жолының соңына шығару да – стильдік тәсіл, де-
мек, бұларға көңіл аудартудың екі тәсілі қатар қолданылған де-
уге болады. Және а элементінің бұл қолданысы қалыпты емес 
(нерегулярное употребление). Сол себептен де оны жүйелі бо-
лып келетін грамматикалық парадигма қатарынан іздеуге, яғни 
септік жалғаулар қатарында қарауға немесе сөзжасам элементі 
деп санауға болмайтын сияқты. Мұның қызметін тіпті өзгеше 
түрде танитындар да бар. Ясауи хикметтеріндегі -а элементін 
белгілі түркітанушы Ә.Құрышжанов өлеңдерде буын санын 
толықтыратын қосымша деп атайды, оның Ахмет Йүгнеки 
шығармасында кездесетін тұстарынан мысал келтіреді және 
бұл мысалдар ғалым пікірін растайтын сияқты болып көрінеді74.

-а формантын парсыша қаратпа септік (звательный падеж) 
деп танушылық та бар. Мысалы, А.К.Боровков бұған ұйғыр 
жазбаларында кездесетін йигита!»о жігіт», ғазийа»сарбаз-ау! 
о сарбаз!» деген мысалдар келтіреді75. Ясауи «Хикметтерінде» 
-а формантының етістік тұлғаларымен келген тұстарына қарап, 
бұл пікірге де ден қоюға болатын сияқты. Мысалы, біз 71-
деп нөмірлеген «Хикметте» жол соңындағы етістік тұлғалар 
берді-йа, деді-йа болып, көптеп қолданылған: қадир қудратың 
(103 б, 14; 104 а, 1, 2); бір сөзүм йада келді-йа/түзләбан тұтса 
болмас мәýлим хатир берді-йа… Мәрийам айды ұғлыға таш-
лар йығқыл деді-йа (104 б, 4, 5). Ал біздің қолжазбамызда 
жоқ, Ясауи мұрасының Қазанда 1904 жылғы басылымында 
орын алған 8-хикметте өлеңнің әрбір жолы 14 буынды болып 
келеді. Мұндағы: бишәк білің бұ дунйа барча халқдын өтәра/ 
инанмәгіл малыңа бір қолдын кетәра… деген жолдарға қарасақ, 
Ясауи қолжазбалары мен басылымдарының қай-қайсысында 
да -а (йа) элементінің етістіктермен де келетіндігін аңғарамыз.

Қайткен күнде де бұл форманттың өзі жалғанған (тіркескен, 
түйіскен, жанасқан) сөзге (мейлі ол зат есім, есімдік, тіпті 
етістік тұлғалары болсын) назар аудартушы, күшейтуші мән 
үстейтіндігі байқалады және ол негізінен поэзия тілінде 
қолданылған. Бұл күндерде көптеген түркі тілдерінен, тіпті 
олардың поэтикалық дүниелері тілінен ығысқан «көненің 

74 Құрышжанов Ә. Қожа Ахмет Ясауи шығармаларын зерттеудің кейбір 
мәселелері //ҚР ҰҒА хабарлары. - Тіл, әдебиет сериясы. - 1994. - №5. - 26-бет

75 Боровков А.К. Учебник уйгурского языка. - М., 1935. - Стр. 226
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көзі» деуге болады. Ясауи тілінде вокативтік (қаратпалық, ой 
екпінін түсірушілік, назар аударушылық) қызмет атқаратын 
-а форманты (дәнекері) орын алатынын көрсете отырып, осы 
қызметте йа, айа одағайын да қолданғанын айтуға болады: 
Айа дустлар пак ‘ишқыны қолгә алдым (57 б, 1); Йа Муста-
фа елкім алың йолда қалған (62 а, 11). Ал а элементімен кел-
ген тұлғаны А.М.Щербак септік парадигмасына қосады, оны  
«вокативный падеж» деп атайды76. Бұлайша тану а көрсеткіші- 
нің тек қаратпа сөздермен келген тұстарында қисынға келер, 
бірақ жоғарыда көрсетілгендей, а элементі етістік тұлғалары- 
мен де, жіктеу есімдіктерімен де келе беретіндігі оны зат 
есімнің септеу парадигмасына қосуға жібермейді деп санай-
мыз.

Септеу категориясы

§7. Хикметтер тіліндегі септеу парадигмасын негізгі неме-
се атау септік (основной)77, табыс, барыс (направительно-да-
тельный), жатыс, шығыс, ілік (притяжательный, орыс тіліндегі 
родительный) деп талдауға болады. Түркі ескерткіштері тілін 
зерттеушілердің орудный (орыс тіліндегі творительный, қазақ 
тіл біліміндегі көмектес) деп атаған септік мағыналас амалды 
және вокатив (қаратпа) мағыналы деп тапқан а элементімен 
келіп, септік қызметін атқарады деп санаған тұлғаны септеу  
парадигмасына кіргізуді біз талдап отырған ескерткіш мәтіні- 
нің тілі жібермеді, яғни мұнда соңғы екі септіктің морфоло- 
гиялық көрсеткіштері (септік жалғаулары) жоқ.

§8. Негізгі (атау) септік. Бұл септікті нөлдік септік деп 
атаушылық та бар, өйткені оның да арнаулы көрсеткіші (жал- 
ғауы) жоқ, сондықтан өзге септіктердің қарама-қарсысында 
тұрады. Ескерткіш тілінде қолданылатын сәттері (орындары):

а) Түркі изафеті деп аталатын құрылымның негізгі компо- 
ненті болып келеді: көңүл көзі (23 б, 7), пир хизмәті (21 а, 2), 
шаýқ шарабы (33 б, 9), сондай-ақ парсы изафетінің де негізгі 

76 Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. - М.-Л., 1962. - Стр. 109-110
77 Осы жерде және әрі қарай бірқатар тұлға-тәсілдің түркі ескерткіштері тілдерін 

орыс тіліндегі зерттеулерде қалайша аталатындығын жақша ішінде қоса көрсетіп 
отырдық, өйткені бұл жұмыспен танысушылар орта ғасырлардағы түркі жазбалары 
туралы орыс тілінде жарық көрген еңбектерді де оқитындары еске алынды.
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компоненті ретінде көрінеді: нур-и иман (6 а, 3), фәрман-и Суб-
хан (6 б, 1), хак-и пай (15 а, 4). Бұл септік тұлғасының түркі 
изафетінің компоненті болып келуі парсы изафетіне қарағанда, 
хикметтер тілінде әлдеқайда жиірек ұшырайды және олардың 
көбі тұрақты тіркес – бейнелі фразеологизм мен идиома немесе 
лексикалық тұтастық болып қалыптасқандар екені байқалады. 
Мысалы: шаýқ шарабы (құмарлық шарабы), Хақ нуры, ел 
көзүндә.

ә) Күрделі сөз құрайтын еркін тіркестің негізгі (мәнді) ком- 
поненті болады, яғни ет-, қыл-, әйлә- көмекші етістіктерімен 
жасалған күрделі сөздерде келеді: арман қыл- (6 а, 5), рахм 
әйлә- (44 а, 1) «рахм ет–»78. Бейнелі фразеологизм мен идио-
ма болып келетін тұрақты тіркестердің де бір сыңары (компо- 
ненті) атау тұлғалы сөз болады: бойұн сұн- (44 б, 3), чарх ұр- 
(45 б, 10).

б) Сифат, кібі»сияқты, секілді», атлығ «атты, есімді» сөз- 
дерімен тіркескен сөздер атау тұлғада тұрады: тофрағ си-
фат» топырақ сияқты, топырақ болып» (11 б, 11), Фердаýс 
атлығ»Фердаус атты» (11 б, 13).

в) Жалғаулары түсіріліп қолданылған өзге септіктердің 
қызметін атқарады. Бұл көбінесе табыс септігінің көрсеткіші 
(жалғауы) түсірілгенде: үлүш берді (12 а, 2), мурад тапар 
(22 а, 8), бустан кезіб «бақ кезіп» (27 б, 4). 

Ескерткіш мәтінінде табыс септігі түсірілмеуге тиіс сәттер- 
де де ол септіктің жалғануы көрінбей ұсынылған құрылымдар 
жиірек кездеседі: сөзүм[ді] дастан етіб мақсадгә йетсүн  
(8 а, 8, 9), Мухаммәд деб тәшнә болсаң қолұң[ды] алай (25 б, 
1). Мұндай ауытқушылықтар кейде өлеңнің өлшем талабына 
(буын санының асып кетпеуі үшін), ал кейде тіпті уәжсіз де 
орын ала береді.

г) Барыс септігінің көрсеткіші жасырын тұрғанда да атау 
септік тұлғасы қызмет етеді: жәннәт кірдім (жәннәтға деген- 
нің орнына) (12 а, 6), көз тофрағ толмасдын бұрұн (тофрағға 
дегеннің орнына) (183 б,13). Бұның да уәжі – өлең өлшемін 
сақтау. Мысалы, мына шумаққа көңіл аударалық:

78 Хикметтерден келтірілген мысалдардың көпшілігі бүгінгі қазақ тілінде де сол 
мағынада жұмсалатындықтан, осы еңбекті оқыған адамға олардың түсінікті екені 
ескеріліп, аудармасы берілмеді, тек түсінігі ауырлау дегендердің қазақша баламасы 
көрсетілді.
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Құл Хожа Ахмәд йашың йетті йігірмә бір/
Нә қылғайсән йазуқларың тағдын ағыр/
Ғазап қылса қийаматда Игәм қадир/
Айа дустлар нечүк жаýаб айғұм мән-а (12 б, 9-10).

Бұл шумақта өлең жолы 12 буыннан аспауы үшін йашың 
йетті йігірмә біргә деудің орнына барыс септігінің жалғауы 
түсіріліп тұр.

д) Атау септік тұлғасының жатыс, шығыс септіктердегі 
сөздердің орнында келуі де өте сирек болса да орын алады: са-
харларда дегеннің орнына сахарлары («ертеңгілікте» қазақша 
«ертемен» болуы керек), қийамат күн(қийаматта немесе 
қийамат күнінде деуді» орнына). Сондай-ақ шығыс септіктің 
орнында нөлдік тұлғаның келуі бірер тіркесте ғана кездеседі: 
йол адашсаң (25 а, 12), йол адашты (қазақша «жолдан адассаң») 
(61 а, 13).

Атау септіктің сөйлемдегі қызметіне келсек, ол қазіргі түркі 
тілдеріндегідей бастауыш, анықтауыш, зат есімнен болған 
баяндауыш, күрделі баяндауыштың есім компоненті, өзге 
септіктердің жасырын тұлғада толықтауыш, пысықтауыш 
болған тұстарында және қаратпа сөз қызметтерінде келеді.

§9. Табыс септік. Тура толықтауыштардың қызметін атқа- 
ратын бұл септіктің»Хикметтердегі» көрсеткіші -ны/-ні және 
оның ықшам варианты -н. Екі варианттың қолданысында қатаң 
тәртіп жоқ; -н қосымшасы кейде ІІІ жақтағы тәуелдік жалғаулы 
сөзге жалғанады; өлеңнің өлшем шартын сақтау үшін де 
ықшам варианты тұруы мүмкін: шаýқ шарабын ічкән ‘ашиқ 
шаýқлық болур (27 б, 9). Бұл жолда септік көрсеткіштерінің 
толық түрінде шарабыны болыпберілуіне өлең өлшемі 
жібермейді. Ал: білді ерсә дунйасыны талақ қылды (31 б, 2) 
дегенде де табыс септігінің толық түрінің келуі өлең өлшемі- 
нің 12 буындық болуын қамтамасыз етіп тұр. Ескерткіш мәті- 
нінде тәуелдік тұлғадағы сөздерге толық вариантының (-ны) 
жалғанатындығы басым екенін айтуға болады. Бұл жағынан 
Ясауи тілі орта ғасырлық қыпшақ-оғұз тілдерінің нормасын 
сақтаған.

Табыс септігінің -ығ/-іг сияқты архаистік тұлғасы біздің 
қолжазбамызда жоқ, сондай-ақ оның -(й)ы/ -(й)і түріндегі 
оғұздық варианты да жоқ.
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Қазіргі түркі (айталық, қазақ) тілдеріндегідей жалқы есім- 
дердің, алдында анықтауышы бар толықтауыштардың, тәуел- 
дік жалғаулы сөздердің табыс септік жалғауы түсірілмейді: 
тілләрімні йүз мың тілсәм (14 а, 5); рузи махшар дидары-
ны көрәр ерміш (19 а, 12). Дегенмен қолжазба мәтінінде бұл 
заңдылықтардың да бұзылып отыратын сәттері аз емес: Алла 
үчүн фәрзәндләрім йәтим қылсам (13 б, 5-6), баһасыз гаýһарым 
надангә сатмаң (9 а, 4).

Бір нәрсені қатты ескертуге болады, ол – ілік септіктің 
жалғауы көбіне-көп -ның/-нің емес, -ны/-ні түрінде келеді де, 
сырттай табыс септіктің жалғауымен бірдей тұлғада көрінеді. 
Бірақ контекстке қарай екеуін шатастырмауға болады: мәні 
хикмәтләрім (мәнің деудің орнына) ахирәтні саýдасыны (бұл 
тіркестегі алғашқы сөз ілік, соңғысы табыс септікте екендігін 
көреміз). Ал тура толықтауыш пен оған қатысты етістік қатар 
келгенде және есім мен етістік компоненттерінен тұратын 
тұрақты тіркестерде табыс септігінің көрсеткіші түсіріліп 
тұрады (қазіргі нормамызда да солай): қолым бағлаб (13 а, 1), 
үлүш берді (12 а, 2), мурад тапар (22 а, 8), ләшкар түзәб (92 б, 
8), хикмәт айтыб (92 б, 11).

§10. Барыс (бағыт) септігінің жалғаулары -қа/-ға, -кә/-гә, 
-а/-ә; қызметі қазіргі түркі тілдеріндегідей: қимылдың бағытын, 
мақсатын білдіреді: мәні хикмәтләрім ‘ашиқға айтың (6 б, 13); 
көңлүмгә салыб ‘ишқ мухаббатыны Худайым (30 а, 3). -қа/-ға, 
-кә/-гә және ықшамдалған -а/-ә варианттарының жұмсалуы, 
қазіргі қазақ тіліндегідей емес, сөз негізінің морфологиялық 
тұлғасына (мысалы, ІІІ жақ тәуелді жалғаулы сөзге) қарамайды, 
екеуі де жалғана береді: башымға (29 б, 14), йолыңа (10 б, 1), 
көзүмә (34 а, 13) және хизмәтігә (13 а, 9). Дегенмен оғұздық 
-а/-ә варианты көбінесе І, ІІ жақтағы тәуелдік жалғаулы сөзге 
жалғануға бейім: мурадыңа (22 а, 9), дәргаһіңә (32 б, 5), има-
ныма (51 б, 10). Жіктеу және сілтеу есімдіктерінің барыс  
септігі тек -а/-ә жалғауымен келеді: аңа (9 а, 6), мәңә (10 б, 6), 
сәңә (11 а, 7). Қ және к дыбыстарына аяқталатын сөздерге 
барыс септігі -қа/-кә-нің орнына -а/-ә болып жалғанады, бұл 
қатар келетін екі бірдей дыбысты (ққ, кк) ықшамдау процесін 
көрсетеді: халқа (халққа болудың орнына) (31 а, 9), бурақа 
(бураққа болудың орнына – «пыраққа») (43 б, 14), қырқа 
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кірдің (қырққа кірдің деудің орнына) (94 а, 5). Дегенмен қазіргі 
нормадағыдай емес, ықшам варианттың ешбір жүйесіз жалғана 
беретіні де орын алған: бүйурғана (бұйурғанға деудің орнына) 
(31 а, 1); оң-у соңа (оңды солға болудың орнына) (37 а, 14); 

ІІІ жақтағы тәуелдік жалғаулы сөз бен барыс септігі көрсет- 
кішінің арасына интердикс деп аталатын элементтің келуі 
мұнда өте сирек, барыс жалғауы көбінесе тікелей қосылады: 
ма‘нысыгә (32 а, 5), йер астыгә (34 б, 7). Және бір ескеретін 
құбылыс: жуан дауысты дыбыстармен келген сөздерде көбі- 
несе жіңішке -гә жалғауы жазылған. Бұл – жазу тәртібіне (дәс- 
түріне) қатысты болар, әйтпесе біздің нұсқамызда жуанды-
жіңішкелі үндестік заңы біршама сақталып отырған.

Барыс септіктің түсіріліп айтылуы негізінен жалқы есім- 
дерде және дозах, жәннәт сөздерінде байқалады: жәннәт 
кірдім (12 а, 6), дозах күйгәй (82 а, 4). Оқта-текте өлең өлшеміне 
қарай барыс септігінің түсіріліп айтылуы да орын алады: ай 
йаранлар йашым йетті йігірмә үч (75 а, 11), йігірмә үчкә деудің 
орнына, бұл әрине, өлең өлшеміне қатысты құбылыс.

-қа/-кә; -ға/-гә қосымшаларының соңында р дыбысы бар 
(-қар/-ғар) вариант мұнда жоқ. А.М.Щербактың көрсетуі бой-
ынша, -ға тұлғасы осы -ғар дегеннен ықшамдалған, ал бағыт 
мағынасын беретін -рә қосымшасымен біздің мәтінімізде тек 
ічрә сөзі кездеседі: дәрйа ічрә (44 б, 4) «дария ішінде», бустан 
ічрә (45 б, 8) «бақ ішінде». Бұл жердегі -рә элементін септіктер 
парадигмасының көрінісінен гөрі, сөзжасам элементі ретінде 
қалыптасқан жұрнақ деу керек болар.

§11. Жатыс септік кеңістік пен уақытты білдіреді, оның 
көрсеткіші қазіргі түркі тілдеріндегідей -да/-дә: өләр ýақтыда 
(6 а, 13), йер астыда (25 а, 1), халқ ічідә (64 а, 5), йігірмә йеті 
йашда (75 а, 7). Бұл қосымшалардың қатаң түрі (-та) өте си-
рек кездеседі және ол бір әріптің қосарлана екі рет келетінін 
білдіретін ташдид арқылы жазылған жерлерде орын алған, 
қалған жағдайдың бәрінде де қатаң-ұяң оппозициясыз тек ұяң 
(-да/-дә) варианттарымен келеді, сірә, бұл жерде де көнеден 
келе жатқан түркі жазу дәстүрі (орфографиясы) орын алған бо-
лар, әйтпесе Ясауи тілінде дыбыс үндестіктері едәуір сақталып 
отырған. Септіктің бұл түрінде кездесетін қыстырынды, яғни 
интердикс н элементі, бір-екі-ақ сөзде орын алған: ічіндә 



123

(мұның ічідә варианты да бар) және хизмәтіндә (хизмәтідә ва-
рианты да бар). Демек, Ясауи тіліне қыстырынды н тән емес. 
ІІІ жақтағы тәуелдік жалғаулы сөзге жатыс септігінің алды- 
нан дәнекерлеуші н элементінің жалғануы ертеректегі  
(XV-XVІ ғасырларға дейінгі) жазба ескерткіштер тіліне тән 
дегенді айтады зерттеушілер (мысалы Э.Р.Тенишев79). Ал 
Г.Ф.Благова мекендік септіктерде н интердиксінің болма-
уы септеудің қазіргі өзбек-ұйғырлық типіне жататындығын  
айтады80.

§12. Шығыс септіктің мұндағы жалғауы -дын/-дін. Мұны 
Ә.Нәжіп көне ұйғыр жазбаларына және ортаазиялық ескерт- 
кіштер тіліне тән вариант деп табады81 және -дын/-дін орта- 
ғасырлық көптеген түркі ескерткіштері тіліне, сондай-ақ Еділ 
бойы түркілері тіліне тән екендігін айта келіп, Сейф Сараидың 
«Гүлстан» деген ескерткішінде шығыс септік -дан/-дән ва-
риантында келетіндігін көрсетеді82. Шығыс септіктің -дан/-
дән/-дұн/-дүн және қатаң дыбыстан басталатын варианттары 
жоқ. Бұл септік жалғанған сөзіне қазіргі түркі тілдеріндегідей: 
шығыстық (исходное), себептік, трансциссивтік (бір күйден 
екінші күйге ауысу) мағыналарды береді: Худадын би хабар 
Аллагә мункир (7 а, 8-9); чин ‘алим йастұғұн ташдын йарат-
ты (8 а, 5); гунаһімдін ұйатлығмән (10 б, 11); йолдын аздым  
(21 а, 12).

Шығыс септік тұлғасындағы сөзбен келетін бірқатар тұ- 
рақты тіркестер бүгінгі қазақ тіліне де тән. Мысалы: күндін 
күн (қазақша «күннен күнге»), жандын кеч – «жанынан кешу», 
йолдын аз – «жолдан азу». Шығыс септіктің жасырын түрі өте 
сирек: йол адашсаң дегендей бірер жерде ғана кездеседі.

§13. Ілік септіктің (мұны көне, ескі түркі тілдеріне қатысты 
А.М.Щербак тәуелдік септік (притяжательный падеж) деп83, 

79 Тенишев Э.Р. К истории узбекского языка // Сборник акад. Гордлевскому. - М. 
1953. - Стр. 277.

80 Благова Г.Ф. О типах и структурных разновидностях над склонением в тюркских 
языках //Вопросы языкознания. - 1975. - №1.

81 Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV века «Гулистан» Сейфа Сараи и его 
язык. - Часть I. - Алма-Ата, 1975. - Стр.87.

82 Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV века «Гулистан» Сейфа Сараи и его 
язык. - Часть I. - Алма-Ата, 1975. - Стр. 113.

83 Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. - М.-Л., 1962. - Стр.112.
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А.К.Кононов ілік септік (родительный падеж) деп атайды84.  
Біз де қазіргі қазақ және өзге де тілдердегідей ілік септік  
(родительный падеж) деп атауды жөн көрдік, біздің қолжаз- 
бамызда оның көрсеткіші -ның/-нің және -ны/-ні: мәні хик- 
мәтләрім (6 а, 3), ‘ашиқларны күлі (40 а, 1), көзіні йашы (6 б, 9). 
Қызметі қазіргі тілдердегідей. Біздің қолжазбамызға тән ерек- 
шелік – бұл септік қосымшасының толық және ықшамдалған 
екі вариантының қатар қолданыла беретіндігі және көбінесе 
ықшам түрінің (-ны) жиірек көрінетіні. Бұл, сірә, ескерткіш 
тілінің әртүрлі диалектілік негізде болғандығына немесе 
көшірушілер мен кейінгі кезеңдердің тіл ерекшеліктеріне 
қатысты болар. Зерттеушілердің байқауынша, ықшам вариан-
ты (-ны) ескі өзбек тілінде де актив қолданылған, сондықтан 
кейінгілерге, әсіресе көшірушілерге, ортаазиялық жазба дәс- 
түрдің әсері болған болар деп топшылаймыз.

Ілік септіктің көрсеткіші түсіріліп айтылатын сәттер жиірек 
кездеседі: ‘ишқ дукәні (11 б, 3), сахар ýақты (13 а, 1). Бұл кон-
струкция лексикалық тіркестердің жасалуына себепкер болған 
және олардың көбінің терминдік мәні бар тұрақты тіркес бо-
лып келетініне септігін тигізген: пир хизмәті, ‘ишқ сирры, Хақ 
нуры.

Көмекші есімдермен тіркескен конструкциялар да осы 
қатардан табылады, яғни бұларда да ілік жалғауы түсірілген 
болып келеді: йол үстідә (13 б, 11) (жолның үсті болудың  
орнына), дозах ічрә (дозахның ічрә болудың орнына). Қолжаз- 
ба мәтінінде ілік септіктің жалғауынсыз жасалған посессив- 
тік конструкцияларда аффиксіз сөз меншіктік, иелік мәнді 
білдірмейді.

Біз, сіз деген жіктеу есімдіктерінің ілік септік қосымшасы- 
ның басқы -н дыбысынсыз тіркелген түрі (біз-ің, сіз-ің) және 
Қырым татарлары мен қазіргі әзірбайжан тіліне тән оғұздық 
мәнүм, бізім варианттары біздің мәтінімізде жоқ.

Сөйтіп, септеу категориясының берілуінде Самарқанд қол- 
жазбасындағы хикметтер тіліндегі септік парадигмасы қып- 
шақ тілдерінің негізінде көрінген: мұнда табыс септігінің 
архаистік -ығ/-іг, оғұздық -(й)ы/-(й)і варианттары жоқ; ба-
рыс септігі де көбінесе -ға/-гә/-а/-ә аффиксімен келген қазіргі 

84 Кононов А.Н. Родословная туркмен. - М.-Л., 1958. - Стр. 134.
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қазақ тіліндегідей, оның көне -қар/-ғар және -рә вариантта-
ры жоқ. Ілік септіктегі І жақ жіктеу есімдіктерінің оғұздық 
мәнім, бізім тұлғалары да орын алмаған. Демек, хикметтердің 
өз кезеңі мен өз ортасында қолданылған тілдік нормаларға 
сүйеніп жырланғаны байқалады. Шығыс, табыс септіктерінің 
қосымшаларының қазіргі қазақ тіліндегідей фонетикалық 
варианттарының жоқтығы, сірә, Ясауи кезеңінде қазақ тілі 
сияқты жеке тілдің әлі толық қалыптасып болмағанын таны-
татын болар. Сондай-ақ шығыс септігінің де қысаң дауысты-
мен бір ғана тұлғада (-дын/-дін) келіп отыруы Ясауи тілін өз 
кезеңіндегі және одан кейінгі өзге түркі жазба әдеби тілдерінен 
біршама ажыратып тұрады.

зат есімнің жекеше, көпше тұлғалары

§14. Түркі тілдерінде зат есімнің жекешелікті білдіретін 
көрсеткіштерінің жоқ екендігі мәлім. Ал көптік (көпшелік) 
мағына морфологиялық тәсілде -лар/-ләр жалғауы арқылы 
беріледі: хикмәтләрім (8 а, 13), йазуқларың (12 б, 10). Біздің 
қолжазбамызда -лар/-ләр жалғауының өзге фонетикалық вари-
анттары -тар/-тәр, -дар/-дәр жоқ.

-лар/-ләр аффиксінің қызметі мұнда тек көптік мағынаны 
білдірумен шектелмейді. Орта ғасырлардағы түркі ескерт- 
кіштері тіліндегідей, жинақтау ұғымын береді. -лар аффиксінің 
бұл қызметі әсіресе йазуқ, михнат, рахат сияқты дерексіз 
есімдерге жалғанғанда айқын көрінеді. Бұл сөздер құрамды 
бөліктерге ажыратылмайтын ұғымдарды білдіреді. Мысалы: 
[мәні хикмәтләрім] һәмма сөзләр ічіндә би бәдәл дүр «менің 
хикметтерім – барша сөздің ішінде өзгелерімен алмастыруға 
болмайтын сөзің. Мұндағы сөзләр дегені жеке-жеке сөздердің 
саны (көптігі) емес, «хикметте айтылған ойдың жиыны» де-
ген мәнде келіп тұр, демек, бұл жерде сөзләр дегенде көптік 
мағына емес, жинақтау ұғымы берілген.

Сондай-ақ, кейбір сәттерде -лар аффиксі жалпы сандық 
көптікті емес, белгісіз көптікті (неопределенное множество), 
яғни «әйтеуір көп» дегенді де білдіреді. Мысалы, құрт-у құш 
деген тіркестің өзі жинақты мәнді: әңгіме бұл жерде жеке құрт 
пен құс туралы емес, «жан-жануар» деген жинақты мағынаны 
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білдіреді, осы тіркес құрт-у құшлар болып келгенде, жалпы 
аң-құсты, жан-жануарды жинақтап атап тұр. Мұндағы сан 
жағынан белгісіз көптік немесе жинақтаушы мағына көптік 
жалғаулы сөздердің алдынан барча, һәмә, көп, бу деген сияқты 
анықтауыштар тұрғанда тіпті айқын байқалады: бу йоллар-
дын (18 б, 9) деген құрылым «жалпы дін жолынан» дегенді 
білдіреді.

Дене мүшелерінің атаулары көзләрім (90 б, 11), сүйәкләрің 
(22 б, 2), тілләрім (14 а, 5) болып қолданылғанда да, көптік 
жалғау көптік мағынаны білдірмейді; не жұптықты (көзләрім), 
не автордың субъективті көзқарасын білдіреді, мысалы, 
ғайбат қылған тілләрімні йүз мың тілсәм (14 а, 5) дегенде, 
әрине, адамның тілі біреу ғана екені белгілі, бұл жерде көптік 
жалғау әсірелеу қызметін атқарып тұр. Уақытқа қатысты са-
хар «ертеңгілік, таң мезгілі», күндүз кечә сияқты сөздерге 
жалғанғанда да -лар аффиксі көптік мағынаны білдіру үшін 
емес, үстеудің белгісі бір тұлғасын жасау үшін қолданылады. 
Бұлардың семантикалық реңінде «шамамен, дәл емес» деген 
сияқты сема болады. Бұлардың ішінде «Хикметтер» тілінде са-
харлары (14 б, 2) «жалпы ертеңгісін», күндүзләрі (25 а, 2) «жал-
пы күні бойы», кечәләрі (25 а, 3) «түнімен, түні бойы» сияқты 
көптік жалғаулы мезгілдік сөздер үстеудің белгілі бір тобын 
(тұлғасын) түзіп тұр.

Қазіргі түркі тілдеріндегідей, сан есіммен келген зат атау-
лары әдетте көптік жалғауын қаламайды: төрт дәфтарым  
(10 а, 3), йүз мың бәлә (11 б, 9) «жүз мың (көптеген) бәле»,  
йүз мың тайақ (біздің мәтінімізде йүз мың сан есімі нақты 
санды емес, «сансыз көп, өте көп» деген мағынада келеді), екі 
‘аләм (27 а, 5) «екі дүние». Дегенмен кей-кейде сан есіммен 
келген сөздер көптік тұлғада тұруы мүмкін: үч йүз алтмыш 
тамурлары (91 б, 9) дегендегі тамурлары деген тұлға өзге 
жерлерде сан есімсіз тұрған тілләрім, сүңгәкләрім сияқты, 
стильдік мақсатпен (көптік мағынамен емес) қолданылған.

Араб тілінің «бұрыс көптік» (ломаное множество) деп 
аталатын тұлғада келген сөздері аса көп емес, екі-үш жерде 
кездеседі, мысалы, жекеше шайх түрінде келетін сөздің машай-
их деген көпше түрі, сондай-ақ халайиқ (жекеше халқ),мәләйик 
(жекеше мәләк) тұлғалары бар.
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Көптіктің көне түркілік -ан/-ән аффиксімен келген сөздер 
де өте сирек. Біздің мәтінімізде «ерлер» (8 а, 3; 12 б, 2; 94 а, 13 
т.т.) деген бір тұлғаны ғана кездестірдік, бірақ бұл тұлғаның 
еранлар болып келгеніне қарап, мұндағы -ан қосымшасын 
көптік мағына беруші деп қабылданбайтыны байқалады, яғни 
еран тұлғасы «ерлер» емес, «ер» дегенмен бірдей сезіледі, 
сол сияқты арабша көпше тұлғадағы машайих, халайиқ деген 
сөздерді де тіпті Ясауи заманындағы түркілердің өзі көптік 
мағынадағы тұлға деп білмегенге ұқсайды, сондықтан олар 
үшін халқ пен халайиқ-тың, шайх пен машайих-тың айырмасы 
жоқ, бірінің орнына бірі жұмсала берген: халқ (29 а, 6), халайиқ 
(27 б, 5).

Көптіктің -лар/-ләр қосымшасының сын есім мен есімше 
тұлғаларды заттық мағынаға (субстантирование) көшіретін 
қызметі де ескерткіш тілінде орын алған: йахшылар (15 а, 4), 
Хақ әмрінітұтмағанлар (101 б, 6), білгәнләр (101 а, 10) Яса-
уи тілінде кейбір сын есімдер мен есімше тұлғалардың көптік 
жалғауынсыз да заттануы орын алады, ал көптік жалғауында 
тұруы ол сөздің зат есімдік мағынасын тек күшейте түсуге бо-
лады. Дегенмен Самарқанд қолдазбасында көптік жалғаулы 
сөзді жиірек қолдану көзге түседі: ташқұн келгән дәрйалар дек 
қайнаб ташсам (14 б, 10-11), азыб қалған бұталар дек йүзләб 
тұрсам (14 б, 11-12), әсіресе -дек деген теңеу жұрнақтарымен 
келген зат есімдер көбінесе көптік жалғауын тіркеп алады: 
хилуәт ічрә Алла дегән ‘ашиқлар дек/ дин үйідә ойғағ йүргән 
садиқлар дек (45 б, 12-14). Чөлләр кезіб,бийабанлар кезіб, 
қанлар йұтты сияқты бейнелі тіркестерде зат есімдер көптік 
жалғауымен қолданылған. Қазіргі тілде олар шөл кезіп, тау-
тас кезіп, қан жұтты сияқты жекеше түрде қолданылар еді. 
Әрине, мұнда қан йұтмаса (14 б, 11) деген тіркестер де бар, сірә, 
мұндай тұстарда көптік жалғауын қабылдау-қабылдамаудың 
пәлендей айырмасы (уәжі) болмауы да мүмкін. Мысалы, айақ 
басқан ізін көзгә сүрәрмән (10 а, 13), һәр бір басқан ізләріні көзгә 
сүртсәм (23 б, 4-5); бұл қолданыстарда, мүмкін, өлеңнің өлшем 
(буын санының өлшемі), ырғақ, ұйқас сияқты шарттарының да 
рөлі болған болар.
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Тәуелдік тұлғалары

§15. Тәуелдік (меншіктік) мағынасы тәуелдік жалғаулары 
арқылы берілген. Олар қазіргі түркі тілдеріндегідей жаққа 
және жекеше-көпшелікке қарай ажыратылады.

Жекеше:    Көпше:
І жақ -ым/-ім/-ұм/-үм І жақ -ымыз/-іміз/-ұмыз/-үміз
ІІ жақ -ың/-ің/-ұң/-үң ІІ жақ -ыңыз/-іңіз-ұңұз/-үңүз
ІІІ жақ -ы /-і/-сы/ -сі ІІІ жақ -лары/-ләрі

Тәуелдік тұлғадағы сөздің алдында мән, сән, ол деген 
жіктеу есімдіктерінің келуі стильдік мақсатты көздеуі мүмкін, 
яғни І, ІІ жақта ой екпінін сөйлеушіге түсіру үшін немесе 
ұйқас, өлшем сияқты өлең шартына жауап беру үшін тәуелдік 
жалғаулы сөздің алдында мәні(ң), сәні(ң), аны(ң) есімдіктері 
тұратын сәттері бар: мәні хикмәтләрім дәрдіңә дару (6 а, 5). 
Бұл жерде хикметтерді мәнің деп көрсетуі әңгіме жалпы хик-
меттер емес, тек автордың (Ясауидің) өзінің ақыл сөзі «дертке 
дару» екендігі туралы. Дегенмен тәуелдік тұлғадағы сөздің ал-
дынан жіктеу есімдіктерінің түсіріліп айтылуы басым (қазіргі, 
айталық, қазақ тіліндегі сияқты). Әсіресе Худайым, Игәм, 
бәндәсі деген сөздер меншіктік мағынаны емес (яғни тек менің 
Құдайым, менің ғана Ием, Құдайдың меншікті пендесі дегенді 
емес), айтушының көзқарасын білдіреді, яғни Худайым, Игәм 
деп жырлау – жалпы діни әдебиетке тән тәсіл: бұл арқылы айту- 
шының (ақынның) және тыңдаушының (оқырманның) Алла 
тағалаға деген ақылас-пейілі (көзқарасы) көрінеді, ал бәндәсі 
дегенде ол пенденің «иесі» – өзге емес, Алла тағала екені ойда 
тұрады.

Залеман қолжазбасында тәуелдіктің синонимі болып 
келетін атау тұлғадағы сөз бен барыс септіктегі сөз тіркесі 
өте сирек ұшырасады, оны: мәні хикмәтләрім сөзләргә султан  
(6 б, 5) деген бірер сөйлемде көреміз. Сондай-ақ мұнда посес- 
сивтік (меншіктік) мағынаны ілік септіктің үстіне -ки 
аффиксін жалғап білдіру (мәніңки, сәніңки, оғланды(ң)ки) ама-
лы да орын алмаған.

Тәуелдік жалғаулы сөз ілік септіктегі сөзбен тіркесетіндігі 
белгілі. Ескерткіш мәтінінде ілік септіктің толық түрімен 
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де (мәнің, аның, келте түрімен де (мәні хикмәтләрім, көзіні 
йашы), мүлде түсіп қалған (айтылмаған) түрімен де (Хақиқат 
дәрйасы, жәми шарабы, Хақ нуры, ел көзігә) келген тіркестер 
бар. Бұл үш түрлі тұлғаның алдыңғысы (келте түрі) жиірек 
кездеседі, яғни табыс септіктің жалғауымен омоним болып 
келеді. Ілік септіктегі компоненттің жалғаусыз келуі көбінесе 
Хақ нуры, хас уммәті, Хақиқат дәрйасы, ‘ашиқ жаны сияқты 
тұрақты бейнелі тіркестерде көрінеді. Бұл тіркестерді, бір 
жағынан, лексикалық бірліктер дәрежесінде терминдік мәнге 
де ие болғандар деп тануға болады, өйткені бұлардағы тәуел- 
дік көрсеткіші нақты иелік мәнді білдірмейді: нұр Хақтың 
иелігіндегі нәрсе дегенді, сондай-ақ дария Хақиқаттың мен- 
шігіндегі нәрсе дегенді білдірмейді.

Ескерткіштегі әңгіменің тақырыбы мен мазмұнына қарай 
мұнда І, ІІ жақтағы тәуелдік жалғаулы сөздер ІІІ жақтағыға 
қарағанда әлдеқайда аздау.

Жақтық тұлғалар
(есімнің жаққа қарай ажыратылуы)

§16. Сөйлемде есім сөздер баяндауыш болып келгенде,  
жақтық аффикстермен беріледі: І жақта жекеше -мән, көпше 
түрінде -мыз/-міз; ІІ жақта -сән, көпше және сыпайы: -сыз- 
(ләр): мәні өлгән демәң тірікмән (10 б, 8); бу һауасләр ‘ашиқмыз 
деб йолда қалған (16 а, 1); гунаһімдін ұйатлығмән Худаға  
(10 б, 11-12). ІІІ жақта ешқандай қосымша жалғанбайды (қазіргі 
нормадағыдай): Худа рази (20а, 12), Тәңрім күуә (108 а, 5).

Баяндауыш болып тұрған есімдерден кейін кейде -дур/-дүр 
элементі келеді, бірақ ол етістіктердегідей жақтық көрсеткіш 
емес, модальдық қызмет атқаратын элемент болып есептеледі, 
яғни іс-әрекетті немесе сын-сипатты білдірір тұрған сөзге 
кәмілдік реңк береді: мәнің хикмәтләрім қанд-у‘әсал дүр  
(8 б, 6) «менің хикметтерім [кәміл] балдай тәтті»; сырдын ма‘ны 
тұтмагәнләр бигәнәдүр (74 б, 8) «сырдың мәнін білмегендер, 
[кәміл] жат адамдар». Сөйтіп, есім сөздердің жақтық тұлға- 
ларының көрінісі (берілуі) қазіргі қыпшақ (айталық, қазақ) 
тіліндегі нормаларға сәйкес келеді. Жалғаулар -мән, -сән (-бән, 
-мен, -бен, -мин, -син емес).



130

Сын есім

§17. Ясауи «Хикметтерінің» тілінде сын есім сөздер аса көп 
емес, барларының көбі бейнелі тіркестердің компоненті ретін- 
де тұрақты эпитет болып келеді: қара йүз (15 а, 7), чин дуст 
(19 а, 13), йалған ‘ашиқ (19 б, 9), йаруқ дунйа (24 а, 6), ийгрі йол 
«тура жол» (49 б, 12), қызыл йүз (100 б, 9), сары йүз (42 б, 10), 
йахшы сөз (16 б, 4), йахшы йол (18 б, 5). Бұлардан басқа бірне- 
ше реттен, әртүрлі сөздермен тіркесіп келетін ұлұғ, кічіг, йахшы, 
қамуғ «барлық», сынұқ, сарығ, түбсіз, йырақ, йалғұз, қараңғу, 
қаттығ, ариғ, аччық, мұңлұғ сияқты түркі сын есімдері мен 
‘азиз, кулли, пак, ‘ажаб сияқты бес-он араб, парсы сын есімін 
көре аламыз. Түркі тілдік сын есімдердің басымының соңғы 
дыбысы ғ болып келгендігі көзге түседі (сарығ, ұлұғ, қайғұлұғ, 
соңлұғ т.т.). Тек сын есімдер емес туфрағ, чырағ сияқты зат 
есімдердің де соңғы дыбысы қ емес, ғ таңбасымен берілген. 
Сөз соңында ғ дыбысының келуі (жазылуы): 1) Орхон жазба-
лары тіліне; 2) көне ұйғыр ескерткіштері тіліне; 3) «Құтадғу 
білікке»; 4) Рабғузиді «Қисас-ул-әнбийасы» тіліне тән екендігі 
белгілі.

§18. Біздің қолжазбамызда сын есім жасайтын -лығ/-ліг/-
лұғ/-лүг жұрнағының соңғы дыбысы дәстүрлі ғ-мен де, қазіргі 
қыпшақ тілдеріне тән (мысалы, қазақ тіліне) тән қ-мен де 
берілген, өзге кейбір сын есімдер де ғ емес, қ таңбасымен кел-
ген: сынұқ, аччық. «Хикметтер» тілі поэзия тілі болғандықтан, 
мұнда сын есім анықтаушы, көріктеуші қызметті суретте-
ме тіркестер атқарады. Мысалы: ғайбат қылған тілләрім  
(14 а, 5), көңлү бүтүн халайиқ (77 а, 9). Мұндай суреттеме 
тіркестер көбіне -көп -ған/-гән жұрнақты есімшеге иек арта-
ды: йолгә кіргән талиб (50 а, 7), һәр бір басқан ізләрін (28 б, 5).

Ал қатыстық сын есімдер -лығ/-ліг/-лұғ/-лүг жұрнағы 
арқылы жасалатыны жоғарыда айтылды. Өнімді түрде қатыс- 
тық сын есім жасайтын екінші жұрнақ -сыз/-сіз: түбсіз дәрйа 
(44 б, 4), баһасыз гаýһарым (9 а, 4), шу‘ласыз йер (51 б, 8), 
‘ишқсыз адам (36 б, 5), ýирдсіз бәндә (102 а, 8). -сыз жұрнағының 
зат есімге жалғанып, оның болымсыздық мағынасын білдіруі 
сын есім жасайтын қызметіне қарағанда жиірек кездеседі. 
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Болымсыздық мағынасы бар сын есімдер көбінесе парсының 
би- префиксімен келген араб, парсы тұлғалары болып келеді: 
би хабар: құдадын би хабар Аллагә мункир (7 а, 8, 9), би сир  
(7 а, 9), би ихтийар (27 а, 1), би таһарат (50 б,7). Кей тұстарда 
түркіше де, парсыша келген привативтік тұлғалар варианттық 
қатар түзейді: би әдәб (7 а, 9) және әдәбсіз (7 а, 9), бір қызығы 
екі вариант бір жолда қатар келген: әдәбсіз би әдәб дунйада би 
сир (7 а, 9), ал өлең сөздің осы жолы «Диуани хикметтің» 1904 
жылғы Қазан басылымында: «әдабсызлар бу дунйада болур би 
пир» деп редакцияланып берілген. Дегенмен мұндай қатарлар 
аса сирек кездеседі.

-лық, -сыз жұрнақтарымен, би- префиксімен жасалған сын 
есімдер сөйлемде негізінен анықтауыш қызметін атқарады, 
ал -сыз жұрнағымен келген есімдердің бірқатары заттық 
(терминдік) мәнге ие болып, бастауыш, толықтауыш, есім 
баяндауыш болатыны жоғарыда көрсетілді. Соңғы берілген 
мысалда да әдәбсіз ~ биәдәб параллельдері заттық мағынада 
келіп тұр. Қазан басылымында тіпті әдәбсызлар болып көптік 
жалғауымен келуі бұл тұлғаны әбден «заттандырып» (зат 
есімге айналдырып) тұр.

-сыз жұрнақты сөздің үстеу қызметін атқарып, сөйлемде 
пысықтауыш болып келуі де өте сирек: пирсіз һәр кез шақ ша-
рабын татыб болмас (21 а, 8, 9); рисәласыз йолға кірдім қалиб 
түздім (21 а, 13).

Ескерткіш тілінде -дек/-тек жұрнағымен жасалған салы-
стыру, ұқсату мағынасын беретін сын есімдер бар және олар 
едәуір жиі қолданылған: шарабдек (27 б,10), паруанадек  
(46 а, 5), айина дек (7 а, 1), чаррағтек (42 б, 2). Бұл жұрнақтың 
-дағ варианты есімдіктерге жалғанған тұстарда көрінеді: ондағ  
(109 а, 14), андағ (52 б, 4), ошандағ (110 а, 13), андағ (106 а, 13). 
Соңғы құбылыс көрсетілген сөздер салыстыру, ұқсату мәндегі 
есімдіктердің (яғни есімдіктерден жасалған сын есімдердің) 
көне түркі жазба дәстүрлерінің жалғасын танытады деуге  
болады: андағ/ондағ, ошундағ/шундағ параллельдері – бір ғана 
кезеңнің нормасы емес, ол әрі дәстүрліктің, әрі араластықтың 
(диалектілердің, тілдердің аралас қолданылуының) көрінісі 
деуге болады. Қазіргі қыпшақ тілдеріндегідей, мысалы, қазақ 
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тіліндегідей, бұл жұрнақтың соңғы ғ, г дыбыстарының й ды-
бысына ауысқан варианты (-дай/-тай) ескерткіш мәтінінде 
жоқ.

§19. Сын есімдердің шырай жұрнақтарымен келуі, яғни 
шырайлық көріністері жоққа тән. Әсіресе интенсивтік 
мағынаның күшейткіш буын арқылы жасалуы (мысалы, қып-
қызыл, қап-қара, үп-үлкен т.т. сияқты) мүлде орын алмаған, 
күшейтпелі шырай деп сын есім тұлғасы (тым қиын, ең 
күшті, өте жақсы дегендер сияқты) да, -рак/-рәк, -лау/-
ләу (қаттырақ, қаттылау дегендей) жұрнақтарымен келген 
сын есім түрлері де мұнда жоқ деуге болады. Қазіргі түркі 
тілдеріндегі, айталық қазақ тіліндегі, -рақ/-рәк, ескі өзбек 
тіліндегідей -шыл/-шіл, -мтул сияқты шырай жұрнақтары- 
мен келген сын есімдер (қарашыл «қаралау», қарамтул «қара- 
лау», йашымтул» жасылдау») Ясауи хикметтерінің бұл қолжаз- 
басында жоқ.

Сөйтіп, сын есімдер қолжазба мәтінінде сан жағынан аса 
көп емес, түркілік те, бөгде тілдік те сындық ұғымды беретін 
сөздердің көпшілігі тұрақты эпитеттер (анықтауыштар бо-
лып) тіркес құрамында көрінеді. Әсіресе, діни тақырыпқа 
үндес келетін йалған ‘ашиқ, чин ‘ашиқ, чин дуст, йаруқ ду-
нйа, Ариғ Расул, ийгрі йол, йахшы сөз, көңүлү сынуқ, көңүлү 
бүтүн, баһасыз гаýһарым, дәрдсіз бәндә, расиласыз йол, қара 
йүз сияқты тіркестер осыны дәлелдейді. Бұлардың ішінде қара 
йүз дегендегі сын есім қара денотатив мағынада емес, конно-
татив мағынада: қара йүз»жүзі имансыз [адам]» (орысша: не-
благородный лик), Ариғ Расул дегендегі көне түркі сөзі ариғ 
(қазақша: ару) деген де тек «таза, ақ» деген тура мағынасында 
емес, «иманды» (благородный) деген ауыспалы көріктеуіш 
мәнде айтылып тұр, ал йалған ‘ашиқ, чин‘ашиқ дегендердегі 
йалған, чин сөздері – нағыз софылық терминдерді жасауға 
қатысқан сын есімдер. Діни және рухани дүниеге қатысты 
тіркес-терминдердегі эпитеттердің дені араб, парсы сын 
есімдері болып келеді. Міне, Самарқанд қолжазбасы мәтінінде 
орын алған сын есімдердің тұлғалық, мағыналық сипаты осын-
дай.
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Сан есім

§20. Зерттеп отырған мәтінде тек есептік сан есімдер ғана 
орын алған, сан есімнің қалған түрлері кемде-кем. Бір-екі 
жерде ғана парсыша реттік сан есім тұлғасы дәфтари сәни  
(27 а, 5; 77 а, 5) «екінші дәптер» деген тіркесте кездеседі. Тағы 
бірер жерде -ча жұрнағымен жасалған болжалды сан есім 
орын алған: «мәні» бір дәфтарым йүз мыңча – хикмәт (10 а, 1) 
«менің бір дәптерімде жүз мыңдай хикмет бар», бұл жерде де 
йүз мыңча нақты санның атауы емес, «орасан көп» деген бол-
жалды санды білдіреді.

Бір сөзі көне, ескі, қазіргі түркі тілдеріндегідей, белгісіздік 
артиклі қызметін жиі атқарады: Мансур бір күн йығлады  
(68 а, 13) «бірде (бір күні) Мансур жылады»; бір йашыл құш 
(90 б, 7), ахиры бір [күн] өлүрсән «ақыры бір [күн] өлерсің». 
Бір есімдігі жалғыз сөзінің синонимі болып келеді: бір Худа 
(67 а, 2) «бір Құдай», мұны йалғұз Хақ (76 б, 9) синонимімен 
салыстырыңыз.

Ескерткіш тілінде бірқатар сан есімдер, әсіресе мың, йүз 
мың, қырқ мың сияқты күрделі сөздер нақты санды емес, «өте 
көп, сансыз көп» деген мағынада метафораның, көріктеуіш 
эпитеттің қызметін атқарады: нәфс башыға йүз мың бәлә қармаб 
салдым (11 б, 9) «жаныма сансыз бәле салдым (бұл жерде бәлә 
«ауыртпалық, қайғы-қасірет» мағынасын білдіреді)»; қырық 
мың гунаһімні кечәр ерміш (37 б, 7) «[Аллатағала] менің көп 
күнәмді кешір»; ошәл хәлдә мың бірзикрін қылдым тәмәм  
(79 б, 2) «осы жағдайда мен көп зікір салдым (айттым)». 
Бұларды белгісіздік сан есімдері деп атаушылық бар, бұл 
белгісіздік мағынада көп сөзі де жиі кездеседі, ал оның 
ортағасырлық өзге түркі жазбаларында «бірнеше, көп» де-
ген мағыналарда келетін үкүш (тек бір ғана хикметте), қалын, 
бірқач сөздері мұнда жоқ. Ал үкүш сөзі қолданылған хикмет 
(біздегі 74-нөмірлі) тілі жағынан ұйғырлық белгілерімен өзге 
хикметтерден ерекшеленіп келген.

Сан есімдердің орфограммасына келсек, көбінесе ортада- 
ғы дауысты дыбыстары үстемеленіп (екіден қайырылып) 
жазылған: еккі (47 а, 12; 90 а, 3), сәккіз (69 б, 2; 91 а, 8; 98 а, 12 т.б.), 
оттуз (76 б, 3; 92 а,4; 93 а, 2), еллік (82 а, 13), тоққуз (91 б, 
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4) және бір ғана дауыссызбен келген варианттары да бар, 
бірақ бұлар сиректеу: отуз (76 б, 7), елік «елу» (95 б, 9), тоқуз  
(12 а, 7). Елу сан есімі мұнда көне ұйғырлық тұлғада да (еллік 
болып) келген. Мұның уәжі, сірә, орфографиялық дәстүрді 
сақтауға қатысты болар.

Көне түркі-монғол сөздері болып табылатын тумән «он 
миллион» (түмен), ләк «жүз мың», көрүр (бұл тек Бабурда қол- 
данылған) сөздері біздің қолжазбамызда жоқ.

Сонымен, біз зерттеп отырған қолжазбада мына сан есімдер 
қолданылған және олардың бәрі есептік сандар: бір, үч, төрт, 
беш, алты, йетті және йеті, сәккіз, тоққуз және тоқуз, он, 
йігірмә, оттуз және отуз, қырқ, еллік және елік, алтмыш, 
йетміш, йүз, мың, йүз мың.

Сан есімдердің есептіктен өзге түрлерінің мұнда кездеспеуі 
ескерткіштің мазмұнына қатысты, яғни олардың бұл мәтінде 
қажеттігі болмаған деп ойлаймыз.

Есімдік

§22. Самарқанд қолжазбасының тілінде есімдіктің мына- 
дай топтары бар: 1) жіктеу, 2) сілтеу, 3) өздік, 4) сұрау, 5) жал-
пылау, 6) белгісіздік-болымсыздық.

Жіктеу есімдіктері – мән, сән, ол, біз, сіз. Ол есімдігінің 
көпше түрі алар/анлар болуға тиісті, бірақ бұл тұлға мәтінде 
кездеспейді, сірә, оны сөйлемде келтірудің қажеті болмаған  
болар, жекеше І және ІІ жақтағы есімдіктер мәтін жазуында 
фатхамен берілген (من – мән, سن – сән), ал ескерткіштің Қазан 
басылымдарында олар е(и) түрінде жазылған: мен, сен (мин, 
син). Біздің қолжазбамызда І жақ жекеше оғұздық бән вариан-
ты жоқ.

Жіктеу есімдіктерінің септелу жүйесінде мынадай белгі- 
лерді (тәртіпті) айтуға болады: жекеше мән, сән, ол есімдіктері 
барыс септігінде мәңә, сәңә, аңа болып келеді (мәнгә, сәнгә, 
анға емес). Бұл қолжазбада ң дыбысы گن таңбасымен берілген. 
Мысалы, мәнің бір дәфтәрім йүз мыңча хикмәт ( 10 а, 1) деген 
өлең жолында ң дыбысымен келген екі сөз бар (мәнің, мыңча), 
екеуі де نك түрінде таңбаланған, олар мәнінг, мынг түрінде 
оқылмайды деп ойлаймыз.
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Шығыс септікте есімдіктер, зат есімдер сияқты, -дын/-дін 
жалғауымен тұлғаланады: мәндін, сәндін, андын, біздін, сіздін. 
Ілік септіктегі тұлғасы көбінесе соңғы ң дыбысы түсіріліп  
келген түрінде кездеседі (мәні хикмәтләрім), түсірілмей 
жазылған (айтылған) варианты да бар. Біз есімдігі бірер жер-
де ғана көпше -ләр қосымшасымен келген: бізләр (108 б, 7). 
Бұл тұлға келген хикмет өзгелерден тілі жағынан ұйғыр жазба 
дәстүріне біраз жақындау келетіндігімен ерекшеленетіндігін 
айтуға болады.

Ол есімдігінің септелу барысында түбірі өзгеріп, өзге де 
ескерткіштермен кейбір қазіргі түркі тілдеріндегідей а(н)  
болады: аны, ана, андын, анда, аның. А.М.Щербак а(н) тұлға- 
сын ІІІ жақтағы есімдіктің түпкі тұлғасы деп есептейді85. Бұны 
Ясауи тілін қазіргі кейбір қыпшақ тілдерінен, айталық қазақ 
тілінен, өзгешелеп тұрған белгілердің бірі деп санауға болады.

Сілтеу есімдіктерінен мұнда бу, бул, ол, ошал, ошбу сөздері 
кездеседі. Соңғы екі есімдік анафоралық ош есімдігінің бу 
(ошбу) және ол ›(ошол) › ошул › ошал есімдіктерімен тіркесінен 
жасалып, «осы, сол» деген мағынаны береді: ошәл талибға мән 
жаным берүрмән (10 а, 12); ошбу сөзні ма‘нысы (84 а, 2) «осы 
сөздің мағынасы».

Біздің мәтінімізде бу есімдігінің бул болып тұлғаланғаны да 
кездеседі: Құл Хожа Ахмәд мискин бул мискинләрдін ма‘ны сұр 
(72 б, 3) «Құл Хожа Ахмет міскен бұл байғұстардан [айтылған 
сөздің] мағынасын сұра». Әрине, бу/бул параллельдерінің 
алдыңғысының алдыңғысының қолданылуы басым. Қыпшақ 
тілдерінде, мысалы қазақ тілінде, қазіргі жазба әдеби нормада 
бұл тұлғасы негізгі болғанмен, әсіресе ауызекі сөзде, бұ вари-
анты да қолданыла береді.

Ол, бу, ошал есімдіктері септелгенде және -дағ, -ча жұр- 
нақтары жалғанғанда, олардың негізгі ан-, мун-, ошан- болып 
өзгеріп келеді: анда (108 б, 5), андағ (112 а,1), ошандағ (112 б, 
13), мунда (107 б, 9), мундағ (108 б, 5), мунча (87 б, 7). Бір ғана 
жерде шундағ тұлғасы кездеседі (56 а, 4). Мұны А.М.Щербак 
ош+ол›ошол›ошал, ошул›ошу›шу+н деп өрбітеді. Ошул тұлғасы 
біздің мәтінімізде жоқ, Қазан басылымдарында бұл тұлға 
көрініп қалады. Сондай-ақ мундай, мунда, мундағ, мунча, мұны 

85 Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. - М.-Л., 1962. - Стр. 132.
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болып келетін есімдіктердің б-дан басталатын параллельдері 
бізде жоқ. Бұл жағынан ескерткіш тілінің қыпшақтық белгісі 
басым екені көрінеді.

өздік есімдігі біреу – өз, бұл есімдік көбінесе жіктік 
жалғауларымен қолданылған: өзүм, өзүң, өзі, өзүмүз, өзүңүз, 
өзләрі. Өз есімдігі зат есімдерше септеледі: өзні, өздін, өзнің, 
бірақ оның тәуелдік жалғауынсыз тұрып септелген түрі де өте 
сирек қолданылған, көбінесе септік жалғауларын тәуелдеулі 
тұлғасы қабылдаған болып келеді: өзідін өзгәгә (9 а, 12), 
өзіні (97 а, 8), өзүмні (98 а, 10). Өз есімдігі бірен-саран жер-
де атрибуттық қызметте де келген: өзйолұмда (102 б, 13). 
Шығыстүркістандық ескерткіштер тілінде кездесетін кәнтү 
деген өздік есімдігі мұнда жоқ.

Сұрау есімдіктері біраз бар, олар: нә, кім, қайу «қайсы, 
қандай», қайсы, нәччә, нүчүк»қалайша, неге», нигә. Мұнда, 
кімләр, нәләр сияқты көпше тұлғалар жоқ. Самарқанд 
қолжазбасында нәмә есімдігі жоқ, ол Қазан басылымдары-
нан табылады, сондай-ақ әрдайым нүчүк есімдігі орын алған, 
оның нәчүк варианты бірер жерде ғана (35 а, 8) көрінсе, Қазан 
кітаптарында ол жиірек кездеседі. Біздің қолжазбамызда қай 
деген есімдік тұлғасы жоқ.

Кім есімдігінің жалғаулық қызметін атқарып, құрмалас 
сөйлем компоненттерінің ортасында келуі өте сирек: ‘алим 
ол кім өзі оқуб білсә (30 б, 14). Жалпылау (определительные) 
есімдіктері һәр, барча, жумлә, һәмә, қамуғ «барлық, бәрі», кул-
ли деген сөздер болып келеді. Біраз сөз «барлық, бәрі» деген 
мағынада жұмсалады, олардың ішінде қамуғ (бір-ақ жерде) де-
ген архаистік тұлға да, һәмә деген кірме сөз де, барча, жумлә 
деген түркі сөздері де бар. Һәр деген сөз кім, не сөздерімен 
тіркесте келіп, жалпылау есімдігін жасайды: һәр нә (37 б, 1), 
һәр кім (77 а, 6).

Барча, жумлә есімдіктері тәуелдік жалғауларын жалғап, 
заттық мағынада қолданыла алады, бұл күнде олар септеліп 
қолданылады: дидар үчүн барчасыны сүрдүм мән-а (12 а, 1) 
«[Хақ] дидарын [көру] үшін барлығын ысырып қойдым»; 
жумләсіні бағышлайын анда сәңә (18 а, 7) «ол күнде барлығын 
саған арнайын». Ескі өзбек тілінде, «Құтадғу білікте» және 
«Хибат-ул-Хақаиқта» кездесетін йәмі (јдмі) «барлық» және 
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ба‘зы «бірқатар» есімдіктері біздің қолжазбамыздың мәтінінде 
жоқ.

Болымсыздық есімдігі тек һич деген бір ғана сөз болып 
келеді де ол есімдердің алдында тұрып, анықтауыш қызметін, 
етістіктің алдында пысықтауыштың қызметін атқарады: 
Хақдын өзгә һич сөзләмәй биганагә (80 а, 4); Мәрйам ерді 
анасы һич йоқ ерді атасы (104 б, 1,2) «ешбір (мүлде) әкесі 
жоқ еді»; һич есімдігінің қазіргі тілдердегідей кім (һич кім), 
нә, қайсы (һич нә, һич қайсы) есімдіктерімен тіркесіп келген 
қолданыстары жоқ.

Кіші («кісі») зат есімі кейде біреу, кімде-кім деген есімдік- 
тің қызметінде келеді: Кіші хәр әйләсә болғай өзі хаýар (10 а, 3) 
«кімде-кім [менің хикметтерімді] қорласа, ол жеккөрінішті 
болады»; таң атқунча Хақ йадыны айған кіші (102 б, 6) «таң 
атқанша Хақтың атын аузына алған біреу».

Сөйтіп, біз зерттеп отырған қолжазба тілінде кездесетін 
есімдіктер негізінен қыпшақ тілдерінің тұлғасымен келген, 
архаистік тұлға жоққа тән.

Үстеу

§23. Ескерткіш мәтінінде үстеулердің мынадай топта-
ры қолданылған: мезгіл, мекен, қимыл сыны, мөлшер (шек) 
үстеулері.

Мезгіл үстеулері: кечә, ертә, сахар «таң сәрі», һәр кез, күн- 
дінкүнгә, емді «енді», дәйим, һәмиша «ылғи, әрдайым», бір йол 
«бір жолы», таңла «таңертең», кечә күндүз «күні-түні».

Мезгіл үстеулерінің бірқатары көптік жалғауларымен келе- 
ді: кечәләрі (28 б, 9) «кешқұрым», күндүзләрі (25 а, 2), сахар-
лары (19 б, 2) «ертеңгісін, ертеңгілікте». Мезгіл үстеулерінің 
зат есімдерге ІІІ жақтың тәуелдік жалғаулары жалғану арқылы 
жасалған түрлері де бар: ахиры бір өлүрсән (35 а, 12) «ақыры 
бір өлерсің»; бұл үстеу тәуелдік жалғаусыз да келеді: хизмәт 
қылған ахир йолда қалғаны йоқ (41 а, 12); бір йолы; мұның 
да бір йол варианты бар, түнікүні~түн күнпараллельдері де 
тәуелдік жалғауының болуы шарт еместігін, яғни факульта- 
тивтік құрылым екендігін көрсетеді. Біз тіпті бұлардағы -ы/ 
-і элементін тәуелдік жалғауы деп емес, үстеу тудырушы 
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жұрнақ деп қарар едік. Бұндай жарыспалылық қазақ тілінде 
зат есімдерден үстеу жасалуы үшін -ы/-і көрсеткішінің 
тұрулары шарт: күні-түні, бір күні, бір жолы. Демек, Ясауи 
хикметтерінде тәуелдік жалғауымен де, жалғауынсыз да кел-
ген үстеулердің орын алуы оның тілінің аралас тіл екендігін 
немесе нормалану процесініңаяқталмағанын көрсетеді де,  
-ы/-і қосымшасы арқылы мезгіл үстеулерінің көрінісі ескерт- 
кіш тілі мен қазіргі қазақ тілін жалғастыратын көпір іспетті бо-
лып танылады.

Есімдерден үстеу тудыруда септік жалғаулары да қатысады: 
һәр ләхзада (6 б, 6) «қас қағымда», һәр күндә (13 а, 11) «күн 
сайын», һәр кез[дә] (9 б, 6) «әр кезде, әрқашан». Ескерткіш 
тілінде таң зат есімінен -ла жұрнағымен жасалған таңла  
(54 б, 4) үстеуі бар.

2) Мекен үстеулері: қайда, анда, мұнда, бір жерде ғана 
қайан (62 а, 8) «қайда» тұлғасы кездеседі.

3) Қимыл сыны үстеулері біраз бар: чин «шынымен», йырақ, 
йақын, қаршу «қарсы», құруқ «құр, босқа». Үстеулердің бұл то-
бын көсемше тұлғасымен жасалған тұлғалар да құрайды: тын-
май, күйүб пішіб, ойнаб күлүб, тойа. Ал көсемшенің -у, -ү, -ы, 
-і жұрнақтарымен жасалған (мысалы, өтрү «содан соң», ашну 
«бұрын», екіләйү «екі рет» түрлері және табыс септігінің -ын/-
ін, -ұн/-үн қосымшаларымен келетін үстеу түрлері де (мыса-
лы, күндүзүн, йалғузун) мұнда жоқ. Бұл тұлғадағы үстеулер 
шығыстүркістандық ескерткіштер тілінде бар екендігі белгілі. 
Демек, бұл ерекшелік біздің мәтініміздің тілін бұлардан 
алшақтатып тұрады.

Араб пен парсы тілдерінен алынған үстеулер де бар, олар: 
дәйим «әрдайым», мәхкәм «бекем, берік», бишәк «шексіз», 
ахир «ақырында, ақыры», һәр ләхзада «қас қағымда», һәмиша 
«әрдайым».

Самарқанд қолжазбасы бойынша Ясауи хикметтерінде 
үстеу болып келетін (қызметін атқаратын) сөздердің бірталайы 
қос (қосар) сөздер болып танылады және олардың көбі 
көсемше тұлғасындағы сөздер болады, айта-айта қазіргі 
қазақ тілінде де бар және олар қос сөз ретінде дефиспен жазы-
латыны белгілі, ал біздің мәтінімізде араларында ешқандай ты-
ныс белгісі жоқ болғандықтан, біз де мысалды сол орфограм-
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масымен келтірдік: айта айта (22 б, 6; 49 б, 13), күйүб йаныб  
(55 б, 4), ойнаб күлүб (42 б, 7).

Сөздерді қосарлап айту, кейде оларды септік тұлғаларға 
салып қосарлау түркі тілдерінде ежелден үстеу мағыналы 
сөз жасаудың бір өнімді амалы болғанға ұқсайды. Мыса-
лы, түн және күн деген сөздер жеке-жеке айтылғанда, есім 
мағынасында ғана келеді, ал түн күн (47 б, 11) немесе түн-у 
күні (73 а, 10) болып қосарлана жұмсалғанда, сондай-ақ күндін 
күн (16 б, 5), күндін күнгә (37 б, 13) болып келгенде, ол екі есім 
қосарланып, бір ғана қызмет атқарып, іс-әрекеттің орындалу 
мезгілін көрсететін үстеу болып шығады.

4) Мөлшер үстеулері өте аз. Олар: көп/көб және туынды 
тойғунча сияқты «консервіленген» сөздер.

Сөйтіп, Ясауи тілі үстеулердің көрінісі жағынан (жасалуы 
мен қолданысына қарай) қазақ тіліне жақын келеді, олардың 
басымы түркі сөздері екені байқалады. Ал кечә, күндүз «күні-
түні», сахарлары «ертеңгілік» сияқты бірді-екілі тұлға ұйғыр 
ескерткіштеріне тән екендігі мәлім, яғни бұл – көне түркі жазу 
дәстүрінің ара-тұра көрініп қалуын танытады.

Шылаулар

§24. «Хикметтер» тіліндегі шылауларды қазіргі қазақ 
тіліндегі жіктелуі бойынша атасақ, демеулер (орысша: по-
слелоги) мен демеуліктер (частицы), жалғаулықтар (союзы) 
деп топтастыруға болады. Ал орыс тілі классификациясында  
послелоги және союзы. Послелог дегендерді А.Н.Кононов 
послелоги-частицы және послелоги-союзы деп ажыратады86.  
Шылаулар сөйлемде синтаксистік қатынастарды білдіруге 
қызмет етеді. Хикметтер мәтінінде шылаулардың едәуір тобы 
бар. Оларды қазіргі қазақ тіл біліміндегі жіктеуімізге орай 
демеулік және жалғаулық деп топтастырсақ, бірлә/білә, ýа, 
ам(м)а, һәм, аның үчүн, ерсә (қазақша -ған+да деген мағына- 
да: барды ерсә – барғанда) деген жалғаулықтар мен үчүн, соң/
соңра, сәры («қарай», барыс септіктің қызметін атқарады), 
үзә/үзрә, йаңлығ, кібі, ічрә, өзгә, му (сұраулық шылау) сияқты 
демеулік шылауларды, сондай-ақүст, аст, алд, арт, орта, 

86 Кононов А.Н. Родословная туркмен. - М.-Л., 1958. - Стр. 153.
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іч, орұн, йүз, ара, арқа деген сөздердің барыс, жатыс, шығыс 
септіктерінде тұрып қолданылатын есім шылауларды атауға 
болады.

1) Бірлә/білә/бірлән шылауы (қазақша мен шылауы) атау 
тұлғадағы сөзбен тіркесіп, коммутативтік (бірлестік, жанастық) 
мағынаны білдіреді: он сәккіздә чилтән білә шараб ічтім  
(12 а, 4). Бұл шылау кейде бірлестіктен гөрі іс-әрекеттің ама-
лын (қалай, немен, не арқылы орындалғанын) білдіреді. Мыса-
лы: қайда барсам йады бірлә йығласам мән (13 а, 9) «қайда бар-
сам да [Құдайды еске алған] жадыммен жыласам мен»; күйүб 
пішіб дәрді бірлә йүргәк дағла (19 б, 7) «жүрегіндегі дертпен 
күйіп-пісіп». Бұл үш варианттың ішінде жиірек қолданылғаны 
– бірлә, ол Қазан басылымдарында бірлән вариантымен ау-
ыстырылып отырған. Соған қарағанда не о бастан бірлә мен 
бірлән қатар жүрген, не кейінгі көшірушілер бірлән тұлғасына 
көбірек ықыласты болған. Ал білә мұнда өте сирек, білән вари-
анты мүлде жоқ, ілә деген оғұздық варианты да жоқ.

2) Соң, соңра шылауы негізінен шығыс септіктегі ол (андын) 
есімдігімен тіркесте келеді, соңра варианты көбірек кездеседі: 
андын соңра шаýқ шарабын [тойұб] ічкіл (20 б, 10, 11) «бұдан 
соң көңіл көтеретін шарапты тойып іш».

3) Үчүн шылауы істің мақсатын, кімге, неге арналғандығын 
білдіреді: нә бул ‘ажаб ічмәк йәмәк рахат үчүн (39 б, 5, 6). Ілік 
септіктегі ол есімдігімен (аның үчүн) тіркесте келіп, сондықтан 
шылауының қызметін атқарады: көңүл чакам бу көфрүкдін 
өтәрдә, аның үчүн сәңә зари қылурмән (11 а, 6-8).

4) Сәры «қарай, жаққа» шылауы барыс септігінің қызме- 
тінде өте актив қолданылған, ол атау тұлғадағы есімдермен 
(учмағсәры «жұмаққа», дунйа сәры «дүниеге») және ілік септік- 
тегі ол есімдігімен (аның сәры) келеді: уммәт мән деб аның  
сәры жәдәлім йоқ (18 б, 7, 8). А.М.Щербактың айтуы бойын-
ша, сәры сөзі шылау қызметінде Шығыс Түркістан ескерткіш- 
терінде кездеспейді, сәры бұларда зат есім ретінде септік 
тұлғаларында (сәрыдын, сәрыға) келеді87.

5) Көне ұйғырлық үзә, үзрә шылаулары жатыс септіктің 
немесе үстінде дегеннің қызметін атқарады: йашыңны төгүб 

87 Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов Х-ХІІІ вв. из 
Восточного Туркестана. - М.-Л. 1961. - Стр. 183.
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тофрағ үзә һәм өнүрсән (35 а, 2); ми‘раж үзрә Хақ Муста-
фа рухум көрді (88 б, 12, 13) «жоғарыда (көкте) Хақ тағала 
менің рухымды көрді». Көне ұйғыр жазбаларынан келе жатқан 
бұл екі шылаудың екеуі де біздің қолжазбамызда өте сирек 
қолданылған, олардың орнында көбінесе үстүдә сөзі келеді: 
йол үстідә (13 б, 11).

6) Йаңлығ, кібі деген сөздер де «сияқты, секілді» деген 
ұқсату мағынасын білдіретін сөздің (шылаудың) қызметін атқа- 
рады: Мансур йа(ң)лығ (23 а, 11), Мансур кібі (86 а, 10) «Мансур 
сияқты»; мәжнун йаңлығ (39 а, 13)»Мәжнүнге ұқсас, Мәжнүн 
сияқты». Йаңлығ шылауының арабтық синонимі сифат сөзі де 
ескерткіш тілінде жиі қолданылған: тофрағ сифат (11 б, 11), 
Муса сифат (13 а, 13).

7) Көне ұйғыр жазба дәстүрінен келе жатқан ічрә «ішінде, 
арасында» шылауы осы тұлғада ғана келеді: дозах ічрә «дозақ 
ішінде», халқа ічрә (50 а, 2) «халық арасында».

8) Тек/дек формантын да зерттеушілер компаративтік 
мағынаны беретін шылау деп табады, ал біз мұны сын есім 
жұрнағы деп тануға бейімбіз. Біздің мәтінімізде ол көбінесе 
сөзден бөлек жазылған (демек, аффикс емес, жеке сөз-шылау 
ретінде танылады) және жиі қолданылған: дилі айина дек 
садиқға айтың (7 а, 1) «[менің хикметімді] жаны айнадай (яғни 
таза, мөлдір) адамға айт»; ол шарабдек шараб болмас ічә білсә 
(27 б, 10) «іше білсе ол шараптай шарап жоқ». Бұл шылау 
біздің мәтінімізде е әрпімен (дек, тек) жазылған, ал өзге түркі 
жазбаларында ә (дәк, тәк) болып жазылғаны белгілі, сондай-ақ 
мұнда бұл шылаудың тәгін (тегін), дәгін (дегін) сияқты толық 
тұлғасы да жоқ.

9) Өзгә деген шылау шығыс септіктегі сөзбен тіркесте 
келеді: сәндін өзгә (33 а, 3), Хақдын өзгә (57 а, 1).

10) Бөгде (араб) тілдік әм(м)а шылауы «бірақ» деген мағы- 
нада келеді:

11) Кірме ýа шылауы сирек қолданылған (оның қысқарған 
у вариантының қос (қосарланған) сөздер қатарын жасауда жиі 
кездесетіндігін жоғарыда көрсеттік, у дәнекер элемент ретінде 
тек араб, парсы сөздерін ғана емес, түркі сөздерін де қосады: 
мал-у пұл.
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12) Жиі қолданылған шылаулардың бірі – араб тілінің йа‘ни 
сөзі (бұл шылау қазіргі түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ 
тілінде де актив қолданыста).

13) Дәнекерлеуші шылау қызметінде келетін кім есімдігі өте 
сирек қолданылған.

14) Бәлки («бәлкім»), мәгәр («егер») сияқты өзге тілдік шы-
лаулар да ескерткіш мәтінінде сиректеу кездеседі.

15) Есім шылаулар, яғни іч, үст, аст, орта, алд, арт, 
орын, йүз, ара, арқа сияқты сөздердің жатыс, барыс, шығыс 
септіктерінде тұрып жұмсалатын тұлғалар өте жиі қолда- 
нылған, олар кеңістік мағынасын білдіреді: сөзләр ічіндә  
(8 б, 7), йаш орныға (17 б, 7) «жас орнына», йол үстідә  
(13 б, 11), йер астыгә (24 б, 2). Бұл сөздердің тәуелдік құры- 
лымды екендігі белгілі, сондықтан ІІІ жақтың -ы /-і аффиксті 
сөзбен тіркеседі, ал бұл тәуелдік жалғауы мен жатыс септігінің 
арасында н деген интердикстің (қыстырынды элементтің) 
тұруы әрдайым шартты емес: бірде бар, бірде жоқ деуге бо-
лады: дозах ічіндә (28 б, 11), халқ ічідә (29 а, 6). Ал барыс, 
шығыс септіктерінде интердикс н әдетте қыстырылмайды: йер 
астыгә (39 а, 10), мұнда астына деп таңбаланған вариант жоқ, 
сондай-ақ арқасыдын (75 б, 7) арасыға (71 а, 6). Қазақ тіліне 
н интердиксінің әрдайым орын алатындығы белгілі, ал Ясауи 
тілінде көбінесе н дәнекерінсіз келетіндігі, дегенмен ара-тұра 
оның көрініп отыратындығы (ічідә/ічіндә) бұл норманың орта 
ғасырда-ақ қыпшақ тілдеріне араласа бастағанын көрсетуі 
мүмкін және ол Ясауи тілін қыпшақ тілдеріне жақындата түседі 
деп санаймыз. «Есім шылаудың» (аст, үст, ара т.т.) тәуелдік, 
септік жалғауларынсыз қолданылуы мұнда жоқ. Бұл амал 
шығыстүркістандық ескерткіштер тілінде орын алатындығы 
белгілі (мысалы, кіші ара кірдім «кісілердің арасына кір- 
дім»)88. Біз зерделеп отырған қолжазба тілінде бабыда «жөнін- 
де, жайында», атлығ «атты», бұрұн деген сөздер шылау қыз- 
метін де атқарады: ‘ишқ бабыда Мансур сифат болдум мән-а 
(57 б, 4) «ғашықтық жолында (жөнінде)», өлмәс бұрұн жан 
аччығы зәһрін таттым (27 а, 6, 7).

88 Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов Х-ХІІІ вв. из 
Восточного Туркестана. - М.-Л., 1961. - Стр. 185.
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16) Самарқанд қолжазбасында башқа, таш, ташқары 
«тысқары», нары «соң, кейін», сайын, айру «өзге», кәйін, өтру, 
өткүру «соң», кін /кәйін/кәдін «кейін», утру «қарсысында», 
өтрүму «арасында», тәгі «дейін», ұду «соңынан», баса 
«кейін», көрә, көрү «гөрі», илә «мен» сияқты шылау тұлғалары 
жоқ. Бұлардың көбі (ічрә, тегрү т.б.) – көне тұлғалар, олар 
Шығыс Түркістан ескерткіштері тіліне тән.

17) XІV-XV ғасырлардағы түркі жазбаларында кеңінен 
қолданылған бөгде тілдік ләкин/лекин, ýа, һәм сияқты шылау-
лар да біздің мәтінімізде өте сирек кездеседі.

18) Сұраулық шылау му тұлғасында келеді: дегәй мукин 
дегей ме екен, дер ме екен» деген қосылып жазылған тіркес 
болып қолданылған: сахар ýақты қолұм бағлаб ду‘а қылсам 
дустлар хожам мәні бәндәм дегәй мукин (13 а, 1-2). Барлық 
жерде де тек сұраулық шылау му тұлғасында келеді: ихлас етіб 
Хаққа йаýұқ болмайын му (113 а, 5, 6); йақам тұтұб хазратыға 
йенмәйін му (100 а, 11,12).

19) Араб, парсылық у шылауы («мен, және» деген мағына 
беретін) жинақтау мәнді күрделі есімдер жасайтын дәнекер 
ретінде келеді (ол жөнінде «Есімдердің сөзжасамы» деген 
тақырыпшаны қараңыз).

20) Екән, ерміш, керәк, -ла/-лә сияқты элементтерді 
А.М.Щербак модальдық шылау деп атайды, бұл қатарға біз 
талдап отырған -му/мү шылауын да қосады. Екән, ерміш, 
керәк сөздерін біз шылау қатарында қарамай, көмекші сөздер 
деп топтастырғанды жөн көреміз, бұларда, әрине, модальдық 
реңктің барлығы даусыз.

21) Сөйтіп, жалғаулық, демеулік деп айырып көрсетпей, 
шылау қызметінде қолданылған тұлғаларды сипаттау нәти- 
жесінде, олар негізгі септіктегі сөзбен (бірлә, йаңлығ, сифат, 
ічрә және есім шылаулар), шығыс септіктегі сөзбен (соң, 
соңра, өзгә) тіркеседі, сондай-ақ үчүн, сәры, бірлә шылаулары 
есімдіктермен тіркескенде, негізгі сөз ілік септікте тұрады: 
аның үчүн, аның сәры, мәнің бірлә деп қорытуға болады.

22) Жазба дүниеде шылаулардың қызметі орасан зор екен- 
дігі мәлім. Олар – бірлестікті, қимылдың мекендік-мезгілдік 
күй-жайын, мақсатты, себепті, бағытты көрсетуде есім мен 
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есімді, есім мен етістікті байланыстыратын (негізгі сөздің шы-
лауына еретін) тілдік элементтер. Сондықтан шылаулардың 
түрлері де бірсыпыра көп кездеседі. Орта ғасырлардағы түркі 
жазба ескерткіштерінің өзгелеріне қарағанда, біз тілін сөз етіп 
отырған қолжазба мәтінінде шылаулардың түрлері аса көп 
емес. Жоғарыда көрсетілгендей, орта ғасыр түркі жазбаларын-
да кездесетін көптеген көне ұйғырлық, оғұздық, қарлұқтық ескі 
өзбек тіліндік шылаулардың біразы мұнда жоқ. Бұның себебін, 
біріншіден, қыпшақтық-оғұздық негізде жеке қалыптасқан 
әдеби тілдің өзінің нормаларынан іздеу керек болса, екіншіден, 
біршама стандартты өлең тіліне қатысты қарау дұрыс болар.

Жалпы шылауларды еркін және молынан қажет ететін 
прозалық шығармалар тілі екендігін мойындау керек. Тіпті 
мұнда прозалық мәтінде жиі қолданылатын ýа, һәм, ýа һәм 
сияқты жалғаулық шылауларының көп көрінбейтіндігі (-у 
түріндегі шылаудың қосар сөз құрамында келуін есептеме-
генде) поэзия мәтінінің өлең өлшеміне байланысты артық бу-
ындарды (сөздерді) көп қаламайтынына байланысты екендігі 
белгілі. Оның үстіне біраз зерттеушілердің пікірінше, Ясауи- 
дің өлең үлгісі жергілікті түркі тайпаларының халықтық 
(көбінесе ауызша туып, ауызша дамыған) поэзияға (Боров-
ковша «шамандық өлеңдерге») негізделгендіктен жазба проза 
тіліне тән шылаулардың мол қолдану үрдісін көп ұстанбаған 
болар.

Хикметтердің Самарқанд қолжазбасында орын алған 
шылаулардың ішінде үшін, соң, өзгә дегендер мен есім текті 
шылаулар (септік тұлғадағы іч, аст, үст, алд, арт, ара, арқа, 
орта сөздері) қазіргі қазақ тілінде сақталған болса, бірлә/бірлән 
«мен», сәры «қарай», үзә/үзрә «үстінде», йаңлығ, кібі, сифат 
«сияқты, секілді» деген түрлерінің орнына олардың аударма-
сы ретінде көрсетілген сөздер (мен, қарай, үстінде сияқты) 
қолданысқа түскен. Сондай-ақ өте ертеден келе жатқан (бірақ 
біздің мәтінімізде орын алмаған) тыс, тысқары, гөрі, кейін, 
басқа, көре сияқты сөздер қазақ тіліндегі шылаулар деп таны-
лады.
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Етістік

Сөзжасам (туынды етістіктер)

§25. Ясауи хикметтерінің Самарқанд қолжазбасында туын-
ды етістік тұлғалары морфологиялық және синтаксистік амал-
дармен жасалған болып келеді. Жұрнақтармен жасалған туын-
ды етістіктер әдеттегідей есім түбірлі және етістік түбірлі деп 
бөлінеді.

Зат есім, сын есімдерден етістік тудыратын жұрнақтар 
ескерткіш тілінде едәуір кездеседі. Олар:

1) -ла/-лә: сөзлә (сөзләсә – 8 а, 3), ізләп йүрәр (19 б, 4), 
йығламай дүр (12 б, 2). Мәтінде жиі кездесетін аңла-, бағла-, 
ішлә-, йүзлә-, ташла-, тыңла-, чаңла- сияқты көптеген етістік- 
тер түркі тілдерінің зат есімдерінен жасалған туынды етістік- 
тер. Бұл жұрнақ – ең бір өнімді элемент. Ол тек түркі түбірлері 
емес, араб, парсы сөздерінен де етістік тудырады: хошла-  
(87 б, 7), «құпта–», ‘азизла- (104а, 4) «құрметте–». Бірақ бөгде 
тіл түбірлерінен -ла аффиксімен жасалған етістіктер аса көп 
емес, олардың орнына кейде араб, парсы сөздерінің көмекші 
етістікпен тіркесуі арқылы жасалған күрделі етістіктер жиірек 
келеді: зари қылурмән (6 б, 8) – зарламән емес, тәмам қылдым 
(12 а, 12) – тамамдадым емес, байан әйләб (77 а, 2) – баян-
дап емес, талаб қылыб (85 б, 13) – талабтаныб емес, қабул 
қылдым (92 а, 13) – қабулдадым емес.

2) -а/-ә жұрнағымен жасалған етістіктер бар: өрт+ә+мә+ 
гән (28 а, 12), тіл+ә+б (9 а, 10);

3) -іт жұрнағымен жасалған бір етістік: берк+іт+іб  
(10 б, 2);

4) -са жұрнағы су сөзіне жалғанып, су+са+п чәнкәб  
(112 а, 4) деген қос сөз болып тұрған етістіктің бірінші 
компонентін жасаған

5) -ра(н)/-рә(н): инран+сәм мән (14 б, 7);
6) -ай(т): сарығ+айт, қызыл йүзні сарғайтмайын (86 а, 7).
Бұлардың барлығы да – түркі сөздері түбірлерінен жасал- 

ғандар, бұл түбірлердің ішінде йығ «жылау» (зат есім, орысша: 
плач), ин «ыңырану» (стон), аң «ақыл», тың (дыбыс) сияқты 
түбірлер – өте көне, бұл күнде тіпті Ясауи кезеңініңөзінде 
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жеке қолданылмайтын сөздер, демек, йығла-, инран-, тыңла-, 
аңла- деген тұлғалар біртұтас күйінде жеке сөз ретінде, осы 
күйінде «цементтелген» дүниелер болып қабылданады. Сол 
сияқты осы мәтінде кездесетін ай+лан- (айланмады – 46 а, 3), 
ох+ша- (ұқ+са- - …..), құтқар- (құтқарғай – 11 а, 12) сияқты 
етістіктер де туынды болғанымен, олардың түбірлері: ай, ох, 
құт осы тұлғаларда жеке кездеспейді, бұлардағы -лан, -қар, 
-ша элементтерінің етістік тудырушы жұрнақтар екендіктері 
даусыз89. Демек, бұлардың барлығы да – ескерткіш тіліндегі 
жаңа туындылар емес. Мұнда түркі түбірлерінен жасалған, 
ескерткіш мәтінінің өзіне ғана тән етістіктер жоқ. Сірә,  
Ясауи заманында-ақ, оның ішінде ескерткіштің өзінде түркі 
түбірлерінен жұрнақтар арқылы жаңа етістік тұлғаларын жа-
сау амалы актив процесс болмағанға ұқсайды.

§26. Ескерткіш тіліндегі етістіктердің құрамында кездесе- 
тін жұрнақтардың екінші тобына сөз тудырушы емес, етістік- 
тің әртүрлі семантикалық категорияларын, А.М.Щербактың 
атауынша, етістіктің породаларын, өзге түркологтарша, етіс- 
тік түбірінен жасалған екінші етістіктерді; яғни етіс, шақ,  
жақ түрлерін жасайтын элементтер жатады. Олардың ішінде 
біздің қолжазбамыздың мәтінінде жиі кездесетіні мыналар:

1) Өзгелік етістің -дұр/-дүр, -тұр/-түр жұрнағы: йүрәк 
күйдүрәрсән (34 а, 8), Алла дебан ічгә нурны толдұрмасәң 
(40 а, 14). Бұл аффикстің ұяң д дыбысынан басталатын ва-
рианты жиірек жазылған: йақдұргучі, өлдүр-, көңүл үздүр-, 
міндүрділәр, мұның қатаңнан басталатын варианты некенсаяқ 
жазылған: келтүрділәр (100 а, 13). Бұл аффикстің қысаң дауы-
стымен келетін -дыр/-дір/-тыр, -тір варианттары мұнда жоққа 
тән.

2) Ырықсыз етістің -ұр/-үр/-ар жұрнағы ч, т дыбыстарына 
аяқталатын түбірлерге жалғанады: мәй ічүрді (12 а, 10), 
гунаһымны кечүргәйму (23 б, 9), бұл етістік тұлғасында ырық- 
сыз етіс мәні жоқ; тапургіл (30 а, 14), кетүрді (45 а, 6), качур-
ды (92 а, 10);

3) Ырықсыз етістің -ыт/-іт жұрнағы йарат-, тебрәт-, 
беркіт-, өргәт-, ұшат- сияқты етістік сөздерде кездеседі: 

89 Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в әзірбайджанском языке. - М., 
1966. - Стр. 33.
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сізні бізні Хақ йаратты (39 б, 5); үч йүз алтмыш тамур-
ларны тебрәтмәсәң (40 б, 7). Бұларда да етіс семантикасы 
әлсіз: йарат-, тебрәт- етістіктерінде -т жұрнағы түбірмен 
«консервіленіп қалған» деуге болады. Бұл аффикс «айту, 
сөйлеу, деу» мағынасындағы ай- деген түбіріне де жалғанып, 
айт- тұлғасын жасаған, мұнда да ырықсыз етіс мағынасы жоқ, 
ай-/айт- болып вариант қатарын түзейтін сөз жасаған, бірі – 
көне (ай-), екіншісі Ясауи заманында-ақ актив қолданыстағы 
сөз (айт-) болып қалыптасқан, ескерткіш тілінен екеуі де орын 
алған: ай- көне түркі тілі (ұйғыр жазбаларынан) дәстүрі бол-
са, екіншісі (айт-) – ХІ-ХІІ ғасырлардағы жазба тілдің де, 
Ясауи хикметтерін пайдаланушы жергілікті тайпа тілдеріні» 
де нормасы болып танылады. Демек, -ыт/-іт аффиксі етіс 
жасаушы көрсеткіш ретінде көрінуі Ясауи тілінде өте 
әлсіз, мұнда Шығыс Түркістан ескерткіштері тілінде кезде- 
сетін қачытты «қашырды», оқтатты»оқ атты», құулатмады 
«қуаламады», түгәттіләр «түгесті, тауысты», сықтатты 
«жылатты», олтуртты «отырғызды» сияқты туындылар 
«бізді» мәтінімізде жоққа тән. Бұл құбылыс – жұрнақтың өнім- 
сіздігінен емес, ол, зерттеушілердің айтуына қарағанда, ырық- 
сыз етіс жұрнақтарының әртүрлі көп болып келуі олар жал- 
ғанатын сөз түбірінің қандай дыбысқа аяқталатынына байла-
нысты да болуы керек. Мысалы, -т жұрнағы дауысты дыбыстар 
мен р дыбысына аяқталатын түбірге жалғанады: йығла+т– 
«жылат–», үчра+т «ұшырат–», олтур+т– «отырғыз–», 
көкәр+т– «көгерт–».

3) -сәт жұрнағы тек көрсәт- деген бірер етістікте көріне- 
ді: ‘ишқ бағыны михнәт тартыб көрсәтмәсәң (40 а, 12). Бұл 
жұрнақ өте өнімсіз болғандықтан, орта ғасыр түркі ескерт- 
кіштерінің қай-қайсысында да сирек кездеседі.

4) -уз/-үз: ақ+уз-: көз йашымны ақузуб (13 а, 6);
5) -ар/-әр: чық+ар-: чықарса көксідін һәр лахза йаһу (6 а, 

6-7);
6) -ғуз/-гүз: тұрғұзұр (69 б, 8), кіргіз йолгә (44 а, 1), 

тіргүзділәр (100 б, 13) «тірілтті».
7) -ғұр/-гүр: азғурғучы (27 б, 12). Бұл аффикс те Ясауи 

тілінде өнімді емес, ол тіпті біл-, ер- түбірлерінен білгүр-, 
ергүр- сияқты етістіктер жасамайды.
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Белгілі түркітанушылар айтқандай, ырықсыз етіс жұрнақ- 
тары салт етістіктерге жалғанғанда, көбінесе етіс мағынасын 
тудырмайды, сол туынды тұлғаны сабақты етістікке айналды-
рады, мысалы, көр- – салт етістік, көр+сет- – сабақты етістік, 
чық- – салт, чық+ар- – сабақты етістіктер.

Шығыс Түркістан мен XІV ғасырдағы Хорезм ескерткіш- 
терінде кездесетін ырықсыз етістің -чур (тапчур-), -дуз/-
дүз (білдүз-), -ғат/-гәт (ол йіп йүргәтті «ол жіп сабақтады»), 
көргәт-, көргіт- сияқты жұрнақтарымен жасалған етістік 
тұлғалары мұнда кездеспейді.

Ортақ етіс тұлғалары -ыш/-іш/-уш жұрнақтарымен көрі- 
неді: йығлашадур (52 а, 2), сөзләшдім мән (12 б, 6), ізләшдім  
(12 б, 8), йүзләштім (12 б, 7)

өздік етіс жасауда -ун/-үн/-ын/-ін жұрнағы қолданылған: 
көрүнмәді (47 а, 13), қабрің ічідә дозах отыға күйүнүрсән 
(35 а, 14), сүуүнүрсән (34 б, 1), білінүрсән (34 б, 5), өртәніб  
(6 б, 7), инрәнмәй (62 а, 14) «еңіремей».

ырықсыз етіс -ыл/-ул жұрнағымен жасалған: ачылғай му 
(23 б, 7) «ашылар ма екен», сачылғайму (23 б, 8), қошулурсән  
(35 а, 4), қырылмадым (44 б, 12). Өзге ескерткіштерде кезде- 
сетін ырықсыз етістің -ық/-ік (азық– «жолдан аз-, жолдан  
тай–»), -сық (сансық– «жеңіл–»), -тук/-түк (болтуқ «болыну, 
яғни болуы мүмкін») жұрнақтарымен жасалғандары мұнда 
жоқ. Бұл аффикстер Әбілғазы тілінде де жоқ екен.

Сөйтіп, етіс тұлғаларының көрінуіне келгенде, Ясауи тілі 
(сірә, біз зерттеп отырған бір қолжазбаныңмәтіні бойынша 
ғана емес) оғұз-қарлұқ негізді қарахандықтар заманындағы 
қарлұқ-ұйғыр тілдеріне негізделген «Құтадғу білік», «Хибат әл-
Хақаиқ», Рабғузидің «Қысас әланбия» сияқты ескерткіштердің 
тілінен ерекшеленіп тұрады. Мұның дәлелі ретінде бұларда 
орын алған көптеген етіс тұлғалары біздің мәтінімізде жоқ 
екендігі көрсетілді.

Екінші ескертеріміз – етіс жұрнақтарының жаңа лексика- 
лық мағына тудыру құбылысы жайында біздің пікіріміз өзге 
кейбір зерттеушілерден бөлектеу екендігі. Атап айтқанда, етіс 
жұрнақтарының кейбірі жаңа лексикалық бірлік тудыра алады. 
Ол жөнінде қазақ тіл мамандары жақсы айтып келеді. Мысалы, 
айтыс – «сөз сайысы» деген мағынадағы жаңа зат есім, ол тіпті 
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өнер саласыны» терминін жасайды. (ақындар айтысы), айт-
тыру – «қызға құда түсу», күндестер – «бір еркекті» екі және 
одан да көп әйелдері», қоныс – «мекен, жай» т.т. жүздеген ту-
ынды сөздерді (көбі зат есімдер) жасалуында етіс жұрнақтары 
қатысқан, бірақ олар – қимыл, іс-әрекет мағынасынан ажы-
рап, етістіктің рай категориясын білдіруден қалған, тіпті өзге 
сөз табына ауысқан тұлғалар. Сондықтан етіс тудыратын 
жұрнақтарды жалпы сөз жасаушы деп қарастырмай, етістіктің 
породаларын, яғни етістіктің әртүрлі семантикалық катего-
рияларын жасайтын «грамматикалық құрал» деп тану керек. 
Сөзжасам амалы ретінде келетіндері о баста етіс жұрнақтары 
болғанымен, бұл күнде оларды омотұлғалар (омоформа) 
және омоним аффикстер деп қарастыру (классификациялау) 
қажет деп санаймыз. Оларды етістік түбірлі туынды есімдерге 
қатысты сөз ету керек болады.

Күрделі (құранды) етістіктер

§27. Күрделі етістіктер деп жүрген тіркесті құрылымдарды 
қазақ тіл мамандарының бірқатары осылайша жалпылай 
атап, оларды етістік тіркестері (алып бар-, кіріп шық-, оқып 
бер), етістікті тіркестер немесе құранды етістіктер (құлақ 
сал-, жәрдем ет- дегендер сияқты) деп атайды. Енді бірқатар 
зерттеушілер екі-үш не одан да көп етістіктердің тіркесіп 
келгендерін «етістіктің аналитикалық форманттары»90, яғни 
аналитикалық тәсілмен жасалған күрделі етістіктер деп атай- 
ды. Ал іс-әрекет, қимылды білдіретін күрделі (тіркесті) сөз- 
дердің екінші тобы синтаксистік амалмен жасалғандар, яғни 
есім мен көмекші етістіктер және кейбір толық лексикалық 
мағыналы етістіктер тіркесі құрайды, мысалы: жәрдем ет-, 
көмек қыл-, ән сал-, ақыл бер- дегендер. Бұларды құранды 
етістіктер деп атау ниеті де бар91.

Екі немесе одан да көп тек етістіктерден тұратын құ- 
рылымдар (мысалы, келе жатыр, отыра тұр, айтып бер  
деген сияқтылар) хикметтер мәтінінде көп кездеспейді. Оның 

90 Оралбаева Н. Қазақ тіліндегі етістіктің аналитикалық форманттарының 
құрылысы мен мағынасы. - Алматы, 1979.

91 Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. - Алматы, 1974. - 252-256-беттер.
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есесіне есім мен етістіктен жасалған құранды қимыл атау-
лары өте актив қолданылған. Бұлардың өзін екі топқа бөліп 
қарастыруға болады: бірінші топта есім сөз бен қыл-, бол-, ет-, 
әйлә-, е-/ер- көмекші етістіктерінің тіркесінен жасалғандар: 
рахм ет- (10 б, 1), йад әйлә- (10 б, 4), байан әйлә- (17 а, 12), 
қабул қыл- (14 а, 8). Екінші тобын есім сөз бен сал-, көр-, тұт-, 
қой-, йұр-, құр- сияқты толық мәнді етістіктер (алғашқыларын 
кезінде қазақ тілі мамандары «арнаулы нағыз көмекшілерң, 
соңғыларын «ауыспалы шала көмекшілер» деп атаған бола-
тын92.

Самарқанд қолжазбасындағы хикметтер тілінде күрделі 
етістіктердің екінші тобы басым және бір ерекшелігі бұларда- 
ғы негізгі ұғымды беретін есім компонент араб пен парсы 
сөздері болып келеді: сухбат құр- (35 б, 12), дүкән құр- (11 б, 3) 
«салтанат құр–», зар йығла- (16 а, 11), хайран қал- (37 а, 3), 
чарх ұр- (55 б, 4) «дөңгелен», чәнгәл ұр- (17 а, 6) «мақтан» т.т. 
Әрине, мұндай тіркестердің негізгі сөзі түркілік болып келе- 
тіні де аз емес: құлақ қой- (17 а, 13), бойұн сұн- (14 б, 4), сөз 
қат- (51 а, 7). Бұлардың кейбіреулерінің көмекші етістіктері 
ауысып, параллельдер түзіп те тұрады: рахм әйлә- (9 а, 11)/
рахм ет- (10 б, 1), йад әйлә- (10 б, 4)/ йад қыл- (45 б, 3), қабул 
ет- (7 а, 13), қабул қыл- (14 а, 8), құлақсал- (17 б, 5)/ құлақ 
тұт- (16 б, 4)/құлақ қой- (17 а, 13). Сірә, бұндай қатарлардың 
пайда болуында азды-көпті уәжділік бары байқалады. Мы-
салы, әйлә- көмекшісі көбінесе рахм, душман, ғафу, каппар 
сияқты арабизмдермен тіркес құрайды, олардың қыл-, ет- 
көмекшілерімен келуі кемде-кем. Соған қарағанда, бөгде тілдік 
күрделі етістіктердің «консервілену» процесі орта ғасырда-
ақ басталғаны байқалады. Ал «тірі» процесс те бұл кезеңде 
мықты орын алған: араб пен парсы сөздерін негізгі компо-
нент етіп, күрделі етістік жасау орта ғасырлардағы түркі жаз-
ба тілінің ең бір өнімді амалы ретінде нормаға айналған деуге 
болады. Бұл процестің нәтижесі біздің күндерімізге де жет-
кен. Айталық, көне түркілік (ұйғыр заманынан келген) әйлә- 
деген көмекші етістігі қыпшақ тілдеріне еркін ауыспағанын 
айтпағанда, қалған қыл-, ет-, бол- көмекшілерімен араб, пар-
сы есімдерін негіз етіп жасалған күрделі құрылымдар қазіргі 

92 Қазіргі қазақ тілі. - Алматы. 1954. - 287-бет.
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түркі тілдерінде, айталық, қазақ тілінде де едәуір бар: ғафу 
ет-, айла қыл-, рақым ет-, қабыл қыл-, қабыл бол-, қайран  
бол-. Тіпті әйлә- көмекшісімен жасалған күрделі құрылым- 
дардың бірен-сараны қазақ тілінде де орын алып қалған: зар 
иле- сияқты бірді-екілі етістікті» құрамындағы иле-<-әйлә 
дегеннің өзгерген («қазақыланған») варианты.

Жоғарыда көрсетілген күрделі етістіктердің барлығында  
да негізгі есім компонент ашық атау тұлғада немесе табыстың 
жасырын (қосымшасын түсірген) тұлғасында келген: зар 
инра-,чарх ұр-, хайран қал-, дүкән(ді) құр-, йүрәк(ті) дағла-, 
сухбат(ты) құр-, сөз(ні) қат-. Ал кейде есім компонент өзге 
септіктерде де тұрады, ол көмекші етістіктің қалауына (қандай 
септіктегі сөзбен тіркесетіндігіне) байланысты: жандын кеч– 
«жанынан кеш–», бірақ бұл – сирек түзіліс.

Толық мағыналық етістіктердің ішінде де кейбіреулері 
көмекшілік қызмет атқаруы жүйелі (өнімді) сипат алады. Мы-
салы, ұр-, құр-, де-, сал-, қат-, сұн- етістіктері есім сөздерімен 
тіркесе келіп жиі қолданылу нәтижесінде идиомалық белгіге ие 
болған: қазақ тіліндегі құлақ сал-, сөз қат, мойын сұн-, көңүл 
қой- дегендер (хикмет тілінде де бұлар бар) – осындай тұрақты 
тіркестер.

Сөйтіп, Самарқанд қолжазбасындағы Ясауи хикметтерінің 
тілінде жұрнақтар арқылы жасалған туынды етістіктерден 
гөрі синтаксистік тәсілмен жасалған құранды етістіктер сан 
жағынан басымдау деуге болады және олардың дені дін мен  
рухани дүниеге қатысты іс-қимыл атаулары болып келеді. Те-
ология мен метафизика салаларының сөздері мен терминдері 
араб пен парсы тілдерінікі болғандықтан, құранды етістіктер- 
дің тірек (есім) сөздері арабизмдер мен фарсизмдер бола- 
тындығы түсінікті.

Күрделі-құранды етістіктердің келесі бір түрін «қос сөздер» 
деп аталатын құрылымдар түзейді, яғни олар мағыналас, 
тақырыптас сөздер қатар айтылуы арқылы немесе бір етістік 
тұлғасының қайталанып айтылуы арқылы жасалады: күйүб 
йангән күл (13 б, 11), йығлаб йығлаб (17 а, 3), айта айта (22 б, 6), 
көрмәй білмәй (27 б, 1), ойнаб күлүб (42 б, 7), үчуб қойғум келүр 
(53 а, 10) т.т. Бұлардың қатарында йатса тұрса, ічмәк йемәк 
сияқты ондаған бірліктерді (единицаларды) көре аламыз. Бұл 
– Ясауи тілінде етістіктер саласындағы актив амалдардың бірі. 
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Олар қолжазбада ешқандай тыныс белгісімен ажыратылмай, 
параллель тұлғалар тіркесі (яғни қос сөз) етіп көрсетілмеген, 
біз де транскрипциялағанда сол күйінде қалдырдық, ал қазіргі 
қолданыста мұндай қосарлардың арасына дефис қойылып 
жазылатындығы белгілі.

Қосарлана жасалған етістік бірліктердің ескерткіш тілінде 
айтарлықтай орын алуы, біріншіден, хикметтер тілінің халық- 
тық сөйлеу тіліне бір табан жақындығымен дәлелденетін 
сияқты, ал халық тілінде мағыналас, тақырыптас сөздерді 
қатар қолдану әлдеқайда әсерлі, бейнелі болып шығады. Хик-
меттер поэзия үлгісі болғандықтан, мұның тіліндегі сөздердің 
бейнелі, әсерлі болып келуі – заңды талап. Айталық, «азапқа 
түстім, азап шектім» деген ұғымды осы тіркестермен беруге 
қарағанда, күйдүм йандым деп айту әлдеқайда әсерлі және бұл 
қимыл атауын тек күйдүм деп немесе тек бір сөзбен йандым 
деп берсе де, ұғымды астарлап, метафоралап беруге болады, 
ал екеуін қосарлап, күйдүм йандым деп өлең тіліне енгізсе, 
адамның көңүл-күйін, жан тебіренісін, сезім әлемін бейне-
леп берудің ең ұтымды құралы болып шығады. Сірә, күрделі 
қос сөз болып келетін етістіктердің бірсыпырасы ауыспалы 
мағынаны білдіретін бейнелі тіркестер екені байқалады: йат-
са тұрса»әрдайым, үзбестен» деген метафора, күймек йанбақ 
«қатты азапқа түсу», көрмәй білмәй «еш нәрсені білмей, таны-
май», ойнаб күлүб «мерекелеп, қызыққа батып, тойлап» т.т. Бұл 
қос сөздер қазіргі қазақ тілінде де дәл осы бейнелі мағынада 
қолданылады.

Күрделі етістіктің келесі бір тобын (типін) тәуелдік, септік 
тұлғаларда тұрып көмекші етістіктермен келген тіркестер 
құрайды: қолыны алғай (8 б, 10), йашыны сачса (10 б, 7), көксүм 
тештім (12 а, 5), қолұм бағлаб (13 а, 1), қолұм ачыб (13 а, 12), 
башға түшсә (15 б, 6), йолға кіргән (22 а, 7), йол(дын) адашса» 
(25 а, 12), йақам тұтұб (85 а, 9). Бұндай күрделі етістіктерді 
Ә.Нәжіп идиома сипатты тіркестер деп атайды да, олар пар-
сы тілінен калька жолымен жасалғандар деп санайды және 
мұндай идиомалық күрделі етістіктердіңорта ғасырлардағы 
түркі ескерткіштерінде, оның ішінде «Гүлстанда» (XІV ғ.) 
біраз кездесетіндігін көрсетеді93.

93 Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XІV в. «Гулистан» Сейфа Сараи и его 
язык. - Алма-Ата, 1975. - Стр. 160-161.
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Етістіктің рай тұлғалары

Өзге түркі ескерткіштері тіліндегі сияқты мұнда да рай 
тұлғалары бар.

Бұйрық рай

§28. Бұйрық рай бұл ескерткіште екі түрлі тұлғада кездеседі: 
бірі – қалыпты өтіну, тілеу мәніндегі, екіншісі – белгілі түркі- 
танушылар бөліп атағандай, нағыз бұйрық мәніндегі (кате-
горический императив) тұлғалар. Әдетте таза бұйрық рай-
ды етістіктің негізімен тура келетін жекеше ІІ жақ етістік 
тұлғасы білдіреді, оны нөлдік формула деп атаушылық та 
бар, бұл – йығла, айт, айтма сияқты тұлғалар: ‘ашиқ болсаң 
кечә күндүз тынмай йығла (19 б, 5); му’мин болсаң би таһарат 
зикрін айтма (51 а, 2). Бұйрық райдың бұл тұлғасына жалына 
өтіну мағынасын үстейтін -чу/-чы (йығламачы, айтчу/айтчы 
сияқты) жұрнақтарыныңжалғануы мұнда жоқ. Ал р дыбысы-
на аяқталатын етістіктің бұйрық рай тұлғасына у, ү, ы дауы-
сты дыбысын қосып айту біздің мәтінімізде тек бір-екі сөзде 
кездесті: йүр+ү: биғам йүрүмә бәндә (34 б, 11). Бұл тұлға бір 
ғана хикметте үш жерде қолданылған. Ал қалған жерлердің 
барлығында йүр сөзінің бұйрық рай тұлғасында ү дыбысы 
үстелмеген. Бұл – сөз соңындағы р дыбысын созып айту үшін 
қолданылатын факультативті амал болса керек. Сөз соңындағы 
р-ды созу әрекеті қазақ тіліндегі сұра сөзінде сақталған. Бұл 
етістіктің негізі – сұр-; хикметтер мәтінінде де сұр– «сұра» 
етістігі соңғы дыбысы созылмаған тұлғада қолданылған: зари 
қылсаң бәндәм дебан сурғуммән-а (48 б, 9-10).

Бұйрық райдың ІІ жақтағы көпше түрі -ың/-ің жалғануы 
арқылы жасалған: келің дустлар Алла йадын дәйим айтың (36 
б, 9-10); кечә Аллаһ күндүз Аллаһ айтыб өлүң (36 б, 14). Бұл 
тұлғада тек көптік емес, сыпайылық, ізеттілік мәні де бары 
байқалады, өйткені, сірә, сіз деген жекеше сыпайы есімдікпен 
берілгенде де етістік -ың/-ің жалғауымен келеді: мән айтайын 
сіз ешітің байаныны (99 а, 6-7), ал осы жол Қазан басылымын-
да: мен айтайын сіз тыңлаңыз байаныны деп ұсынылған. Тіпті 
Алла тағалаға қарата айтылған сөзде де -ың/-ің қосымшасы 
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бұйрық райдың көптік мәнін емес, сыпайылықты білдіреді: 
йа Мустафа елкімалың йолда қалған (61 б, 4). Дегенмен 
көп реттерде -ың/-ің қосымшалы етістік бұйрық райдың ІІ 
жақтағы көпше мағынаны береді, яғни дустлар, құллар сияқты 
қаратпасы бар немесе жалпы көпшілікке қарата айтылған 
сөйлемдерде бұйрықтың осы тұлғасы келеді: мәні хикмәтләрім 
‘ашиқға айтың(6 б, 13) «меніңсөзімді ғашықтарға айтыңдар»; 
Йасауи сөзіні қадриға етің (8 б, 13) «Йасауи сөзін қадірлеңдер».

ІІ жақ бұйрық райдың көпше түрінің көрсетілген қосым- 
шасының үстіне көптік мағына беретін -лар/-ләр жалғауының 
үстелуі мұнда өте сирек, екі-үш-ақ жерде кездеседі: әмин деңләр 
(103 а, 5), ғамым йеңләр (103 б, 6). Сірә, бұларда анайылық  
реңк жоқ (А.М.Щербак бұйрық райдың -лар қосымшалы тұл- 
ғасында анайылық (фамилярность) реңк болады дегенді айта-
ды). Біздің байқауымызша, Ясауи тіліндегі -лар қосымшасы 
өлең шарты үшін, яғни буын санын толтыру үшін алынған 
тәрізді.

ІІ жақтағы бұйрық райдың -ыңыз/-іңіз сияқты күрделі аф-
фикспен көрінуі де өте сирек, бұл да көптік мағынадан гөрі 
сыпайылық, қадір-құрмет көрсетушілік мәнде келеді.

ІІ жақтың бұйрық рай тұлғасының -ғын/-гін және -ғыл/-гіл 
осымшаларымен келген тұлғасын орыс түркітанушылары «ка-
тегорический императив» («міндетті бұйрық») деп атайды. Бұл 
қосымшаның фонетикалық екі вариантының (-ғын және -ғыл) 
ескерткіш тілінде екеуі де бар: Худайа рахм етіб йолұңа салғыл 
(10 б, 1) Құл Хожа Ахмәд йолға кіргін хала фурсат (19 а, 1, 2); 
бұл тұлғада міндетті түрде орындалуға тиісті бұйрықтан гөрі, 
жалбару, өтіну реңкі бар сияқты және бұның да өлең өлшемінің 
шартына қызмет етіп тұрған сәттері аз емес.

Біздің қолжазбамызда -ғын мен -ғыл варианттарының 
қолданысы тең түседі деуге болады, яғни стильдік не мағына- 
лық айырмашылықтары жоқ, сондықтан бірінің орнына екін- 
шісі еркін жұмсала береді: йолға кіргін (19 а, 2) және йолға 
кіргіл (34 а, 5); құлақ тұтгін (17 б, 1) және құлақ тұтгіл (16 б, 6). 
Тағы бір ескеретін нәрсе – -ғыл/-гіл қатарының көбінесе жің- 
ішке түрі жазылған, яғни негізі жуан дауысты дыбыстармен 
келетін етістіктерге де -іл варианты жалғанады: сухбат құргіл, 
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құлақ тұтгіл, сығынгіл т.б. А.М.Щербак бұйрық райдың бұл 
тұлғасы Алтынорда ескерткіштері тіліне, яғни солтүстікке та-
ман түркілер тіліне тән деп табады, ол ескі өзбек тілінде си-
рек қолданылады94 десе, А.Н.Кононов Әбілғазыны» «Түрікмен 
шежіресінде» -ғын/-гін варианты жоқ, тек -ғыл/-гіл варианты 
бар дейді95, Ә.Нәжіп Хорезмидің «Мухаббат-намесінде» екі ва-
рианты да орын алғанын айтады96.

Бұйрық райдың ІІІ жақ тұлғасы -сұн/-сүн қосымшасы 
арқылы жасалады: ду‘аға йари берсүнһәр мусулман (6 а, 2); 
жаның күйүб Алла дегін отлар чықсун (22 б, 1); жаның 
күйсүн (17 а, 3). Бұл қосымшаның үстіне -лар/-ләр көптік 
көрсеткішінің жалғану фактісі мұнда жоқ.

Қазіргі қазақ тіліне де -ғын/-гін/-қын/-кін қосымшасы 
арқылы жасалған ІІ жақ бұйрық рай тұлғасы таныс. Оны зерттеу- 
шілер Қазақстанның оңтүстік аймақтарына тән жергілікті 
ерекшелік деп табады және бұл тұлға оңтүстік облыстары-
нан шыққан ақын-жазушылар тілінде кездесетінін білдіреді97: 
Жұмысшы-шаруа одағын нығайтып, таза ұстағын (Жам-
был); Құрақбай: «Атыңа тез мінгін!» деді, жүреміз, киіміңді 
тез кигін!» – деді (Кенен).

Қалау рай

§29. Бұл категорияның мағынасы мен аталуы жайында 
түркологияда ең бір шытырман тұжырымдар мен терминдер 
бар: бір зерттеушілер мұны «предлагательное-желательное», 
екіншілері «желательное», үшіншілері «повелительно-же-
лательное» деп атайды, демек, қалау рай жасайтын қосым- 
шалардың беретін мағынасында тілектің де, ықылас-ынтаның 
да, ниеттіліктің де, үміттенушіліктің де, тіпті бұйрықтың да 
ре»ктері болады, сондықтан қазақ зерттеушілері бұл райда 
эмоциялық-экспрессивтік (модальдық) сипат күшті екенін 
айтады98 және оның жасалуында аналитикалық форманттар 
(күрделі тіркестер) қатысатынын баса көрсетеді. Ал кейбір 

94 Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. - М.-Л., 1962. - Стр. 155.
95 Кононов А.Н. Родословная туркмен. - М.-Л., 1958. - Стр. 143.
96 Наджип Э. Хорезми. Мухаббат-наме. - М., 1961. - Стр. 124.
97 Қалиев Ғ., Сарыбаев Ш. Қазақ диалектологиясы. - Алматы, 1967. - 93-бет.
98 Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1954. - 317-бет.
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түркологтар қалау рай тұлғаларын бұйрық рай парадигмасы-
на қосады: мен барайын, сен бар, ол барсын. Қазақ тілі ма-
мандары да өзге рай тұлғаларының мағыналары мен жасалу-
ына қарағанда, қалау райдың ерекше екендігін баса айтады: 
-айын/-ейін, -айық, -ейік, -алық/-елік қосымшаларымен 
жасалған тұлға жекеше, көпше І жаққа қарайды, бірақ адам 
өзіне өзі бұйыра алмайды, белгілі бір іс-қарекетті істеуге ын-
тасы (қалауы) бар екенін білдіреді, көрсетілген қосымшалар 
райдың бұйрықты түрінен гөрі қалау мағынасын береді дейді. 
Ал іс-қимылдың орындалуына нағыз қалау, ынта мағынасы 
күрделі (аналитикалық) тіркеспен және ол тіркестің әртүрлі 
көрсеткіштермен берілетіндігін анықтап, олардың -ғым келеді, 
-са игі еді, -ғай еді, -са екен формантттары екендігін көрсетеді99.

Біз қалау райдың аффиксті тұлғасы деп І жақтың жекеше  
-ай/-әй/-й және -айын/-әйін/-йін, көпше -лұқ/-лүк жалғау- 
ларымен жасалған түрлерін ғана санасақ, Ясауи хикметтері- 
нің қолжазбасында жекеше -ай/-айын/-әйін жалғаулы ва-
рианты бар: қийаматта йол адашсаң йолгә салай (25 а, 13); 
Мухаммәд деб тәшнә болсаң қолұң алай (25 б, 1). Мәтінде 
қалау рай тұлғасының -ай аффиксті варианты жиірек кездеседі, 
ол көбінесе шартты райдағы немесе көсемше, есімше тұлға- 
ларындағы де- көмекші етістігімен жұмсалады: мурадыңа 
йетәйдесәң болғыл бидар (22 а, 9); гунаһім көп йергә сығмас 
батай десәм (23 б, 2). Мұндай тіркесте -ай/-әй қосымшасы 
етістіктің жақтық көрсеткіші де- етістігінде басым (йетәй 
десәм, йетәй десе). Сонымен қатар -айын/-әйін аффиксті 
түрлері де бар: жумләсіні бағышлайынанда сәңә (18 а, 6); мән 
айтайын, сіз ешітің байаныны (99 а, 6). Бұл мысалдардағы І 
жақтың қалау райындағы етістік ешқандай стильдік, не өзге 
грамматикалық жүк арқаламаған. Сірә, Ясауи кезеңінде-ақ 
-ай+ын деген күрделі аффикс -ай вариантына ауысқан деуге 
болады, ай+ын қосынды аффиксті түркологтер көне деп таба-
ды, қазіргі қазақ тілінде осы көне варианты орын теуіп қалған, 
І жақтық -ай (мен барай) аффиксті қолданыс бұл күнде қазақ 
тілінде жоқ. Біздің қолжазбамызда өзге ескерткіштерде орын 
алған -йым, -ғайын, -йан/-йән варианттары да жоқ.

99 Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. - Алматы, 1974. - 331-бет.
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Қалау райының І жақ көпше түрі қолжазбада бір ғана -лүк 
аффиксімен берілген: зикр айталүк (19 а, 6), залимлардын 
қачалүк (107 б, 12).

Әдетте, қалау рай көрсеткіші деп есептелетін -ғай/-гәй аф- 
фиксі мұнда ашық райдың белгісіз келер шағының мағынасын 
беретін сияқты. Біздің қолжазбамызда қалау райдың жекеше 
І жағын жасайтын -йан/-йән, -йым/-йім/-м және көпше түрін 
жасайтын -алым/-әлім аффиксті түрлері жоқ. Олар ұйғыр-оғұз 
жазба дәстүріне және ескі түркі ескерткіштеріне тән екендігі 
мәлім100. Сондай-ақ І жақ көпше қалау рай тұлғасын тудыратын 
-алық/-әлік (бұл ХІ-ХІІІ ғасырлардағы шығыстүркістандық 
мәтіндерге тән) және жекеше -ғайым/-гәйім/, -ғайың/-гәйің, 
көпше -ғалым/-гәлім, -ғалың/-гәлің, -ғалы/-гәлі аффиксті 
түрлері де мұнда жоқ (бұлар Алтын Орда цикліндегі жазбалар- 
ға тән).

Шартты рай

§30. Қолжазба мәтінінде шартты рай тұлғасын жасай-
тын жұрнақ -са/-сә, оның -сар/-сәр варианты мұнда жоқ. 
Рай категориясының бұл түрі қазіргі тілдердегідей мағына 
береді: іс-қимылдың орындалатын не орындалмайтын шартын 
білдіреді: дүрр-у гаýһар сөзін ‘аләмгә сачса/оқубан ол кәләмі 
Хақны ачса/ өшәл ‘алимгә жан қурбан қылурмән (7 б, 12-13, 8 
а, 1, 2); тыңласаңыз бу раз сізгә ачармыза (42 а, 3).

Шартты рай тұлғалары жекеше І жақта -са+м, сә+м, ІІ жақта 
-са+ң/-сә+ң, ІІІ жақта -са/-сә; көпше І жақта -са+қ /-сә+к, 
ІІ жақта -са+ңыз/-сә+ң, ІІІ жақта -са+лар/-сә+ләр қосымша- 
ларымен беріледі. Біздің мәтінімізде шартты райдың көпше 
тұлғалары сирек қолданылған, бұл, әрине, хикметтердің 
мазмұнына байланысты: мұнда әңгіме көбінесе айтушы (І жақ, 
жекеше) мен тыңдаушыға (ІІ жақ жекеше) қатысты айырыла-
ды.

Шартты рай тұлғасының болур сөзімен тіркесі (алса 
болур,алса болмас) іс-әрекеттің жүзеге асу-аспау мүмкіндігін 
білдіреді: айа дустлар бу йолларны ‘ақбасы көп/ йүрсә болма-

100 Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов Х-ХІІІ вв. из 
Восточного Туркестана. - М.-Л., 1961. - Стр. 146.
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спир хизмәтін етмәгүнча (21 а, 1, 2). Бұл тіркес (йүрсә болмас) 
бір әрекеттің орындалуы екінші әрекетке байланысты екендігін 
көрсетеді: «пірге қызмет етпесе, қалтарысы көп бұл жолдардан 
өтуге болмайды»(өте алмайды).

Шартты райдағы етістік көбінесе құрмалас сөйлемнің 
шартты бағыныңқы бөлігінің баяндауышы болып келеді, тіпті 
кейбір екі жолдық шумақпен құрылған хикметтердің бұл екі 
тармағы шартты бағыныңқылы құрмалас сөйлем болып келеді: 
сахар ýақты қолұм бағлаб ду‘а қылсам/ дустлар хожам мәні 
бәндәм дегәймукин (13 а, 1-2) «ертеңгілік қол қусырып, дұға 
қылсам, мені достарым «қожам – менің пендем» дер ме екен»; 
бұл хикметтегі (біздің қолжазбадағы 3-хикмет) 47 жолдың 
әрқайсысы шартты бағыны»қы болып келеді.

Ер- көмекші етістігі шартты рай тұлғасында (ерсә) келген-
де, мезгілдік мәнді береді: йер астыға кірдім ерсәбиход болдұм  
(26 а, 8-9) «жер астына кіргенде мен өзім болудан қалдым». 
Бірақ бұл құрылым қолжазбада сирек кездеседі.

Ашық рай

§ 31. Ашық рай амалдың белгілі бір мезгілде болу я болма-
уын, өту я өтпеуін көрсететін шақ тұлғаларымен тікелей бай-
ланысты, сондай-ақ шақ көрсеткіштері ашық райға тән болып 
келеді101.

Ауыспалы шақ (орыс тіліндегі әдебиетте настоящее-буду-
щее время) біздің қолжазбамызда -а/-ә/-й+жіктік жалғаулары 
(бар+а+мән, бар+а+сән, бар+а+ды) және -ар/-ер/-ур/-р+ 
жіктік жалғаулары (бар+ар+мән, бар+ар+сән) арқылы 
берілген. Бұл тұлға тек келер уақыттағы ғана емес, әрдайым  
болып жататын, яғни орындалуы мезгілге қатыссыз іс-қимыл- 
ды көрсетеді: ей йар йүрәк күйдүрәсән (34 а, 8) «әй, жар, 
жүректі өртейсің» (жалпы әрқашан).

ІІІ жақта бұл тұлғаның -дур/-дүр формантын қабылдайтын 
тұстары бар: фарси білмәйдүрхуб айтадур туркині (32 а, 12-13). 
Бұл жағдайда іс-қимылдың кәмілдігін білдіретін модальдық 
реңк пайда болады.

101 Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. - Алматы, 1974. - 327-бет.
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Бұл көрсеткіштің І, ІІ жақтағы ауыспалы шақ тұлғасына 
жалғануы кездеспейді (айтадүрмін, айтадүрсің, айтадүрміз 
сыяқты).

-ар/-әр/-ур/-үр, болымсыз тұлға үшін -с жұрнақтары ауыспа-
лы шақты білдіргенде, үнемі болып жататын іс-қимылды атай-
ды немесе үнемі болатын реңкі бар келер шақтағы іс-қимылды 
білдіреді: мәнің хикмәтләрім надан ешітмәс (7а, 6, 7); өзіні өзі 
білгән чин ‘алим болур (31 б,12). Ал мына сөйлемдерде үнемі 
болып жататын іс-қимыл семантикасы бар етістіктер -ар/-
әр жұрнағымен келген: ошал талибға мән жаным берурмән 
(10а,12); сізләр үчүн коб тартармәнХақдын кулфәт (26 б,1) 
«сіздер үшін Хақдан көп мазасыздық көрермін».

Біздің мәтінімізде ауыспалы шақтың бұл екі түрлі тұл- 
ғаларының ішінде -а/-ә/-й вариантынан гөрі -ар/-әр/-ур вари-
анты көбірек кездеседі.

-ғай/-гәй/-гей + жіктік жалғауларымен жасалған тұлға 
белгісіз келер шақ (неопределенное будущее время) мағынасын 
береді: мәні хикмәтләрім дәрдіға дәрман/ ешітмәй һәр кім 
өлсә қылғайарман (6 а, 3, 4). Мұндағы арман қылғай деген 
тұлға қазіргіше айтсақ, арман қылар деген келер шақты, тіпті 
шаққа қатыссыз, әйтеуір бір болатын іс-қимылды білдіреді, 
яғни мұнда қалау рай мағынасы жоқ (мысалы, қазіргі қазақ 
тілінде арман қылғай деген тіркесте шартты немесе қалау рай 
мағыналары бар). Мына сөйлемде де -ғай аффиксті етістікте 
тілек, қалау мағыналары жоқ: Құл Хожа Ахмәд йашың йетті 
йігірмә бір/ нә қылғайсән йазуқларың тағдын ағыр (12 б, 
9,10). Мұндағы нә қылғайсән «не істерсің, не етерсің» деген 
мәнді беріп тұр. Біз талдап отырған мәтінде -ғай қосымшалы 
тұлғаны» му сұраулық шылауымен келген тұстары кездеседі: 
тәýбә қылсам гунаһімні кечүргәйму (23 б, 9); бу сәбәбдін 
дидарыңны көргәймән му (46 б, 11). Мұнда сұрау мағыналы 
іс-қимылдың келер шақтық мәнде орындалу-орындалмауы сөз 
болып тұр. Демек, -ғай қосымшалы тұлғаның барлығында да 
қалау, тілеу мағынасы емес (қазіргі қазақ тіліндегідей), белгісіз 
(неғайбіл) келер шақтық мағына бар және осы мағынада -ғай 
қосымшалы тұлға өзгелерге қарағанда жиірек қолданылған. 
Бұл тұлғаның қалау рай мағынасында тек оның ер- (е-) көмекші 
етістігімен тіркескен сәттерінде көрінеді. Демек, Ясауи тілін- 



160

дегі -ғай қосымшалы етістіктің о бастағы келер шақтық қыз- 
меті әлі әлсіремеген, зерттеушілердің тұжырымынша (мысалы, 
А.М.Щербактың), -ғай аффиксі кейінгі кезеңдерде қалау, тілек 
мағынасын беруге ауысқан, айталық, қазіргі қазақ тілінде де 
солай.

Ауыспалы келер шақтың (қазақ тіл білімінде ауыспалы 
осы шақ, А.Н.Кононовтың айтуынша, настоящее-будущее ІІ)  
-а+тұрұр+жіктік жалғаулары (болатұрур, дейтұрурлар, дей- 
тұрурмән сияқты) болып келетін тұлғасы біздің қолжазба- 
мыздың мәтінінде жоқ.

Өткен шақты білдіретін тұлғалар да екі түрлі: бірі -ты/-
ті/-ды/-ді/-ту/-тү+ жіктік жалғауларымен келгендері; екіншісі 
-ыб/-іб/-уб+ жіктік жалғауларымен берілгендері. Бұлардың 
алғашқысы жиірек қолданылған -ыб-пен келетіндері өте сирек. 
Бірқатар түркітанушылар -ты+жіктік жалғауымен келетін 
тұлғаны анық (категорическая) өткен шақ деп атайды, яғни  
бұл амал нақты болып өткен іс-қимылды білдіреді.

І, ІІ жақтағы көрсеткіштің дауысты дыбысыының еріндік, 
езулік болып келуі етістік негізді дауыстыға байланысты: 
сөз негізінде еріндік дауысты (о, ө, у, ү) болса, қосымша ұ/ү  
дыбыстармен (болдұм, йүрдүм, құштұм, күйдүм), езулік дау-
ыстылар болса, ы/і дыбыстарымен тұлғаланады (кездім, тап-
мадым, ічтім, аңладық), солай бола тұрса да ауытқулар да 
кездеседі, яғни алдұм (48 б, 4), бардұм (49 а, 9), қылдұм (17 б, 
8) деп жазылған түрлерін де кездестіреміз. Ал ІІІ жақта өткен 
шақ көрсеткіші тек қысаң дауысымен (-ы/-і) келеді: қылды, йа-
ратты, айды, айтты, білді. Бұдан ауытқу жоқ (қылду, йарат-
ту тұлғалары жоқ).

Қосымшаның басқы дыбысының қатаң (-ты), ұяң (-ды) 
болуы жалғанатын етістік негізінің соңғы дыбысының қатаң-
ұяң дығына байланысты, бірақ көбінесе бұл заңдылықтан 
ауытқитын сәттер кездеседі: сөзләшдім (12 б, 6).

Х-ХІІІ ғасырлардағы көне ұйғыр жазбаларында кездесетін 
-ды/-ді + ерсә қосынды тұлғасы сирек болса да біздің мәті- 
німізде орын алған, ол мезгілдік мағына береді: йер астыға 
кірдім ерсә биход болдұм (26 а, 8); мұнда кірдім ерсә «кіргенде» 
(кірген уақытта) деген мағынада келген; білді ерсә дунйасы-
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ны талақ қылды (31 а, 2); мұндағы білді ерсә «білгенде, білген 
соң» деген мағынада жұмсалған.

Өткен шақты» көрсеткіші -ыб/-іб + жіктік жалғаулары  
болып келетін екінші тұлғасы болып өткен іс-қимылдың нәти- 
жесі деген мағынаны білдіреді: умид бірлә келібмән дәргаһіңә 
Аллаһым (32 б, 5), мұндағы келібмән деген етістік «ақырында 
(нәтижесінде) келіппін, келген едім» деген сияқты мәнде 
жұмсалған. Бұл тұлға қолжазбада сирек кездеседі.

Шығыс Түркістан ескерткіштерінде орын алған102 өткен 
шақтық -мыш/-міш + ерді (келміш ерді) және -ыб/-іб + ерді 
(келіб ерді) біздің мәтінімізде жоқ деуге болады, сондай-ақ 
-ған+ерүр (ермәс), -ған+тұрұр (келгән тұрұр), Әбілғазы 
тілінде кездесетін103 -ыб+турур+жіктік жалғауы (болуб 
турубмән) тұлғалары да бізде жоқ.

Ашық райдағы етістіктерге модальдық реңк беретін эле-
менттерден мұнда ерміш сөзімен тіркескен тұлғаларды атауға 
болады, бұл іс-қимылдың болу мүмкіндігін білдіру немесе 
тұжырымдау (умозаключение) реңкін береді: ‘ишқсызларны 
иманы йоқ ей йаранлар/ дозах ічрә тынмай дәйим күйәрерміш 
(19 а, 7-9), мұндағы күйәр ерміш қазіргі қазақ тіліне аударсақ 
«күйеді екен» деген тұжырымды білдіреді. Ал бұл қызметте 
қыпшақтық еркен/екен көмекші етістік тұлғасы мұнда жоқ, 
ерміш (күйәрерміш) элементімен модальдық тұлғаны беру де 
Ясауи тілінде кәнігі тәсіл емес, ол, сірә, көне түркі поэзиясын-
да қолданылған дәстүрді» көрінісі болар.

Іс-қимылдың қалыпты (регулярно, обычно) болып жататы-
нын білдіретін модальдық реңк мұнда да -дур/-дүр форман-
тымен берілген, бұл формант -а/-е/-й жұрнақты көсемшемен 
және -ған/-гән жұрнақты есімшемен тіркеседі: айтадұр, 
білмәйдүр. Мәтінде кездесетін -ғу+м+кел- тұлғасы да (барғум 
келүр) рай категориясынан гөрі, модальдық реңкті білдіреді 
деген түркологтердің пікірін104 біз де қостаймыз, бұл тұлға іс-
қимылдың орындалуын қалайтын, тілейтін мән береді: хилуәт 

102 Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов Х-ХІІІ вв. из 
Восточного Туркестана. - М.-Л., 1961. - Стр. 152.

103 Кононов А.Н. Родословная туркмен. - М.-Л., 1958. - Стр. 145-146..
104 Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения глагола в 

башкирском языке. - М., 1958. - Стр. 168.
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ічрә тәубә Алладегүм келүр (46 а, 7). Бұл қолданыс өте сирек, 
негізінен бір-екі хикметтің мәтінінде кездеседі.

Қызық (дәстүрлі емес) тұлғалардың бірі -ғу+ І жақ жіктік 
көрсеткіші -м (тұрғұм, көргүм) жалғауларымен келген келер 
шақ мәндегі етістіктер. Біздің мәтінімізде бұл тұлға көбінесе 
өлең соңында мән есімдігімен қатар беріледі: Рахим мәýлим 
рахмы бірлә йад қылса/түн күн құллұғда тұрғуммән-а (45 б, 
2-4) «[Алла тағала] рақымы түсіп мені есіне алса, мен күндіз-
түні оның құлы болармын (дәлірек: құлдығында болармын)»; 
ихлас бірлә Хақны сеýгән «арифлар дек/бағрым қанын көз 
йашымгә сачкүм мән-а (46 а, 1,2) қазақшаласақ: «баурым 
қанын көз жасым етіп шашармын».

-ғу/-гү/-қу/-кү+ жіктік жалғауы +дір аффиксімен келген 
етістікті (болғумдір) А.Н.Кононов келер шақты білдіретін 
тұлға деп таниды да, өзбек тілі грамматикасына келгенде «бу-
дущее категорическое историческое время» деп атайды, тарихи 
деп тұрғаны – бұрын қолданылған, ал қазіргі тілдерде кездесе 
қалса стильдік мақсатта жұмсалады деп тапқаны болар. Біздің 
мәтінімізде -ғу+м аффиксті етістік -дір (-дүр) формантынсыз 
қолданылады, есесіне көбінесе І жақтағы есімшені» вокатив 
тұлғасын тіркестіреді. Бұл тұлғаны Ясауи жиі болмағанмен, 
еркін қолданған, мысалы, Қазан басылымдарында жоқ, біздің 
қолжазбамызда өзіміз 29-ыншы деп белгілеген хикметте және 
бізде 31-інші, Қазан басылымдарында (1896, 1904 жылғы) 10-
ыншы деп көрсетілген хикметте -ғум мән-а конструкциясы 
бірнеше реттен келген.

Міне, Ясауидің бір қолжазбасында етістіктің шақтық көріні- 
сі осындай. Бұл бірді-екілі архаистік тұлғаларды қоспағанда, 
негізінен морфологияның қыпшақтық сипатын танытады.

Көсемше

§32. Қолжазбада көсемшенің төрт түрлі тұлғасы орын ала-
ды, олар:

1) -а/-е/-й;
2) -ыб/-іб;
3) -ыбан/-убан/-бан;
4) -ғалы/-қалы.
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-а/-е/-й аффиксі ашық райдың ауыспалы және келер шағын 
жасайтыны жоғарыда айтылды. Бұл жұрнақ сондай-ақ күрделі 
етістіктің, яғни аналитикалық құрылымның компоненті бола-
ды: ача білмәс (27 а, 12), ічә білсә (27 б, 11), ала көргін (13 б, 
4), ічә бердім (45 а, 13). Бұл құрылым ал- етістігімен келген-
де, екі сөз кірігіп, біріккен тұлға түрінде (қосылып жазылып) 
берілген: қылалмадым (60 б, 4), болалмадым (60 б, 5), еталмай 
(61 б, 11), бір қызығы: мұндай кірігу болымсыз етістіктерде 
ғана байқалады.

-а/-е/-й жұрнақты көсемшенің жіктік жалғаусыз жеке баян-
дауыш қызметінде жұмсалуы және -ер/-е (бара ерді) көмекші 
етістігімен келуі мұнда жоқ.

Көсемше тұлғалы етістіктің екі рет қайталанып (қосарланып) 
келіп, іс-қимылдың созылыңқылығын білдіретін қолданыс- 
тары бар: зәкир құлы айта-айта шаýқы артар (49 б, 13), Алла 
дей-дей дәрді бірлә өлүб кетсәм (13 б, 2). Бізді» қолжазбамыз- 
да көсемшенің болымсыз тұлғасына (-ма+ й) көмектес септік- 
тің көне көрсеткіші -ын/-ін аффиксі жалғанып келетін сәттері 
бар, бірақ бұл аффикс ешқандай қосымша мағыналық реңк 
бермейді: хан-у мәнін сарф етмәйін көрмәс дидар (74 б, 3); 
тоққуз са‘ат тұралмайын көккә ұчтұм (89 б, 5). Бұл тұлға си-
рек кездеседі, көбінесе болымсыз көсемшенің -ма+й аффиксті 
түрі қолданылады.

-а/-е/-й жұрнақты көсемшенің болымсыз түрі (-ма+й) 
бағыныңқы сөйлемнің немесе үйірлі мүшенің баяндауышы бо-
лып келеді: көз йашыны нийазыны қолгә алмай/ асрар йолын 
марданларча білсә болмас (43 а, 2, 3). Қолжазбада көсемшенің 
-а+тұрур (бара тұрур) тұлғалы қолданысы жоқ. -а/-е/-й 
жұрнағының -йу/-йү параллелі біздің қолжазбамызда орын 
алмаған.

Көсемшенің ең өнімді (жиі қолданылған) тұлғасы – -ыб/-
іб/-уб/-үб жұрнақты түрі. Ол: 1) күрделі етістіктің компоненті 
болып, 2) бағыныңқы құрылымның компоненті болып, 3) бол- 
етістігімен тіркесіп, 4) қимыл амалын білдіретін тұлға болып 
қызмет атқарады: бу йолларны көрмәй білмәй болмас йүрүб  
(27 б, 1); ‘ашиқ болса» кечә күндүз тынмай йығла (19 б, 4-5); 
сахар ýақты қолұм бағлабду‘а қылсам (13 а, 1), башын ұрұб қол 
қушұрұб та‘зим қылды (11 б, 13) Бұл тұлға жеке бағыныңқы 
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сөйлемнің баяндауышы болып та келеді: йүрәгі өртәніб көз 
йашы ақғай (6 б, 7-8); ортақ бастауышты құрылымдарда да жиі 
қолданылады: рийазатта қаттығ тартыб қанлар йұтұб/ мән 
дәфтари сәни сачтым мән-а (77 а, 4, 5) «өзімді қатты тежеп қан 
жұтып [жүріп] мен екінші дәптерімді (яғни кітабымды) тарат-
тым, яғни жаздым, көпке ұсындым – шаштым).

-ыб аффиксті көсемше көбінесе іс-қимылды білдіретін 
екінші етістіктің мағынасын анықтап тұрады: ешітіб ұқ  
(7 б, 12), чаңлаб йатсам (13 б, 12), қорқұб тансам (14 б, 9) не-
месе күрделі етістікті» негізгі бөлігі болып жұмсалады: өлүб 
кетсәм (13 б, 2),оқұб көрсәң (6 б, 2).

-ыб аффиксті көсемшенің жеке тұрып жіктік жалғауымен 
келуі сирек болса да кездеседі: умид бірләкелібмән дәргаһіңә 
Аллаһым (32 б, 5). Бұл жерде келібмән (келіппін) тұлғасы 
бұрын болып өткен іс-қимылдың нәтижесін атайды.

-ыб тұлғалы көсемшенің тұрур көмекші етістігімен келуі 
де сирек: ма‘лум қылсақ наýбат бізгә йетіб тұрур. Бұндай кон-
струкция шығыстүркістандық ескерткіштер тіліне тән.

-ыб аффиксті көсемшенің болымсыз түрінде (-мас жұр- 
нақты) модальдық реңк болады, яғни бұл тұлға арқылы сөй- 
леуші (субъект) осы іс-қимылдың орындалмайтынына меңзей- 
ді (қазіргі қазақ тілінде де осылай).

Көсемшенің талданып отырған тұлғасының -ыбан/ -ыпан/ 
-бан/-бән варианты да қолжазбада орын алған: көз йашыны 
ағузубан жала қылур (50 а, 14); Рахман Тәңрім рахм әйләбан 
кіргіз йолгә (44 а, 1). Бұлардағы ағузубан, әйләбан тұлғалары 
ағұзуб, әйләб деген тұлғамен бірдей. А.М.Щербак, Э.Фазылов 
сияқты зерттеушілердің айтуына қарағанда, -ыбан аффиксті 
көсемше көбінесе поэтикалық мәтіндерде, «Құтадғұ білікте», 
Манихей жазбаларында, ескі өзбек тілдерінде жиі кездеседі. 
Біздің қолжазбамызда -ыб пен -ыбан параллельдері кезек  
қолданыла береді, олардың не мағыналарында, не қызмет- 
терінде айырмашылық жоқ, тіпті өлең өлшеміне қарай да ал-
масып отырады деуге болмайды. Біздің қолжазбамызда -ыбан 
тұлғалы көсемшенің қолданылуы, сірә, дәстүрге бой ұру болар, 
яғни көшірушілердің қолы дағдылы тұлғаға барып қалып оты-
руы әбден мүмкін, өйткені қолжазбаның 13-бетінің 6-жолында 
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ағузубан деген жазуды көшірушінің жол қиығына (полясына) 
ағузуб деп түзеткені көрініп тұр.

Біздің мәтінімізде -ыб/-іб аффиксті көсемшенің болымсыз 
түрінің-майынжұрнақты (бармайын) параллелі де сирек болса 
да кездеседі: сарғайтмайын (86 а, 7), сарф етмәйін (74 б, 3). 
Мұның түркі ескерткіштерінің өзгелерінде кездесетін -матын/-
мадын деген фонетикалық варианттары жоқ.

Көсемшенің -ғалы/-гелі/-қалы/-келі аффиксті тұлғасы іс-
қимылдың орындалу-орындалмау мақсатын білдіреді, бірақ 
бұл да өте сирек қолданылған: Йасауиның тотысы пәрýаз 
етәдүр ұчғалы(52 а, 5, 6); Игәм Рахман ‘арз еткәлі келдүм 
мән-а (103 б, 4).

-ғач/-гәч жұрнақты мезгілдік мәнді көсемше тұлғасы тек 
бірер жерде ғана кездесті: Мансуркелгәч дар егіліб өзі алды (57 
б, 10,11). Бұл тұлға қазіргі қазақ тіліндегі -ғасын <+ ан + нан 
+соң/ -гесін қосымшалы тұлғаға сәйкес: таңатқунча еңрәб 
чықсам дәрді бірлә (15 а, 5, 6); йүрсә болмас пир хизмәтін 
етмәгүнчә (21 а, 2); жандын кечіб тариқаткә кірмәгүнчә (73 б, 
1-2).

Есімше

§33. Ескерткіш қолжазбасы мәтінінде кездесетін есімшенің 
аффикстері:

1) -ар/-әр/-ур/-үр/-йур/-йүр;
2) -ған/-гән/-қан/-кән/-құн/-күн;
3) -мыш/-міш;
4) -ғу/-гү.
-ар жұрнақты есімше жоғарыда көрсетілгендей, ауыспалы 

шақты, белгісіз келер шақты білдіреді. 1-топтағы жұрнақтардың 
езулік (-ар/-әр) және еріндік (-ұр/-үр/-йүр) дауыстыларымен 
берілуінде белгілі бір қатаң заңдылық жоқ: еріндік дауысты 
-ұр/-үр/-йүр варианты жалғанатын сөздегі дауыстылардың 
езулік-еріндік болып келуін талғамайды, яғни сөз негізі езулік 
а, е, ы, і дыбыстарымен келсе де жалғана береді: қылур, ерүрсән, 
берүр, алұр, білүрсән, ал -йұр вариантымен мұнда тек дейүр, 
ойұр деген екі етістік кездеседі.
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Зерттеушілердің байқауынша, есімшенің еріндікпен келген 
-ұр/-үр варианты қазіргі өзбек, қарақалпақ тілдеріне тән емес, 
бұл көне түркі тілдерінде кездеседі105, қазіргі қазақ тілінде де 
бұл вариант жоқ.

Қолжазбада -ар мен -ұр варианттарының қолданысында  
аса үлкен айырма жоқ дегенімізбен, мынадай ерекшеліктерді 
айтуға болады: кейбір хикметтерде етістіктер тек -ар аффиксімен 
(мысалы, біздегі 4, 32-хикметтерде), ал енді біреулерінде 
тегіс -ұр вариантымен келеді. Дегенмен кей тұстарда бұл екі 
фонетикалық қатардың қолданысында грамматикалық мағы- 
наларды айыру қызметі де жоқ емес сияқты: мысалы, есімше 
тұлғасы анықтауыш немесе субстантив болып келгенде көбі- 
несе -ар/-әр вариантын қабылдауға бейім: өләр ýақтыда  
(6 а, 3), өләріндә (35 а, 13), өләрің бар (34 б, 13), қайтарым йоқ 
(18 б, 9), айтаргә (22 б, 10), сондай-ақ мукин (-ма+екен) деген 
сұраулық мәндегі сөзбен тіркесте келгенде де етістік көбінесе 
-ар жұрнағымен берілген: хамдін айтыб дәрдін тартыб ачыб 
йарсам/әләст хамрын ғариб бәндәңічәр мукин (23 а, 8-10); … 
дидар көрүб рухұм ‘аршгә ұчар мукин (23 б, 1).

Кәмілдікті немесе болжалдық мағынаны білдіруде есімше 
тұлғасы ерміш («екен») көмекші етістігімен берілгенде де, -ар 
вариантын қалайды: қылар ерміш (35 б, 2), ұчар ерміш (37 а, 
9), йүрәр ерміш (36 а 12); және бір ескеретін жайт: қыл- етістігі 
осы сәттен басқалардың бәрінде де -ур вариантымен келген: 
қылурмән (8 а, 2), қылур (6 а, 10).

1-топтағы аффикстердің фонетикалық варианттарының 
қолданысында мағына таңдаушылық бар деген пікірімізді өзге 
тұстар да дәлелдей түсетін сияқты; айталық, есімше жіктік 
жалғауларымен келгенде, шақтық айырмашылықты аңғартады:

-ұр/-үр варианты негізінен үнемі болып жататын іс-қи- 
мылды, яғни ауыспалы осы шақты білдіргенде қолданылады: 
хайран бақамән көзүмға йалғуз көрүнүрсән (34 а, 12-13); жа-
нымны берәй[ін] ‘ишқ дукәнін қайда құрұрсән (34 а, 11); ал 
-ар жұрнағымен жіктеліп келгенде, көбінесе келер шақтық 
мағынаны білдіреді: сізләр үчүн көб тартармән Хақдын 
күлфәт (26 б, 1). Әйтсе де -ар мен -ұр варианттарының қызметі 

105 Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского языка. - М.-Л., 1960. - 
Стр. 229; Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Фонетика. Морфология - Т. II. - М., 
1952. - Стр. 425.



167

(мағынасы) жағынан ажыратылып отыруы қатаң сақталмайды, 
сан жағынан тең түседі деуге болады. Сындық (атрибуция) 
және заттық (субстантивация) мағынаны беру жағынан -ар 
вариантының жиірек қолданылуы осы варианттың кейіннен 
тұрақтануына меңзейтін құбылыс болуы мүмкін немесе -ар 
мен -ур аффикстері о баста жеке-жеке қосымша болған дегенге 
меңзейтін болар.

-ар/-ур қосымшалы есімше заттанып (субстантивтеніп) 
септік, тәуелдік жалғауларымен келгенде, сөйлемде бастау-
ыш, толықтауыш қызметін атқарады: башым кетсә бу йоллар-
дын қайтарым йоқ (18 б, 8-9); суфылығ да‘ýы қылур хәлқа 
берүрға ашы йоқ (66 а, 12, 13). Есімшенің талданып отырған 
тұлғасы сөйлемде анықтауыш қызметінде де келеді: жаныңны 
алурýақтыда (34 б, 6). Бұл есімшенің болымсыз түрі -мас/-мәс 
(ешітмәс, білмәс) аффикстерімен берілген, мұның -маз/-мәз 
варианты жоқ. Де- етістігі есімшенің бұл түрінде дейүр болып, 
ал болымсызы демәс болып тұлғаланған.

-ар жұрнақты есімшенің болымды түрдегі ер- көмекші 
етістігімен келуі (келер ерді) мұнда жоқ, ал ерміш шылауы-
мен тіркесі неғайбілдік мағынаны білдіреді: дозах ічрә тынмай 
дайим күйәр ерміш (29 а, 9) «тамұқта үздіксіз күйетін болады 
(күйеді дейді)».

Есімшенің екінші түрі -ған/-гән/-қан/-кән аффикстерімен 
жасалады да, негізінен, анықтауыш қызметін атқарады:оқұған 
бәндәләр (10 а, 1); ғайбат қылған тілләрім (14 а, 5); тоғры 
йүрған‘ашиқ (20 а, 11). Есімшенің бұл түрі де субстантивтеніп 
не адвербиалданып, бастауыш, толықтауыш, пысықтауыш 
қызметтерінде келеді, мұндайда есімше септік, тәуелдік, 
көптік жалғауларын қабылдайды: жандын кечіб гаýһар алған 
болур жанан (15 б, 13); пир ешігін йастанғанлар мурад тапар  
(22 а, 8); би таһарат зикр айткәнгә лә‘нат төгәр (50 б, 8). Көптік, 
тәуелдік жалғауларымен келген-ғанжұрнақты есімшенің затта-
ну мағынасы тіпті айқын көрінеді.

-ған жұрнақты есімше жай сөйлемнің баяндауышы қыз- 
метінде сирек кездеседі, мұндайда ІІІ жақта көбінесе -дүр 
формантымен келеді: дидар көрүб чин өлгәндүр, дустларым-а  
(32 а, 3) [«Алла тағаланы»] жүзін көріп, шынымен өлген-ді 
(өлген екен), о достар». Ал құрмалас сөйлемнің бағыныңқы ком- 
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понентінің баяндауышы болғанда, барыс септігімен келеді: 
сән йер асыгә кіргәндәайа бәндә ғафил ол еккі мәләк кірсә 
көрүб хуб біләдүрсән (34 б, 7, 8); жаны»ны алыб тартгәндә 
қол йүгүнүрсән (34 б, 14) «жаныңды алып тартқанда, қол қу- 
сырарсың». Есімшенің бұл екі түрі теңеу мағынасын бер-
генде, әуелі тәуелдік жалғауын, содан соң -ча/-чә аффиксін 
қабылдап қолданылады: бат деділәр батғанұмча батмайын 
му (101 а, 7). Мұның -ғун+ча варианты да бар және ол едәуір 
жиі қолданылған: таң атқунча иңраб чықсам дәрді бірлә (15 а, 
5, 6); йүрсә болмас пир хизмәтін етмәгүнчә (21 а, 2); жандын 
кечіб тариқаткә кірмәгүнчә (73 б, 1, 2). Соңғы аффикспен кел-
ген кейбір сөздерді үстеу қызметінде қалыптасқан штамптар 
деуге болады. Осы тұлғалардың болымсыз түрі (болмағунча, 
кірмәгүнчә) мағынасы жағынан -й жұрнақты көсемшеге 
сәйкес келеді: айа дустлар бұл йолларны ‘ақбасы көп/йүрсә 
болмас пир хизмәтін етмәгүнчә (21 а, 1-2) «ей, достар, пірге 
қызмет етпей бұл қайтары көп жолдардан өте алмассың». 
Етмәгүнчә тұлғасын қөсемшенің етмә+й+ін+ча тұлғасымен 
салыстырыңыз, сондықтан А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков сияқты 
түркітанушылар -ғұнча аффиксті тұлғаны көсемше қатарында 
қарастырады. Бірақ -ғұнча аффиксті тұлғаның қазіргі өзбек 
тіліндегісі мен біздің қолжазбамыздағы қолданысында айыр- 
машылық бар: өзбек тілінде ол мезгіл пысықтауышы қызметін 
атқарып, орысша аударғанда «до тех пор, пока…», «до того, 
как», «пока (не)…» деген мағыналарда жұмсалатын болса,  
Ясауи хикметтері тілінде іс-қимылды» амалын блдіретін бағы- 
ныңқы сөйлемнің баяндауышы қызметін атқарады да, -й 
(-ын+ча) жұрнақты көсемшеге синоним болып түседі (жоғары- 
да келтірген мысалдарды қараңыз). -ғунча қосымшасының 
басқы ғ дыбысы түсіп қалған оғұздық -унча варианты мұнда 
жоқ.

Есімшенің -мыш/-міш жұрнағымен келген түрі -ған/-гән 
жұрнақты түріне синонимі болып көрінгенімен, әрдайым 
оның орнын баса алмайды, өйткені ол жіктік жалғауларын 
қабылдамайды және шақтық мағына бермейді.

Перфект мағынасында -мыш жұрнақты есімше бір ғана 
жерде кездеседі: аýлийалар ойасы нурдын болмыш деді -йа  
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(104 б, 2, 3). Мұндағы болмыш тұлғасыболған дегеннің сино- 
нимі. Бір қызығы бұл сөйлем кездесетін хикмет Қазан басылым-
дарында жоқ және ол тілі мен стилі жағынан қолжазбадағы өзге 
хикметтерден ерекшеленіп көрінеді, сірә, оның кейін қосылған 
өзге авторлардың туындысы болуы әбден мүмкін. -мыш 
жұрнағы -ған-ның тепе-тең қатарласы болып, анықтауыш 
қызметінде көрінеді: зикрі жам‘ болұб түзүлмишдә (84 б, 
6,7), бұл сөйлемдегі түзүлмішдә тұлғасы түзүлгәндә дегеннің 
синонимі. Ер- көмекші етістігіне есімшенің -міш жұрнағы 
жалғанып, шылау сөзге айналған: ерміш тұлғасы іс-қимылдың 
жүзеге асу-аспауы күдікті, сенімсіз екендігін білдіретін 
модальдық реңк береді. Бұл тұлға Ясауи хикметтерінде жиі 
қолданылған. Оның еркен/екен деген қыпшақтық варианты 
мұнда сирек кездеседі. жұрнақты есімшенің керәк сөзінен және 
ер- көмекші етістігімен (бармышерді) тіркесуі де (бармыш 
керәк) кездеспейді, бұл соңғы түзілістер шығыстүркістандық 
ескерткіштеріне және өзбек тіліне тән екендігі көрсетіліп 
келеді.

Есімшенің келесі түрін (тобын) -ғу/-гу/-қу/-қу жұрнақтары 
жасайды да, жіктік жалғауларын қабылдап, кәміл келер 
шақты білдіретін тұлға ретінде жұмсалады: ахир бір күн 
көрсәтгусісәңә дидар (22 а, 11-12) «[Алла тағала] ақырында 
саған өз дидарын көрсетеді»; мәхмур абәд қалғусы дұр сир-
ры ниһәнда (28 б, 2) «елтіген жанның сыры қалады мәңгі 
құпияда». Біз талдап отырған мәтінде бұл аффикспен келген 
есімшеге -лұқ/-лүк (алғулұқ, кигүлүк) жұрнағының жалғануы 
да кездеспейді.

Есімшенің шығыстүркістандық ескерткіштер тілі мен ескі 
өзбек тілінде қолданылған -ғлы/-қлы; -дағы/-тағы; -ығчақ/-
иксәк аффикстерімен жасалған өзге тұлғалары да бізді 
«мәтінімізде орын алмаған. Ясауи тіліні» Х-ХVІІ ғасырлардағы 
Шығыс Түркістан жазбалары тілінен айырмашылығының 
бір тұсы көсемше, есімше тұлғаларыны» көрінісінде жақсы 
байқалады.

-мақ/-мәк жұрнақты етістік тұлғасы қолжазба мәтінінде 
қимыл есімі ретінде еркін қолданылған: ічмәк йемәк (29 б, 6), 
күймәк йанмәк (63 б, 2) сияқты қос сөз тұлғаларын да жасаған. 
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Есім болғандықтан септік, жіктік, тәуелдік жалғауларын 
қабылдай береді: ‘ақил болсаң йығламақны‘адәт қылғын (17 
б, 4, 5); жан бермақдын қаттығ ‘ишқ йүз ‘азаб (76 б, 5). Бұл 
тұлға барыс септікте тұрғанда мақсат мәнін береді: мәләку-
л-маýт жан алмаққа келміш ýақтда (69 б, 3) ‘мәләк ул маýт 
жан алмаққа (жан алу үшін) келген кезде’. Ал керәк сөзімен 
тіркескенде іс-қимылдың орындалу-орындалмау қажеттігін 
білдіреді: нәдамәтлық болұб құллығ қылмақ керәк (97 а, 1,2).

Сөйтіп, Ясауи тілінің негізін, яғни түркі тілдерінің қай 
тобына жататындығын танытатын белгілердің бастылары 
морфологиялық тұлға-тәсілдер екені байқалады. Бұл тұрғыдан 
келгенде, ескерткіштің талданып отырған нұсқасының (қол- 
жазбасының) мәтінінде көрінген септеу, тәуелдеу, жіктеу 
парадигмалары негізінен қыпшақ тілдеріне сәйкес келеді. 
Әрине, мұнда да (лексика саласындағыдай) таза оғұздық, тіпті 
қарлұқтық тұлғалардың орын алғандығын да айту керек. 
Ортағасырлық әсіресе шығыстүркістандық (оғұздық, оғұз-қып- 
шақтық, ұйғыр-қарлұқтық негізді) ескерткіштерде айтар- 
лықтай орын алған көне түркілік (Орхон-Енисейлік), ескі 
ұйғырлық морфологиялық тұлғалар: қосымшалар, үстеулер, 
шылаулар, туынды сөздер Самарқанд қолжазбасы мәтінінде 
жоқ немесе өте сирек кездеседі. Мысалы, қарлұқ-ұйғыр 
тілдеріне негізделген жазбаларда еркін қолданылған табыс 
септіктің -ығ/-іг, оғұздық -йы (-ы), барыс септіктің -ра сияқты 
көрсеткіштері біздің мәтінімізде жоқ, сондай-ақ нары «соң, 
кейін», айру «өзге», өтрүмү «арасында», тәгі «дейін», ұду 
«соңынан», баса «кейін» сияқты шылаулар да «Хикметтер-
де» орын алмаған. Бұл топтағы шығармалардың ішінде тек 
кібі «сияқты», сәры «қарай», үзә/үзрә деген түрлері кездеседі, 
сірә, бұлар оғұз тілдерінде Ясауи заманында да, кейін де жиі 
қолданылған болуы керек.

Етістіктің етіс тұлғаларының қарлұқ-ұйғыр тілдеріне тән 
варианттары мұнда жоқ.

Етістіктің есімше, көсемше және кейбір тұлғалары негі- 
зінен қыпшақтық деуге әбден болады. -мыш/-міш, -ғу+сы/-
гу+сі тәрізді қосымшалары етістіктерде кездесуінде, олардың 
қызметі мен қолданыс мақсатында уәжділік бар. 
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Морфологиялық біраз тұлғалардың қолданысы ескерткіш- 
тің жанрлық-стильдік сипатына да қатысты екендігі белгілі. 
Хикметтер – поэтикалық дүние, ал поэзияда дәстүрлілік пен 
консервативтік орын алатындығын да қатты ескеру қажет.

Қолжазбадағы морфологиялық тұлғалардың ішінде ерекше- 
леніп келген сәттер де баршылық. Олар:

1) Септік жалғауларының қазіргі қазақ тіліндегідей 4 және 6 
түрлі фонетикалық варианттары (мысалы, ілік септіктің -ның-
нің, -тың-тің, -дың/-дің) жоқ, көптік жалғау тек -лар/-ләр 
тұлғасымен келген.

2) Сан есімдердің жазылуында (демек, тұлғасында) екі 
дыбыстың үстемеленіп келетін ұйғырлық варианты сақталған: 
оттұз, еллік, еккі, тоққұз, сәккіз.

Қысқасы, жұмыстың бұл тарауындағы талдаулар Ясауи 
хикметтерінің морфология саласындағы сипатын танытып, 
оның негізін тануға көмектеседі деп ойлаймыз.
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ІV ТАРАУ
______________________________

Хикметтер тілінің көркемдік сипаты

§1. Бұл – өз алдына жеке монографиялық еңбек арналуға 
тиіс тақырып. Ескерткіш тілінің көркемдік тұрпатын танытуда 
оны алды-артындағы үлгілермен, қазіргі түркі тілдері матери-
алдарымен салыстыра отырып зерделейтін проблема. Оның 
үстіне жазба дүниенің, поэтикалық үлгінің тілдік-стильдік 
көркемдігін тануда назарға алынатын қырлары (аспектілері) 
көп болатынын ескеру керек. Солардың ішінде біз бір ғана 
қолжазбадағы «Хикметтер» деп аталатын өлеңдердің тіл 
көркемдігін мәтіндегі:

1) бейнелі фразеологизмдердің, олар арқылы берілген 
аллегориялық бейнелер;

2) жеке сөздердің стильдік (мақсаттық) қолданыстары;
3) символдық сөз көздері, діни мистика және моральдық 

мазмұндағы сөз қолданыстары;
4) теңеулердің семантикалық және грамматикалық көрі- 

ністері;
5) жеке морфологиялық тұлға-тәсілдердің стильдік қызметі;
6) сан есімдердің аллегориялық қызметі;
7) сөйлем мүшелерінің орын тәртібінде кездесетін стильдік 

мақсат (жүк);
8) тұрмыстық сөздердің стильдік уәждері;
9) өлеңнің архитектоникасы, хикметтердің бұл саладағы 

халық поэзиясымен іліктестігі;
10) «Хикметтерде» орын алған стильдік амалдардың, 

көріктеуіш тәсілдердің қазақ поэзиясындағы көрінісі қандай?» 
деген тұрғыдан ғана қарастырамыз, онда да проблеманың 
аталған қырлары барынша терең талданды деп айту қиын.

§2. Ясауи хикметтерінің бір қолжазбадағы мәтіні бойынша 
берілген лексика-фразеологиялық сипаттамада көрсетілген- 
дей, ұлы шейхтың тілінде поэтикалық фразеологизмдердің 
қолданысы көзге түседі. Поэтикалық фразеологизм дегеніміз 
бір нәрсені, яғни белгілі затты, сынды, қимылды, қимылдың 
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амалын жай атамай, бейнелеп, суреттеп, астарлап, мадақтап не 
«балағаттап» атайтын тіркестер. Өлең сөздің күнделікті сөйлеу 
тілінен де, тіпті көркем қара сөзден де ерекшелігі – ол бейнелі 
(образды) сөздерге көбірек иек артады, ал бейнелі қолданыс 
әсерлі, экспрессиялы болып келеді. Әрине, поэтикалық фразео- 
логизмдер ғасырлар бойы жинақталады, сондықтан жалпы- 
халықтық тілдің өзінде қалыптасқан, көпшілік қауымға мағы- 
налары мен қолданылатын орындары айқын қор құрайды. 
Ақындар, жыраулар, шешендер сол қорды жақсы пайдалана-
ды. Осы қордың бір тобы тұрақты эпитетпен келген тіркестер: 
гауһар сөз, қызыл йүз, қара йүз, йахшы йол, йаруқ дунйа, қамуғ 
‘аләм, сарығ йуз, түбсіз дарийа, қараңғы шуғласыз йер де-
ген тіркестердің қызыл йүз, қара йуз, қылча бойун, қара йер 
сияқтылары – халық тілінде ертеден қалыптасқан бірліктер, 
оларды Ясауи жергілікті ру-тайпалар қолданысынан алған, 
ал гауһар сөз, йаруқ дунйа, түбсіз дарийа сияқтылар, сірә, 
парсы әдебиетінен еніп, кейін халықтың сөйлеу тілінде 
де қалыптасып кеткендер болар. Бұлардың ішіндегі діни 
әдебиетте жиірек кездесетін Йалгуз Хақ, екі жиһан, Ариғ Ра-
сул, он сәккіз мың ‘аләм, мұңлуғ жан, игрі йол, ‘ишқ йолы, йаруқ 
дунйа, фани дунйа сияқты тұрақты тіркестер діни мазмұнды 
фразеологизмдердің де көпшілігі (он сегіз мың ғалам, тура 
жол, жарық дүние, екі дүние т.т.) хикметтер арқылы түркі 
тілдеріне еніп, кейін тұрақталып кеткенін көрсетуге бола-
ды. Ал мұндай тұрақты эпитетті тіркестер - поэзия тілінің 
көріктеуіш құралдарының бірі, олардың бірқатары бір затты, 
құбылысты астарлап, өзгеше мағына беріп атаса, енді біреулері 
семалық реңк үстеп, семантикалық шеңберін кеңейтіп не та-
рылтып көрсетеді. Мысалы, игрі йол, йахшы йол дегендер тіпті 
де «көлік, адам жүретін кәдімгі жол» дегенді білдірмейді, ол 
жалпы ислам дінінде, оның ішінде Ясауи тілінде «мистикалық 
суфизм іліміне ден қою, бас ұру, оны берік ұстану» деген ау-
ыспалы (өзгеше) мағынадағы атауды білдіреді, сол сияқты 
Йалгуз Хақ, Ариғ Расул деген де Жаратушыны Хақ, Расул деп 
жай атап қоюшылық емес, Жаратушыны қалай тану керектігін 
(«жалғыз» немесе «ең таза, қасиетті» деп білу керектігін) қоса 
аңғартады. Демек, бұндай эпитетті тіркестер сөз-атауға, бір 
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жағынан, ерекше статус берсе, екінші жағынан, поэтикалық 
элементтер қатарын түзеді.

§3. Ясауи тілінде кездесетін поэтикалық құрылымдардың 
елеулі келесі тобын лингвистикалық әдебиетте синкреттік 
тіркестер деп аталатын құрылымдар құрайды. Олар мағы- 
налары жағынан бір-біріне жанаспайтын бірліктер (сөздер) 
тіркесіп, перифраздар деп аталатын фразеологизмдер бо-
лып келеді. Перифраз дегеніміз – бір нәрсені не құбылысты, 
іс-қимылды олардың бір белгісін, бір қасиетін көрсетіп, су-
реттеп атайтын фразеологизм. Мысалы, хикметте: ғариб ба-
шым нәфс елкідін кұтұлмады (46 а, 4) деген өлең жолы бар. 
Мұндағы нәфс елкі (нәпсінің қолы) деген фразеологизмде нәфс 
- дерексіз есім атауы, қол - деректі ұғым (адамның дене мүшесі, 
шындығында, бұл екі сөздің мағынасы оларды тіркестірмеуге 
тиіс, бірақ бейнелеп атау үшін адамға тән нәпсі сезімі пайда 
болса, оның адамды еркіне жібермей қармап алатын белгісін 
қол сөзімен тіркестіру арқылы білдіріп тұр). Жан құлағы де-
генде адамның жаны – сезім дүниесі бір нәрсені білу үшін 
оны көруі немесе естуі керек болады деп, адам сезімінің осы 
қасиетін атау үшін құлақ сөзін тіркеп, аса әсерлі астарлы 
бірлік (фразеологизм) пайда болып тұр. Жоғарыда көрсетілген 
перифраздардың әрқайсысын осылайша танытып шығуға бо-
лады. Демек, сопылық поэтика мектебінде орын алған бұл 
тәсілдің түркі көркем тілінде жақсы көрінген амал екенін 
айтуға болады (әрине, бұл тәсіл тек түркі тілдерінде ғана 
емес, араб, парсы сияқты тілдердің көркем дүниесінде ертеден 
орын алатындығы да даусыз болар). Ясауи синкреттік амалды 
еркін пайдаланғаны соншалық, оның тілінде шари‘атны(ң) 
бутасында пишмагүнчә (43 а, 11), тариқатны(ң) бурақыны 
мінмәгүнчә (43 а,11), Хақиқатны(ң) дарйасыгә чуммагунчә (43 
а,12), шари‘атны гүлзарыда сайран қылдым(45 а, 9) деп те пе-
рифраздайды, хикметтердің осы беттерінде тариқатны(ң) май-
даны (45 а,10), ма‘рифатны(ң) ешігі (45 а,12), мухаббатны(ң) 
бағы (48 б,1) деген тіркестер де бар.

«Хикметтер» тілінде перифраздар аса көп емес. Дегенмен 
мұндағы көңүл құшы, шауқ қанаты (көңүл құшы шауқ қана- 
тьш қақыб чықса – 33 а,13), тәубә тоны, көз раушаны, жам 
шарабы, көк пәрдәсі, жан құлагы (ешітсә жан құлагы бірлә 



175

һәр йар (9а,6), сир шарбаты (пир шарбатын ічкән ‘ашиқ- 20 
а,1), шауқ шарабы (шауқ шарабын тойуб ічкіл – 20 б,11), жан 
булбулы, көңул мулкі, ‘ишқ дукәні, мухаббатны(ң) бағы, мухаб-
бат оты сияқты фразеологизмдер түркі поэзиясы тілінде әрі 
қарай дами түскен деп табамыз. 

Қазақ поэзиясында перифраздық тәсілдің жүйелі түрде 
кеңінен көрінген жері – Абай өлеңдері. Абайға дейін де фра- 
зеоқұрылымның синкреттік тәсілін қолданудың жақсы ны-
шаны Дулат Бабатайұлынан (XIX ғ. орта тұсы) көрінетіндігін 
білеміз. Ол өзінің поэзиясын тас ағызған ағын деп, өз заманын 
толқынды теңіз деп, өз кезеңіндегі қазақ қауымын жел қайық 
деп перифраздап бергені белгілі106.

XYIII-XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясы тіліндегі синкре- 
тизмдер сонау Ясауи заманынан, сопылық поэзиядан келе 
жатқан құбылыс деп қарау керек. Жоғарыда хикметтерден 
көрсетілген көңүл құшы (көңіл құсы), жан құлағы, ‘ишқ йугі 
(ғашықтық жүгі), тауба тоны дегендер Абайдың талап- 
тың тұлпары, өмірдің тоны, дүниенің есігі деген фразеоло- 
гизмдерімен бір қатардан көрінеді. Демек, қазақ поэзиясының 
тілдік-көріктеуіш амалдарында сопылық мектептің әсері 
болған және ол үзілмей жалғасып келе жатыр деп батыл 
тұжырымдауға болады. Және бір көңіл аударарлық құбылыс – 
Ясауи тіліндегі бейнелі фразеологизмдердің көбі сол мағына- 
да, сол тұлғада қазіргі қазақ тіліне де тән екендігі көзге түседі. 
Мысалы: қийаматта көтәрүр қырқ ишәкні (ң) йүкіні (32 а,8-
9) – «қырық есектің жүгі – өте ауыр жүк»; йурәгін қан етіб 
йоқласа (10 а, 7) – «жүрегін қан етіп (қан жылап) жоқтаса»; нә 
қылгайсән йазуқларың тағдын ағыр (12 б,10) – «не істейсің, 
жазықтарың таудай көп, өте ауыр» т.т.

Абай тілін ілгеріректе зерттеген кейбір ғалымдардың 
«Абайдағы үміттің оты, қырық жамау жүрек, көңілдің жай-
лауы, қараңғылық пердесі, қайғы оты, саңырау қайғы сияқты 
авторлық тіркестерді ақын орыс поэзиясының үлгісімен жаса-
ды» деген пікірлердің жаңсақ екендігі көрінеді. Әрине, орыс 
ақындарынан аударма жасаған Абайда орыс поэзиясының ізі 
жоқ емес. Абайдың өзі өте жақсы танып оқыған әрі аударған 

106 Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. - Алматы, 1995. - 113-бет.
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Пушкин, Лермонтовтарда, әсіресе Пушкиннің 1820 жылдарға 
дейінгі өлеңдерінде перифраздардың жиі орын алғаны белгілі.

XYIII ғасырдың соңғы он жылдығы мен XIX ғасырдың 
алғашқы он жылдықтары орыс поэзиясында перифрастық 
стиль дәуірі деп аталыпты. Сондықтан Абайдың аударма 
өлеңдерінде қараңгы көңіл, көңілдің жүгі, улы сусын, жал- 
таңдаған жас жүрек, жүйрік уақыт, асау тай сияқты 
тіркестер –түпнұсқадағы перифраздардың аудармалары.107

Сөйтіп, Ясауи тіліндегі көріктеуіш құралдардың түркі поэ-
зиясы тілінде әрі қарай қолданысы үзілмей, біздің күндерімізге 
жеткенін батыл айтуға болады.

§4. Ясауи тілі көркемдігінің келесі өрнегі – қимыл атаулары- 
ның экспрессивтік бояуы барын таңдап қолдануда көрінеді. 
Мысалы, йүрәгін қан етіб йоқласа (10 а, 7), қолұм бағлаб ду‘а 
қылсам (13 а,1), қара йүзүм тофрағ қылсам (15 а,7), дәрйа бо-
луб таштым (78 а,5), отгә тушмәй піштім мән-а (78 а,14), 
жан күйдүрүб, йүрәк өртәб, бағрым дағлаб (85 а, 8) деген 
сияқты қолданыстарда іс-қимыл атаулары кәнігі (нейтральды) 
мағынадағы етістіктер емес, әсірелеп, астарлап айтылған іс-
әрекет атаулары (жүрегін қан етіп жоқтау – «қатты жоқтау»; 
қолын байлап дұға ету – «мейлінше беріліп дұға ету...». Бұл 
қимыл атауларының барлығы да нағыз метафора және бұл 
амал өте актив қодданылған. Сірә, Ясауи хикметтерінің қалың 
көпшіліктің сұранысын өтеуге осындай көрікті тұстары қатты 
қызмет еткен сияқты.

§ 5. Ясауи тілінің үлкен бір белгісі – мұндағы тұспалдап 
айту – аллегорияға бейімділік. Жоғарыда келтірілген фразео- 
логизмдердің барлығы да метафоралық бірліктер: бір нәрсені, 
құбылысты, іс-әрекетті өз сөзімен тура атамай, өзге сөздермен 
ауыстырып атайды, бейнелеп атайды. Осындай бейнелеудің 
және бір түрі –балау. Ясауи тілінде алдымен өзінің идеологи-
ясын білдіретін құралы – хикметтерді балау көзге түседі. Ба-
лау дегеніміз – сипаттама. Біздің қолжазбамыздың беташары 
ретінде хатқа түскен хикметте Ясауи:

мәні(ң) хикмәтләрім – дәрдіға дәрман... (6 а, 3, 4)
мәні(ң) хикмәтләрім – дәрдіңә дару (6 а, 5, 6), – 

деп бастап, әрі қарайғы өлең жолдарында өзі ұсынып отырған 
107 Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. - Алматы, 1995. - 116-117 беттер.
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ақыл сөздері – хикметтерін ‘ашиқны (ң) жаны, ‘аләмға да-
стан, талибны(ң) ризқы, фарман-и Субхан, сөзләргә султан, 
‘ишқның сәнасы, дәрдінің дауасы дегендерге балайды, өйткені, 
өз сөзімен айтсақ, бұл «хикмәтләрнің ма‘ны құран» болып си-
патталады. Балау да – метафораның түрі, «суреттеліп отырған 
затты не құбылысты айқындай түсу үшін, ажарландыра түсу 
үшін оларды өздеріне ұқсас өзге затқа не құбылысқа балау, 
сөйтіп, суреттеліп отырған заттың не құбылыстың мағынасын 
үстеу, мазмұнын тереңдетіп, әсерін күшейту»108. Осыңдай 
мақсатты көздеген ұлы шейх, ұлы сопы хикметтердің жай үгіт 
өлең емес, мағынасы «Құран» сияқты дертке дару, дауа бола-
тын сөздердің ішіндегі ең күштісі, әсерлісі («сөзләргә султан», 
«Худадын сөзідін чыққан бу хикмәт») дегенді білдіру үшін 
көріктеуіш құрал етіп балау тәсілін қолданған.

Балау мен теңеу – жапсарлас амалдар. Балау, сірә, сипаттама 
түрінде келсе, теңеу суреттеме түрінде берілетін сияқты. Ясауи 
тілінде теңеудің -дақ/-дек, -тақ-тек, -дағын/-дегін жұрнағы- 
мен берілгендері де, сифат («сияқты», «секілді»), йаңлығ 
(«сияқты»), кібі («сияқты») сөздерімен тіркес түрінде беріл- 
геңдері де бар: [мәні (ң) хикмәтләрім] дилі айина дек садиқина 
айтың (7а,1); бийабанлар кезіб, мәжнун кібі уәла қылсам; 
Байазид дек йетмішімдә өзүм сатсам (13 б,3); Мансур йаңығ 
әнә-л-Хақ деп ғауға қылсам (23 а,11-12); йол үстідә тофрағ 
сифат чаңлаб йатсам (13 б,11-12). Теңеу де өзге көріктеу  
амалдары сияқты, түркі поэзиясында өте ертеден келе жатқан, 
жиі қолданылатын экспрессиясы күшті құрал. Жергілікті 
түркі тайпалары поэзиясынан нәр алған, көптеген көріктеу 
модельдерін жақсы пайдаланған сопылар мектебінің поэти- 
калық арсеналынан балау, теңеулердің орын алуы – заңды 
құбылыс.

§6. Жеке сөздер мен тіркестерді стильдік мақсатпен 
өлең тіліне қосу да – хикметтер жанрына тән белгінің бірі. 
Бұлардың бірі тұрмыстық сөздердің қолданысына қатысты. 
Әдетте поэзия тілінде тұрмыстық лексиканың тура мағынада 
келтірілуі – кемде-кем ұшырасатын құбылыс. Әсіресе діни не-
месе ғашықтық лирикасы, батырлық жырлар сияқты әдебиетте 
олардың негізгі тақырыптарына қарай күнделікті тұрмыс-салт 

108 Қабдолов З. Әдебиет теориясының негіздері. - Алматы, 1970. - 231-бет.



178

көріністері кірмейді. Бұлардағы тұрмыстық зат атаулары бір 
нәрсені бейнелеп, астарлап атау үшін қолданылады. Мыса-
лы, бір хикметте «чин ‘алим йастуғын ташдын йаратты» 
(8 а, 4-5) деген өлең жолы бар. Бұл жердегі тас жастық – 
Жаратқанға шын берілген (чин ‘алим) адам «барша қиыңдыққа 
төзеді», «бұл жалғанның рақатын іздемейді» деген аллего-
рия. Екінші мысал: сахарлары йақам тұтұб йалбарсам мән  
(14б,7-8), мұнда да йақа («жаға») деген киім бөлігінің атауы 
тұтұб етістігімен тіркесіп, мүлде басқа мағыналық өң алып 
тұр, йақа тұт- «еш күмәнсіз берілу, барынша ынталы болу» 
мағынасын береді. Хикмет мәтінінде кездесетін құр («белдік, 
бау»), чәрағ («шырақ»), бөрүк, төшәк-йастұқ, той («киім»), 
мәй («шарап»), шараб, тайақ, айна, қылыч деген он шақты 
тұрмыстық зат атауы өздерінің лексикалық тура мағынасында 
жұмсалып тұрған жоқ, олар өзге сөздермен тіркесте келіп, жаңа 
бейнелі тіркес жасайды.

Жеке тұлғалардың стильдік жүк арқалап тұрғанының 
тағы бір көрінісі сөздердің қосарланып қолданысы деуге бо-
лады. Осы жұмыстың «Лексика» тарауында түр-түрге ажы-
ратып, беретін мағыналары мен қызметтерін көрсетіп талдап 
бергенбіз. Қос және қосарланған сөздердің басымы, мыса-
лы, ата-ана, ұлұғ-кічіг, тағ-у таш, түн-күн, төшәк-йастуқ, 
йатса-тұрса, ойнаб-күлүб сияқты түркі қос сөздері – өздерінің 
тура мағыналарында жеке лексикалық бірлік (единица) болып 
қолданылғандар, бұларда стильдік қызмет жоқ. Ал араб пен 
парсы немесе екі араб, не екі парсы сөзін қатар келтіргенде, 
көбінесе сол сөздер беретін мағынаны күшейте түсу, жалпылай 
түсу немесе түсіндіре (айқындай) түсу мақсаты көзделеді. Мы-
салы, мәкр-у хилә дегеннің бір компоненті араб (мәкр «айла»), 
екіншісі парсы (хилә «айла»), аһл-у ‘аййал (аһл арабша «жұрт, 
бір үйдің адамдары; айал арабша «отбасының адамы, әйел»); 
фасиқ фәжир (екеуі де – араб сөзі, мағынасы – «күнәкәр»). 
Сірә, бұл амал бөгде тілдік ұғым атауларын қалың тыңдарманға 
(оқырманға) хикметтерде айтылған ойдың түсініктірек болуын 
көздеу үшін бір мағынадағы екі сөзді қатар келтіріп қолдануға 
итермелеген сияқты. Бірақ бірі – түсінікті түркі сөзі, екіншісі 
– сол мағынадағы араб не парсы сөзі етіп қатарластыру мұнда 
жоқ. Ал бір мағынадағы түркі және бөгде сөз қатарларын кезек-
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кезек алмастырып отыру амалы бар. Мысалы, йахшыларны(ң) 
хак-и пайын сүрмә қылмай (18 б,13) деген аллегориялық ой-
тұжырым екінші бір жерде айағ басқан ізін көзга сурәрмін 
(10 а, 13) деп түркіше беріледі, айағ басқан із – Хақ-и пай; 
көзгә сүрмәк (сүртмәк) – сүрмә қылмақ. Осы қатарға қолум 
ачыб (13 а,12) – елкімні ачса (10 б, 6); қолуң алай (25 6,1) –
елкің тутуб (25 б, 1) сияқты параллельдерді қосуға болады. 
Бұл да, сірә, кездейсоқтық болмас: хикмет айтушы хак-и пай 
дегеннің түсінікті түркіше адекваты айағ басқан із - аяқ ізі 
екенін, сол сияқты елк деп отырғаны жергілікті тұрғындарша 
қол сөзі екенін білдіріп отыруды стильдік амалдың бірі еткенге 
ұқсайды.

§7. Морфологиялық тұлғаларға да стильдік жүк артып 
қолданылған тұстары бар. Айталық, хикметтер тілінде көптік 
жалғау жалғанбауға тиіс сөздер (есімдер) көпше тұлғада жиі 
көрінеді: башым кетсә бу йоллардын қайтарым йоқ (18 б,8-9), 
мұндағы йол (жол) сөзі көптік тұлғада келгенде, ол «сопылық 
ілім» (суфизм) дегенді білдіреді. Егер көптік жалғаусыз кел-
се, ол «әйтеуір жалпы бағыт» (айталық, дінді ұстану) дегенге 
меңзер еді, ал йоллар – суфизм тәртібі. Ғайбат қылған тіллә- 
рімні йүз мың тілсәм (14 а, 5) дегенде тілләр – тура мағынада 
емес, «егер бірнеше рет немесе әрдайым ғайбат сөйлеген 
кездерім болса, оным мейлінше жазғырылуы тиіс» деген 
мәнді береді. Сопылық поэзияда, сірә, орта ғасырдағы түркі 
ескерткіштері тілінде көптік жалғаулы тұлғаны стильдік жүк- 
пен жұмсау кеңінен қолданылған деуге болады. Бұл үрдіс 
түркі халықтарының өзге жанрдағы поэзия тілінде де ізін 
қалдырғанға ұқсайды (мұндай үрдістерді түрлі түркі тілдерінің 
соңғы 3-4 ғасырдағы поэтикалық дүниелерінің тілінен факті- 
лер (мысалдар) келтіріп, өз алдына жеке зерттеу нысаны ету 
керектігі даусыз).

§8. Поэзия тілі болғаңдықтан, мұнда әр алуан қаратпалар 
жиі көрінеді. Діни тақырыпты жырлауда сыйыну, жалба-
рыну, тілек тілеу сияқтылар орын алады, соңдықтан хик-
меттер мәтінінде Худай-а, Тәңірім, Игәм сияқты қаратпалар 
– Жаратқанға жалбарынудың тілдік көрінісі. Соңдай-ақ хик-
меттерде айа дустлар, дустларым(а) сөзі жиі қаратпа болып 
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келеді. Бұл діни әдебиеттің тілдік-стильдік амалдарының бірі 
деуге болады.

§9. Сопылық поэзия мектебінің ең басты стильдік ерекшелі- 
гі – I жақтық жіктеу, тәуелдеу тұлғаларының (мен есімдігі мен 
-мән жіктік жалғаулы сөздердің) көрінісі. Хикметтер тіліндегі 
мен-нің көрінісі мүлде ерекше: ол есімдік арқылы да, тәуелдік 
жалғауы арқылы да, жіктік жалғауы арқылы да кез келген 
хикметте, кез келген өлең тармағынан орын алған. Мысалы, 
біздің қолжазбамыздағы мінәжат болып берілген 1-хикмет, 
бір жағынан, аннотация іспетті, яғни Ясауи бұл хикметтерінің 
мазмұны қандай, кімге арналады деген сияқты мазмұндағы 
өлең жолдарын ұсынады: мәні(ң) хикмәтларым дардігә дәрман 
... мәні(ң) хикмәтларым ‘аләмға дастан ... сөзләргә султан... 
деп ұласа береді. Әрі қарай да өз міндетін: ошәл ‘алимға жан 
қурбан қылурмән... тәмами хан-у ман ихсан қылурмән ... деген 
сияқты I жақтық етістіктермен білдіреді.

Хикметтердегі мен жеке адамды, яғни тек қана хикметті 
айтушы авторды атамайды. Біздіңше, хикметтер мәтініндегі 
мен–Ясауидің өзі емес, бүкіл сопылық ілімнің негізгі тұлғасы 
– Хаққа барып сіңген, Жаратқанмен ұласқан адам – мен, адам 
– Хақ («әнә-л-Хақ»).

Бірсыпыра хикметтердегі өлең жолдары I жақтағы етістік 
пен мән-а сөзіне аяқталып (ұйқасып) отыратындығы тегін 
емес: бұлардағы мән есімдігінің I жақтағы етістіктен кейін 
қайталануында да мән бар: осы амал арқылы «мен –Хақ» деген 
идея күшейе түседі:

Айа дустлар пак ‘ишқныі қолгә алдым.
Бу дунйаны душман тұтұб арқа салдым.
Йақам тұтұб хәзратыға сығыныб келдім
‘ишқ бабыда Мансур сифат болдум мән-а (57 б, 1-4)

Бұл шумақта барлық сөз I жақтан (алдым, салдым, йақам, 
келдім, болдум), осы I жақта айтылғанның бәрін ең соңғы мән-а 
сөзі нығайтып тұр, бұл үшін тіпті а деген күшейту элементі 
жалғасқан. Салыстыра қарастырылғанда, Қазанның 4-басылы-
мында 13 хикмет ең соңы мән-а сөзінің қатысуымен ұйқасып 
келген екен, ол хикметтердің бесеуі Самарқаңд қолжазбасында 
жоқ. Мұнда мән-а сөзімен келетін 9 хикмет (2, 9, 22, 27, 29, 36, 
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37, 45, 63-хикметтер) хатқа түскен. Хикметтерде а күшейткіш 
элементісіз мән тұлғасына аяқталатын шумақтар да бар:

Қаһһар Игәм сәндін қорқұб ойғансам мән,
Гунаһыма иқрар олуб иңрәнсәм мән.
Сахарлары йақам түруб йалбарсам мән,
Дустлар хожам мәні бәндәм дегәймукин (14 б, 6-9).

Ұйқасты тіркес ішіне кіріп, өлең жолының ең соңында 
II жақ есімдігі сән сөзі де келеді, ол -а күшейткіш элементін 
тіркеп алады. Мысалы, 64-хикметте:

Сән әгәр диуанасән ертә сахар қоп сән-а,
Нала зари қылыб разы диліңні айт сән-а.
Көб халайиқ айтадүр үшбу кіші бимәрдүр,
Мән табибымны тапмадым мән зармән деб айт сән-а ...

Ең қажетті сөзді, яғни айтылмақ идеяны беркіте түсетін 
элементті өлең жолының соңына қою – қай тілдің де тиімді 
тәсілі болса керек, ал оның ішіңде мен, сен, ол деген есімдіктерді 
сөйлемдегі орыңдарын ауыстырып өлең жолының соңына 
шығару – қазақ ауыз әдебиеті тіліне де, ауызша дамыған ақын-
жыраулар поэзиясына да тән. Мысалы, XV ғасырдағы қазақ 
жырауы Асанқайғыда:

Тақырлауға қонар қаз, тырна,
Таң маңында ұшар ол.
Тауық неше шақыра,
Таң болжалдан атар ол.
Қызыл изен, боз жусан 
Сарыарқаға бітер ол.
Таңдайға біткен қызыл тіл 
Жаққа біткен отыз тіс 
Тірлікте не шайнасаң, жұтар ол109.

Мұнда жырау бастауышты инверсиялап, ол есімдігін өлең 
жолының ең соңына қою арқылы алдыңғы өлең жолдарыңдағы 
табиғат пен тіршілік «иелері»: қоңыр қаз, тырна, тауық, қызыл 
изен, боз жусан, отыз тісті сипаттай отырып, соларға көңіл ау-
дартады.

Тек жіктеу есімдіктері емес, өзге сөздерді де бірнеше өлең 
жолының ең соңыңда қайталап келтіріп, сол сөз білдіріп тұрған 
нысанға (мысалы, Қазтуған «Алаң да, алаң, алаң жұрт» деп ба-

109 ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясы. - Алматы, 1982. - 65-бет.
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сталатын шағын толғауының 8 жолыңда жұрт сөзін әр жолдың 
ең соңына қойып, оған логикалық екпін түсіреді) көңіл аудар-
тады, мүңда негізгі идея – жұрт (туған жер, ел мекені) екені 
көрінеді. Демек, бір сөздің (мысалы, Ясауиде мен есімдігінің) 
аяққы ұйқас құрамында және өлең жолының ең соңыңда берілуі 
түркі поэзиясында ертеден қалыптасқан, бірнеше ғасыр бойы 
жалғасып келген көріктеуші амалдың бірі екендігі байқалады. 
Ясауидің өзі бұл тәсілді түркі тайпаларының өз кезеңіңдегі 
(және өзіне дейінгі) көркем сөз үлгілерінен алғаны даусыз.

§10. Ясауи тілінде белгілі бір стильдік бояумен келіп, жиі 
қолданылған сөздердің тобы – сан есімдер. Адамның жасына 
қарай сипаттама беретін хикметтен басқа тұстардың бәрінде 
күрделі сан есімдер йуз мың (йуз мың түллүк мәләйиккә 
йүзләшдім мән, ғайбат қылған тілләрімні йуз мың тілсәм (14 
а, 5), мың бір (өләр уақтыда мың бір атың сөзләб тұрсам (14 
б, 13), он сәккіз мың (он сәккіз мың ‘аләм-70 а,11), бұлардың 
ішіңде йүз мың сан есімі өте жиі қолданылған. Бұлардың бәрі 
нақты санды емес, «көп, сансыз көп, белгісіз көп» деген ауы-
спалы мәңде қолданылған. Он сегіз мың ‘аләм, үч жуз алтмыш 
тамур, төрт йүз қырық төрт сүйәк дегендер де – осындай 
белгісіздік, жалпылық семантикамен келген кәнігі (халық 
тіліңде қалыптасқан) дәстүрлі қолданыстар. Нақтылықтан гөрі 
көркем абстракцияға бой ұратын діни поэзия тілінде бұлардың 
еркін қолданылуы – заңды қүбылыс.

§11. Сопылық поэзияның тілдік-стильдік ерекшелігінің бірі 
және ең негізгісі – айтылмақ идеяның аллегориялық образ-
дармен берілгеңдігі, яғни дерексіз (абстракт) ұғымды деректі 
(нақты) зат атауларымен беру. Хикметтердің кез келгенінде 
табылатын метафоралық фразеологизмдер астарлы (қосымша) 
мәнді тіркестер (сан есім, сын есіммен берілген коннотаттар), 
символдық бірліктер – осылардың баршасы хикмет айтушыға 
ойын (идеясын) астарлап ұсынуға мүмкіңдік береді. Мына 
сөйлемдерге көңіл аударсақ: Алла деб тәубә тонын кигүм 
келүр (46 а,7-8), мұндағы тәуба тонын кию деп тұрғаны тәубе 
ету, хилуатқа кіруінің бір мақсаты – тәубеге келу, яғни өзінің 
сопылық құлшылығын Алла қабыл етті деп шүкіршілік етсем 
деген идеяны астарлап ұсынып тұр. Бұл астарлы қолданысқа 
синкреттік тәсілмен жасалған тәуба тоны деген перифраздық 
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тіркес жәрдемдескен. Сол сияқты: ол кәруанны(ң) соңын алыб 
көчәрміз-а (42 а,13) мұндағы кәруан «бұл дуние, фәни жалған» 
, ол дәрахт тобыга үчуб қонгүм келур (53 а,10), ‘ ишқ дукәнін 
қайда құрұрсән (34 а,11); пир шәрбәтін ічкән ‘ашиқ сиррын та-
пар (20 а,1) сияқты сөйлемдер де, йолдын аз-, йолга кір-, қолүм 
түтүб, чөлләр кез- сияқты фразеологизмдер де – тұнып тұрған 
аллегория. Мысалы, чөлләр (бийабанлар) кезмәк – дін жолын-
да, оның ішіңде сопылық ілімді игеруде барша ауыртпалықты 
көтеру, қиыңдық көру, пир шәрбәтін ічкән ‘ашиқ – пірге қызмет 
еткен, сопылық ілімге бас иген, Аллаға (Хаққа) ғашық адам т.т.

Аллегориялық атаулардың біра тары символға айналады, 
яғни аталатын заттың (құбылыстың) белгісіне айналған сөз 
(не тіркес) болып, шығады. Мысалы, Ясауидің айағ басқан із 
(оның парсыша параллелі хак-и пай)дегені – діни рухтың сим-
волы, йол – мұсылман дінінің, оның ішіңде Ясауиде суфизмнің 
символы, бурақ (пырақ), бута (бұта), дәрйа, бағ, гүлзар де-
гендер де тіркестер құрамында тұрып, (шари‘атның бута-
сы, тариқатның бурақы, Хақиқатның дәрйасы, шари‘атның 
гүлзары, мухаббатның бағы) символдық мәнге ие болады. 
Сопылар поэзиясы тіліндегі символдар түгелге жуық діни 
ұғымдарды атайды.

Хикметтердің өлең құрылысы

§12. Ясауи хикметтерінің және жалпы сопылық поэзияның 
архитектоникасы мен композициясын зерттеу жеке арнайы 
жүргізілетін филологиялық міндет (жүмыс, ізденіс) болмаққа 
керек. Бұл ізденіс материалдың әлдеқайда көптігін, тұтастығын 
қажет етеді, соңдай-ақ жүйелі түрде жүргізілетін салыстыру-
салғастыру әдісі қолданылуға тиіс.

Біз бұл жұмыста «Хикметтердің» тек бір ғана қолжазбадағы 
нұсқасы бойынша жалпы шолу дәрежесінде өлең сөздің өзіміз 
таныған сыртқы, ішкі құрылымдық сипатын сөз етеміз.

Хикметтер – поэтикалық дүние, яғни өлең санатындағы ту-
ындылар. Олар өлеңнің шумақты (строфикалық) түріне жата-
ды. Шумақтар екі тармақты (өлең жолды) және төрт тармақты 
болып келеді.
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Өлең өлшеміне келсек, тармақтар көбінесе 12-13 буынды, 
соңдай-ақ 12-13, 13-14, 14-15 буынды және 7-8 буынды хик-
меттер бар. Мысалы, қолжазбадағы 8-хикметте:

Йол үстідә ‘азиз башым тофрағ қылсам,
Жан-у дилім Хақ зикріға муштақ қылсам.
Зикр айтыб бар жисмімні афақ қылсам,
Ýужудымдын бу ‘ақбалар көчәр мукин.

Айтылуда зикр сөзі зикір болып екі буынды сөз болаты-
нын ескерсек, бұл шумақтың әрбір тармағы 12 буынды бо-
лып қүрылған. Кейбір өлең тармақтары 12-13 буынды болып 
та келеді. Ал көбінесе екі тармақты шумақтардан түзілген 
хикметтердің әрбір тармағы 13-14 буыннан тұрады. Мысалы:

Күйдүргучі, йақтүрғучы һич түрарың йоқ,
От дек түташыб бақыласән кәун-у мәкәңда.

Мұнда 1-тармақта 13, 2-тармақта 14 буын бар.
Хикметтердің 7-8, 8-9 буынды тармақтармен берілгеңдері 

аса көп емес. Мысалы, 65-хикмет:
Ташла бу дунйа ‘ишратын
Қылғыл еранлар хизмәтін.
Ічкіл мухаббат шәрбәтін,
Мункир Накир кәрмәстін бұрұн.

Туындының өлең болып қабылдануында ырғақтың мәні 
үлкен. Ырғақ – гармония, ол үшін тармақ жолдарының дау-
ысты дыбыспен саналатын буыңдардың біркелкілігі қажет. 
Ырғақтық үйлесімі дұрыс өлеңдер ауызша жеңіл айтылады, 
құлаққа жағымды естіледі. Ясауи түркі өлеңінің осы қасиетін 
жақсы сезіп, ұтымды пайдаланған.

Қазақтың шумақты қара өлеңі де 11 буынды өлең 
құрылысымен келеді, ал Ясауиде таза 11 буынды шумақтар 
жоққа тән, басым көпшілігі 11-12, 12-13 буынды болып келеді.

Енді Ясауи поэзиясының ұйқас суретіне келсек, ең жиі 
көрінетіні алғашқы үш тармақтың өзара ұйқасып келіп, 
4-тармақ бір хикметтің барлық шумағының 4-тармағымен 
ұйқасып отырады. Демек, бір өлең екі ұйқаспен келеді: бірі – 
әр тармақтың алғашқы үшеуіндегі ұйқас, екіншісі – әр шу- 
мақтың 4-тармағының өзара ұйқасып отыруы. Соңғы ұйқас 
өлеңді «цементтеуші» (өлеңнің барлық шумағын бір-біріне 
«байлап») құрал есепті келеді. Қолжазбадағы өлең жіктері 
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түгіл тармақтары жүйелі түрде (қазіргідей тармақтарды бірінің 
астынан бірін тізіп жазып, шумақтардың да ара-жігін көрсетіп 
хатқа түсіру) ажыратылмай қатарынан тұтастырып жазылған 
хикметтерді бір-бірінен айырып, тіпті нөмірлеп беруге ұйқас 
бірлігі көмектесті: бір хикметтегі бір ғана (әр шумақты ақырғы 
тармағындағы ұйқас) ұйқасқа қарап оны бір хикмет деп санауға 
мүмкіндік береді.

Ал ұйқас суретінің өзінде де Ясауи хикметтерінде өзіне тән 
ерекшеліктер бар. Алдымен, мұндағы көптеген төрт тармақты 
хикметтің екінші шумағынан бастап аааб, әрі қарай вввб, гггб 
... болып кете береді, яғни б суретті ұйқас өлеңнің соңына 
дейін келеді. Екі тармақты шумақтардың көбінесе әрбір екінші 
тармағы ұйқасып отырады.

Ал қатты көңіл аударатын құбылыс – Ясауи хикметтерінің 
бірінші шумағының ұйқас суреті кейінгілерінен бөлекше 
келеді: көбінесе төрт тармақтыларда ұйқас абаб немесе абвг, 
кейде тіпті қазақтың қазіргі қара өлең ұйқасындай ааба түрінде 
берілген. Фактілермен дәлелдесек, 63-хикметтің110 1-шумағы:

‘алимларны ‘илмы бірлән болды ‘азиз              а
Жәһилләрні(ң) жәһлі бірлән қалды ‘ажиз        а
Құл болуб хазрәтіндә нәдаматсыз                      б
Нәдаматлық болуб құллығ қылмақ керәк          в

2-шумағы:
Алла йады көңүлләр фана болса,                        г
Ачылур батин көзі раббыдын нида болса           г 
Мурид керәк Байазид дек сафа болса                 д 
Аңдағ мурадыға йетмәк керәк                             в

Әрі қарай шумақтардың 4-тармағы:
5-шумақ: Көп йығлағыл тыңла аңда көрмәк керәк     в
6-шумақта: Бу дунйаны тәрк таслим етмәк керәк... в

болып ұйқасады.
Және ескеретін бір ерекшелік – ұйқастар өте әлсіз, яғни 

ұйқас құрайтын элемент көбінесе құранды: ең соңғы сөзі 
бірдей, алдыңғы компоненттер тек тұлға жағынан (дыбыс 

110 Хикметтердің нөмірлері осы қолжазбада көрсетілген, яғни өзіміз белгілеген 
сандарды көрсетеді.
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үйлесімі жағынан емес) ұйқасқан сияқты болып келеді. Мы-
салы, жоғарыдағы шумақта ұйқастырылған тұлғалар: фана 
болса, нида болса, сафа болса ... мұнда болса сөзі ғана бірдей, 
ал оның алдындағы фана, нида, сафа дегендерде дыбыстық 
гармония жоқ. Мұндай нағыз әуендік ұйқасы жоқ хикметтерді 
поэтикалық дүние етіп тұрған ырғақ (әр тармақтың буын 
санының бір келкілігі) пен әр тармақта айтылған ой біркелкілігі 
(параллельдігі). Мысалы, 67-хикметтегі әр шумақтың 
4-тармағы:

Мақсудыға аңда нүчүк йетәр дустлар...
Ду‘а алмай аңда нүчүк йатар дустлар...
Назар қылса һәр йаныдын көрәр ерміш...
Хақдын қорықсаң сендін һәмә қорқар дустлар...

Міне, бұл өлеңді «цементтеп» тұрған ортақ ұйқас, яғни әр 
шумақтың 4-тармағының ұйқасын жасап тұрған йетер, йа-
тар, көрәр, қорқар деген компоненттер әуен жағынан мүлде 
ұйқаспайды, ал өлеңді мұндағы бір ұйқасқа топтайтын алдыңғы 
үш жолда (тармақта) айтылған тезистің қорытындысы болып 
келетін 4-тармақтағы «констатация» (түйіндеу) біркелкілігі 
– параллельдігі. Бұл ұйқас түрі, сірә, Еуропа халықтары 
тілдеріндегі поэзияда кездесетін «тавтологиялық ұйқас» деген-
ге ұқсайтын болар.

Сөйтіп, ұйқастың екі түріне де, яғни бір шумақтың алдыңғы 
үш тармағындағы ішкі ұйқасқа (ааа) да, әр хикметті бөлек- 
бөлек бір өлең етіп шығаратын жалпы өлеңдік (әрбір 4-тар- 
мақтағы б) бір ұйқасқа да алынатын тұлғалар көбінесе 
есім+етістік (шауқым артты// нурға батты/ Хақ көрсәтті), 
негізгі етістік+көмекші етістік (сынар ерміш//қылар ерміш//
тіләр ерміш немесе білді//қылды//қалды//алды болып келеді. 
Ал одан да зор бір ерекшелік: өлеңді тұтастыратын 4-тармақта 
жеке сөз немесе тіркестер ұйқасы емес, тұтас тармақ мұндай 
құранды ұйқасқа көбінесе барлық тармақта бір сөздің 
келетіндігі. Мысалы, екі тармақты 14 шумақтан тұратын 
13-хикметтің әр шумағының екінші тармағы биһрақ сөзі 
қатысқан құранды ұйқаспен келеді:

Башы тәнігә бу Йасауи қылса тәхәййуз
Ұрды мәні деб файзгә сөз қатмаса биһрақ.
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Өткән суфилар ел көзідін тұрмады – қашты,
Хақны тіләгән хәлқа йәнә бақмаса биһрақ.

Сол сияқты ең соңғы сөз мән-а, сән-а, дустлар, дустларым-а, 
ерміш, биһрақ, Мухаммәд, йоқ, алса болмас деген сөздер бо-
лып келеді. Ал енді бір топ хикметтердің төртінші тармағында 
мұндай жеке сөздердің қайталанып келуі емес, тұтас бір 
тармақтың (өлең шумағының 4-тармағы) бір сөйлем болып 
келіп, әрқайсысында қайталап отыруы. Қолжазбадағы бірқатар 
хикметтер осы үлгімен берілген. Мысалы, бір хикметте құлақ 
салғыл хас уммәті болай десәң деген сөйлем осы өлеңнің  
13 шумағында қайталап отырады. Қалғандарында да: дустлар 
хуажам мәні(ң) бәндәм дегәй мукин, бу сәбәбдін дидарыңны 
көргәймән му, келің йығлаң закир құллар зикр айталүк т.т. өлең 
жолдары әрбір шумақтың 4-тармағы болып отырған.

Жоғарыда айттық, төрт тармақты шумақтардың алдыңғы  
үш тармағы осы шумақта айтылмақ ңдеяның алғышарты іс- 
петті болып келеді де, 4-тармақта сол идеяның өзі ұсынылады. 
Мысалы:

Хақ зикрін мағзи жандын чықармасәң,
Үч йүз алтмыш тамырларың тебрәтмәсәң,
Төрт йүз қырық төрт сүйәгіңні ұшатмасәң,
Йалғанчы дүр Хаққа ‘ашиқ болғаны йоқ.

Демек, хикметтердің поэтикалық құрылымында ұйқас 
белгілі мазмұндық рөл атқарады деуге болады.Ұйқасқа алынған 
тіркестің соңғы сөздері, әсіресе шумақ сайын қайталап беріліп 
отыратын тұтас бір тармақ (сөйлем) – сол хикметте айтыла-
тын негізгі идеяны білдіреді, ол идеяны күшейте, екпін түсіре 
айтуға қызмет етеді. Мысалы, 22-хикметте ұлы сопы 63 жа-
сында не себептен «жер астына» кіргендігін баяндайды, бұл 
идеяны құр баяндап қоймайды, дәлелдейді:

Закир болуб, шәкир болуб Хақны таптым,
Дунйа ‘уқбы талақ қылыб жәннәт таптым.
Шайда болуб, расуа болуб Хақны айттым,
һәмдәм болуб йер астыгә кірдім мән-а.

Әрі қарайғы шумақтардың 4-тармақтары:
Биғам болуб йер астыгә кірдім мән-а...
Шәмнәм болуб йер астыгә кірдім мән-а 
Арзум болуб йер астыгә кірдім мән-а...
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Қысқасы, 12 шумақтан тұратын бұл хикметтің әр шума- 
ғының 4-тармағы осылайша өріле береді. Ал алдыңғы үш 
тармақта «жер астыға кірудің» уәжі (мотиві) болған жайттар 
(сипаттар) баяңдалады:

Кімні көрсәм, хизмәт қылыб құлы болдұм,
Тофрағ сифат йол үстідә йолы болдұм,
‘ашиқларны(ң) күйүб ұчкән күлі болдұм.
Мәрһәм болуб йер астыгә кірдім мән-а...

Сөйтіп, мұнда ұйқас, әсіресе өлеңді бір желіге байлайтын, 
оны тұтастырушы, «цементтеуші» қызмет атқаратын 4-тар- 
мақтағы тұтас сөйлемнің қайталап келіп отыруы – сопылық 
поэтиканың ерекше белгісі болып танылады.

Самарқаңд қолжазбасындағы хикметтердің басым көпшілі- 
гі 4 тармақты шумақтардан тұрады. Олардың ұйқас суреті 
негізінен аааб, вввб, гггб... болып келеді. Мұнда баса көрсетуге 
болатын ерекшеліктің бірі – хикметтің 1-шумағының ұйқасы 
аааб қалыпты суреттен өзгеше болып келетіңдігі, олар кейбір 
хикметте абаб, енді біреулерінде абвг, аббв, бірқатар хикметте 
қазіргі қазақ өлеңіңдегідей ааба етіп ұйқастырылған.Ұйқастың 
бұл түрлері тек қана 1-шумақта, әрі қарай қатаң түрде аааб, 
вввб, гггб... сияқты болып кете береді. Кейбір хикметтерде 4 
тармақты желі-ұйқастың фоникалық жағынан мінсіз келуі 
көзделмеген деуге болады. Мысалы, 54-хикметте ұйқас желісін 
андын, соңға Хақ йолыгә салды дустлар, келесі шумақтарды 
соңғы кетті дустлар, өлді дустлар, йетті дустлар, білді 
дустлар сияқты сөздер жасаған. Бұндай ұйқас қызметінің 
жүгі дыбыс әуеніне емес, тұлға біркелкілігіне (салды, кетті, 
білді) артылған сияқты. Біздің байқауымызша, ақыл сөз (хик-
мет) айтушы поэтикалық белгілердің бірі – ұйқас суретін 
қатаң сақтаудан гөрі, ырғақ пен өлшемді дұрыс келтіре оты-
рып, өлең сөзге жақындату мақсатын көздеген деуге болады, 
яғни айтылмақ сөздің түр-тұрпатынан гөрі мазмұн тұрпатына 
баса көңіл аударған. Сопылық әдебиеттің мақсаты да осы – өз 
ілімін түсіндіру, насихаттау, тарату. Ол үшін басты назар сөздің 
мазмұнына түседі. Міне, 4 тармақты шумақтардың сыртқы 
құрылымы мен ішкі мағынасының сыр-сипаты осындай.

Ал екі тармақты шумақтардың да ұйқас суреті түрленіп  
отырады. Біздің қолжазбамыздағы 1-болып хатқа түскен 
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«мінәжат» іспеттес хикмет екі тармақты 83 шумақтан тұрады 
(сірә, шумақ саны одан да көбірек болуы, өйткені қолжазбаның 
алғашқы беті немесе беттері жоқ және бір-екі шумақтың 
алдыңғы не соңғы тармағы да жазылмай қалған). Ұйқас фи-
гурасы жағынан мұнда әр шумақтың екі жолы (тармағы) өзара 
ұйқасқан (аа...бб...вв...):

Мәні(ң) хикмәтләрім дәрдіға дәрман  а
Ешітмәй һәр кім қалса қылғай арман... а
Мәні(ң) хикмәтләрім ‘аләмға дастан   а
Рухүм келсә қылур сухбатны бустан... а

Екі тармақты шумақтан тұратын өзге хикметтердің ұйқасу 
қалыптары әртүрлі, мысалы, 13-хикметте 1-шумақ аа, 2-інші- 
ден бастап аб ... вб, гб, дб ... Ал 14-хикметте тіпті дыбыстық 
ұйқас жоқ деуге болады. Мұнда әрбір екінші тармақтың соңғы 
сөзі Мухаммәд болып келеді. Мұндайда оның алдындағы 
сөздер ұйқастырылуы керек еді, оларды ұйқасқа жақындатып 
тұрған–и элементі: дана-и Мухаммәд, расуа-и Мухаммәд, 
бина-и Мухаммәд т.т.

Ұйқасқа қатысатын сөздерді тұлға жағынан қарастырғанда, 
етістіктердің, оның ішінде күрделі есім+етістік тіркесінің 
молырақ кездесетіні байқалады. Құраңды, күрделі етістіктер- 
дің, мысалы, шауқым артты//нұрга батты//Хақ көрсәтті; 
саýда қылсам//ғаýға қылсам сынар ерміш// қылар ерміш;  
кірдім мән-а// айттым мән-а; хайран болдұм/султан 
болдум//‘урйан болдұм т.т. Етістік ұйқастар көбінесе алғашқы 
үш тармақта жиірек келеді.

Сөйтіп, хикметтердің өлең құрылысында:
1) Бір шумақта екі ұйқас (двойная рифмовка): бірі «ішкі» 

(бір шумақтың алғашқы үш жолындағы) және «желілік» (бір 
хикметті тұтастырып, бір желіге байлап тұратын) ұйқас. Оның 
суреті – аааб, вввб, гггб, дддб т.т.

2) Әр хикметтің 1-шумағының ұйқас суреті қалғандарынан 
өзгеше болады.

3) Бірқатар хикметтердің желілік ұйқасы жеке сөз, тіркестер 
емес, тұтас бір сөйлем-тармақ болып келеді; 

4) Фонологиялық сәйкестігі өте әлсіз шумақтар да біраз 
бар, яғни ұйқасқа алынған сөздер мен тіркестердің дыбыста-
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лу әуені үңдеспейтінін мәтінді оқып отырғанда байқауға бола-
ды. Мұндай әлсіз ұйқастардың қатарына алған//салған; білді//
қылды//қалды//алды сияқты тұлғаларды қосуға болады.

5) Шумақтарда айтылатын ойдың ұсынылу техникасы-
нан (өлеңнің ұйқас, өлшем шарттарын қатаң сақтаудан) гөрі 
сол хикметте білдірілетін идеяға баса назар аударылады, сол 
идеяны күшейте түсу үшін ұйқасқа жеке сөздердің (ең соңғы 
компоненттің) қайталанып отыруы шумақтың 4-жолының 
сөйлем-тармақ болып қайталанып отыруы сопылық поэзия 
мектебінің стильдік амалдарының бірінен саналады.

6) Сан жағынан 4 тармақты хикметтер басым болып келеді.
7) Біз ұсынып отырған қолжазба мәтінінде жазылмай 

түсіп қалған өлең жолдары кездеседі, ол орындар сол күйінде 
қалдырылды.

Ясауи «Хикметтерінің» тілдік негізі
(сүйегі)

Осы зерттеу жұмысын жүргізуде көзделген мақсаттардың 
бірі – Ясауи хикметтері тілінің негізі (арқауы, сүйегі) түркі 
тілдері тобының қайсысына жатады немесе қайсысына жақын 
деген проблеманы шешуге үлес қосу екендігі жоғарыда айтыл-
ды. Ол үшін ұлы шейхтың мұрасының ертелі-кеш бізге жет-
кен қолжазбалары мен жарық көріп келген, келе жатқан ба-
сылымдары бойынша жеке-жеке де, топтастырып та, олардың 
тілін барлық құрылым параметрі жағынан, яғни фонетикалық-
графикалық, орфограммалық көрінісіне, лексикалық құрамына, 
морфологиялық бітіміне, синтаксистік оралымына қарай тал- 
дап, түгендеп алып, түркі тілдерінің қай тобына және қазіргі 
түркі тілдерінің қайсысына жақынырақ келеді деген әлі үзілді-
кесілді шешілмеген проблемаға бару қажет. Бұл қажеттік соңғы 
бірер ғасыр барысында, әсіресе әр халықты, әр республиканы 
барлық тұстан жарыстырып, бәсекелестіріп қойған советтік 
дәуірдің 1950-1980 жылдары белді-белді түркі халықтары 
өздерінің жазу-сызу мәдениеттерінің іргесі ертеден қаланғанын, 
рухани-әдеби қазынасы мол екенін көрсетуге тырысқан тұс- 
тарда көне, ескі жазба мұраларды иемдену үрдісі бел алғанын 
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білеміз. Соның нәтижесінде Ясауи мұрасын өзбектер «тек қана 
өзбек әдеби тілінің бастауы» деп, түрікмендер «түрікмен әдеби 
тілінің атасы» деп, түріктер «түрік жазба әдебиетінің үлгісі» 
деп иеліктер танытып келді. Тек соңғы онжылдықтарда «Ясауи 
хикметтері – қазіргі түркі халықтарының ортақ мүрасы» деген 
байлам орныға бастады. Бұған Халықаралық түркологиялық 
орталықтың 1990 жылдан бастап Қазақстанда, Түркияда 
өткізіп келген ғылыми конференцияларының, дөңгелек үстел 
жиындарының, симпозиумдардың келісім-шешімдері және 
көрнекті түркологтердің білдірген пікір-тұжырымдары негіз 
болып отыр. Дегенмен «ортақ дүниенің» де негізі («сүйегі», 
«мәйегі», «ұйытқысы») болуға тиіс қой және бұл негізді қазіргі 
жеке тілдерден іздемей, бір тілге телімей, түркі тілдерінің 
қыпшақ, оғұз, қарлұқ деп бөлінетін топтарынан іздеу керектігі 
айтылуда.

Көне және орта ғасырлардағы түркі ескерткіштерінің 
тілдерінің қазіргі түркі тілдеріне қатысын зерттеуде тарихи-
лингвистикалық ізденістер бұл жерде тарихи түркологияның 
өзекті тақырыбына айналып отыр. Бұл ізденістер сәтті болу 
үшін зерттеудің әдіс-тәсілдерін айқындап алудың мәні зор. 
Бұл орайда орыс түркологтері елеулі еңбек сіңіріп келді. Бұл 
жерде тарихи-салыстырмалы әдіс қолданылады. Алдымен, 
ескерткіштер тілінің грамматикалық ерекшеліктерін зерттеп, 
жеке морфологиялық тұлғалар мен жеке сөздерді түгеңдеп алу 
(инвентаризация) керек. Олардың қазіргі түркі тілдеріндегі 
көрінісін (бар-жоғын, өзгеру эволюциясын (кезеңдерін, 
себептерін, нормалану процесін), тілдік бірліктердің араласу 
фактілерін байқау да осы ізденістердің ішіне кіреді, «аралас 
әдеби тіл» деген категория ұғымының белгілері мен сипатта-
рын сөз ету алға тартылады. Осы түста, біздіңше, тіпті бірқатар 
түркі тілдерінің «орта ғасырлардағы ортақ әдеби тіл дәстүрі» 
 деген де ұғым-түсініктің пүшпағы көрінетін сияқты. Әңгіме 
жазба тіл фактілеріне қатысты болғандықтан, кітаби тіл дәстү- 
рінің біршама өміршеңдігі, консервативтігі, ықпалдастығы 
сияқты қүбылыстарға назар аударуды да зерттеушілер сезінетін 
сияқты. Бірақ бұлар генетикалық негіздері бір (түркі тайпалары 
тілдері), бір-бірімен араласып жатқан, бір-біріне қатты ықпал 
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етіп келген әдеби тілдік дәстүрлер болатын. Сайып келгенде, 
акад. А.Н.Кононовтың айтуынша, ортаазиялық жазба әдеби 
тілдердің ортақтық, туыстық сипаты А.Н.Самойловичтің ХХ 
ғасырдың 20-жылдарында «біртұтас ортаазиялық түркі жаз-
ба тілі» деген концепциясын ұсындырған. Түркі халықтары 
(тайпалық одақтары) жайлаған Орта және Орталық Азиядан 
бастап, Шығыс Еуропа мен Таяу Шығысқа дейін созылған 
кең байтақ өлкенің әр аймағында пайда болып, аз-көп уақыт 
өмір сүріп келген ұйғыр-қарлұқ, оғұз-қыпшақ, қыпшақ-оғұз 
деген сияқты әр алуан тайпа диалектілеріне негізделген әдеби 
тілдер осы үлкен құбылыстың жеке көріністері деп санайды. 
Акад. А.Н.Кононов проф. Ә.Нәжіптің аталған кітабына жазған 
«Алғы сөзінде» оның Ясауи тілі жайындағы пікірлерін жоғары 
бағалайды, яғни Ә.Нәжіп Қожа Ахмет Ясауи «Хикметтерінің» 
тілі қыпшақ пен оғұз тайпаларының тілдеріне негізделген, 
мұнда оғұз тілдерінің қыпшақ тілдеріне әсері күштірек, 
соңдықтан, бұл – аралас әдеби тіл деген тұжырымның құнды 
екендігін айтады111.

Әрине, Ясауи тілінің негізі туралы мәселе жайын-
да түркологияда, оның ішінде орыс ғалымдары тарапынан  
айтылған толғамдар мен түйіндер баршылық. Атақты түркі- 
танушылар П.М.Мелиоранский, акад. К.Г.Залеман, акад. 
С.Е.Малов, А.К.Боровков, акад. А.Н.Кононовтардан бастап, 
Ә.Нәжіп, Н.А.Баскаков, Ф.Көпрүлү сияқты ғалымдар Ясауи 
тілінің негізін XI-XII ғасырларда Сырдарияның төменгі ағы- 
сын мекендеген отырықшы және көшпелі түркі тайпаларының 
тілдерінен іздейді. Бірақ Ясауи тілінің негізі жөніндегі 
түйіндері бірыңғай, бірдей емес, әрқилы. Акад. А.Н.Кононов 
«Хикметтер» тілі көне ұйғыр және хорезмдік түркі әдеби 
тілінің нормаларына, яғни Қараханидтер дәуіріңдегі қарлұқ-
ұйғыр жазба тілінің үлгілері «Құтадғу білік» пен «Алтын 
йаруктердің» тіліне жақын деп топшыласа, проф. Әмір Нәжіп, 
керісінше, Ясауи поэзиясының тілі грамматикалық құрылысы 
мен лексикасы жағынан XI ғасыр ескерткіштері «Құтадғу 
біліктен» де, әл-Замахшаридің «Мухаддимат ал-адаб» атты 

111 Кононов А.Н. Предисловие к книге Э.Наджипа «Исследования по истории 
тюркских ХІ-ХІV вв». - М.: Наука, 1989. - Стр. 3-5.
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шығармасынан да бөлектеніп түратындығын айтып, ол қарлұқ-
ұйғыржазба тілінен бөлек, өз алдына қалыптасқан екінші бір 
аралас қыпшақ-оғұз әдеби тілі деп санайды112. Ясауи тілін 
арнайы зерттеп, очерк жазған атақты түрколог А.К.Боровков 
оны шығыс қарахандық әдеби дәстүрді жалғастырып, өз ал-
дына қалыптасқан оғұз-қыпшақ тілінің үлгісі деп санайды да, 
бұл ескерткіш өзбек әдебиеті мен өзбек тілінің ертерек кезеңд 
егі тамаша беттерінің бірін ашады деп табады113. Көрнекті 
түркітанушы А.М.Щербак «Хосрау ýа Шірін» поэмасының 
тілі Ясауи тілінің ерекшеліктеріне сәйкеспейді деу арқылы 
«Хикметтер» тілінің негізі оғұз тайпаларының тілі емес де-
ген пікір айтады. Кейбір өзбек ғалымдары Ясауи тілін өзбек 
тілінің бір диалектісі деп санайды, бұған, сірә, атақты мажар 
ғалымы Г.Вамберидің «Ясауи хикметтері Қоқан хаңдығының 
диалектісінде жазылған» деген пікірі де себеп болса керек 
дегенді А.К.Боровков көрсетеді114. Ясауи мұрасын жан-жақты 
қарастырып, XX ғасырдың бас кезінде арнайы еңбек жазған 
түрік ғалымы проф. Фуад Көпрүлү оны қарлұқ негізді шығыс 
түркістандық тілдің үлгісі, бірақ оғұз тілдерінің әсеріне 
ұшыраған, ал Ясауидің ана тілі оғұз диалектісі емес деген 
тұжырымға келеді115. Кейбір зерттеушілер Ясауи тілі Орхон 
жазбалары тілімен де іліктеседі дегенді де білдіреді116. Қазақ 
ғалымдары тарапынан Ясауи тілін талдап, негізін дәлелдеп 
пікір білдірген арнайы ізденістер жоқ.

Алдымен, ертеректегі бір ескерткіштің тілін өзгелерінің 
(тұстастарының немесе одан бұрын не соң дүниеге келген- 
дерінің) тілімен салыстыруда және бір-бірінен айырмашы- 
лықтарын табуда негізгі тірек не болмақ, тілдің қай қаттауы ма-
териалды көбірек береді? деген сауал тұрады.

112 Наджип Э.Н. Кипчакско-огузский литературный язык Мамлюкского Египта 
ХІV века. – Автореф. докт. дисс. - М., 1965. - Стр. 9.

113 Боровков А.К. Очерки по истории узбекского языка (определение языка хикме- 
тов Ахмада Ясеви) // Советское востоковедение. - №.5. - 1948. - Стр. 113, 114

114 Боровков А.К. Очерки по истории узбекского языка (определение языка хикметов 
Ахмада Ясеви) // Советское востоковедение. - №.5. - 1948. - Стр. 113, 114 

115 Көпрүлү Мехмет Фуат. Қожа Ахмет Ясауи. Танымы мен тағлымы. - Шымкент, 
1999. - 198-бет.

116 Рустамов Э. Ахмад Ясави хикматларыда тарих ва хает садоси // Узвек тили ва 
адабиети. - 1972. - №4.
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Ертелі-кешті түркі жазбаларының тіліне назар аударған 
ғалымдардың айтуына қарағанда, ескерткіштің сөздік құра- 
мының негізгі объекті болуы екіталай, дәлірек айтсақ, мұнда 
екі-үш түрлі қиыңдық кездеседі, олардың бірі – түркологияда 
ертеректегі ескерткіштердің тіліндегі қыпшақтық, оғұздық, 
қарлұқтық белгілерді анықтаудың толық жүргізіліп болмаға- 
ны және оның күрделі проблема екендігі117. Екінші қиындық 
бұл реттегі зерттеу жұмыстарының әдістерінде жатыр, өйткені 
орта ғасырлардағы, айталық, X-XIV ғасырлардағы түркі жаз-
ба дүниелерінде орын алған жеке сөздер көбінесе аралас 
болып келеді: оларда қыпшақ тобындағы сөздермен қатар, 
оғұз сөздері, қарлұқ элементтері, тіпті көне түркі жазбала-
ры мен көне ұйғыр жазба тілінен келе жатқан дәстүрлі сөз 
қолданыстары ұшыраса береді. Мысалы, біз тілін әңгімелеп 
отырған қолжазбада ара-тұра Орхон-Енисей жазбаларында 
орын алған көне түркілік біт- (жаз-), қамуғ (барлық), тұпұқ 
қақ- (табыну), ай- (айт-) сөздері кездеседі, бірақ бұл фактілер- 
ге қарап, Ясауи тілінің негізі – көне түркілік жазбалар тілі  
деуге болмайды, өйткені сан жағынан олар өте аз, бұлардың Яса-
уи заманындағы параллельдері: йаз-, барча, ешік, айт сөздері  
аз кездеспейді. Немесе ескерткіш мәтінінде фонетикалық 
көрінісі жағынан түркі тілдерінің әр тобына жататын сөздер  
жарыса қолданылған. Мысалы, сүңәк/сүйәк, іч-/іш-, тапар/ 
табар, қаш-/қач-, нүчүк/нәчүк, көб/көп, құрығ қалдым/құрық 
қалдым т.т. XIV ғасырдағы Құтбтың «Хосрау ýаШірін» поэма- 
сының Хорезмидің «Мухаббатнамесінің», Сараидың «Гүл- 
станының» сөздік қазынасын салыстыра зерттеген Берікбай 
Сағындықов: «Орта ғасырлардағы түркілердің тек әдеби 
тілдері ғана емес, ауызекі сөйлеу тілдері де аралас болған, яғни 
бұларда қыпшақ, оғұз, қарлұқ-ұйғыр элементтері араласып 
қолданылған»,118 – дейді.

Әрине, бұл аралас-құраластықтың уәждері әр алуан: түркі 
тілдерінің әртүрлі топтарының, әр топтың әртүрлі диалекті- 
леріңде сөйлейтін тайпалардың орын-тұрақтары, тұрмыс-

117 Севортян Э.В. О некоторых вопросах исторического изучения тюркских язы- 
ков. - М., 1960. - Стр. 3.

118 Сағындықов Б. Сравнительный анализ лексики тюркоязычных памятников  
ХІV века. Автореф. канд. дисс. - Алма-Ата, 1977. - Стр. 8.
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салттары, шаруалары аралас-құралас болып келгендігі де бар, 
ескерткіш қолжазбаларды көшірушілердің тілдік ерекшелік- 
тері болуы мүмкін, қолжазбаны өз кезеңіне лайықтап, «ре-
дакциялау», жаңарту (модернизация) процестері орын алғаны 
даусыз – осылардың барлығы сөздік құрамның да аралас-
құраластығын жасаған. Сүңәк варианты бар екен деп, Ясауи 
тілінің негізі оғұздық деуге болмайтыны сияқты, сүйәк қатары 
да қолданылған деп тек қана қыпшақтық деуге болмайды.  
Демек, сөздік қазынасы түркі тілдерін топтастыруда тиянақ- 
сыздау тірек екендігін көреміз. Соңдықтан ескерткіш тілін 
тек лексикасына қарай емес, тілдің өзге де параметрлерінен 
қарастыру керек.

Дегенмен «Хикметтер» қолжазбасында көне ұйғыр жазба 
дәстүрінің де, қарлұқ, оғұздық элементтер де орын алған, атап 
айтқанда:

Көне ұйғыр жазба дәстүрінің іздері көрініп отырады:
а) шығыс септігінің -дын/-дін тұлғасында келуі;
ә) ілік септігі мен табыс септігі жалғауларының конверген-

циясы (ұқсас болып көрінуі, жақын келуі): мәні хикмәтләрім; 
қолыны алды;

б) жіктеу есімдіктерінің барыс септікте қыпшақша септе-
лу үлгісі емес, оғұз-қарлұқша үлгісі орын алған: маған, саған, 
оған емес, мәнгә, сәнгә, аңа;

ұ/ү мен у дыбыстарыны ы/і мен и конвергенциясы мұнда 
жоқ; бұл жерде қарлұқ тілдерінен алшақтайды.

Сөз соңындағы ғ/г дыбысының сонор и-у-ларға айналуы да 
жоқ: таг тігді, йығды (тау, тийді, йыйды емес), бұл ретте хик-
меттер тілі кейбір қыпшақ тілдерінен (айталық, қазақ тілінен) 
алыстайды;

Сөз соңындағы ғ/г дыбыстары көбіне-көп түспейді: сарығ, 
кічіг, арығ (сары, кічі, ары/ару емес), мұнда да қазіргі қазақ 
тілінен алшақтау тұрады.

Барыс септігінде интердикс н элементінің көбіне жалған- 
бауы қарлұқ тілдеріне тән. Бұл да «Хикметтер» мәтініңде орын 
алған.

Ясауи хикметтері тілінің біздің қолжазбадағы нұсқасы бой-
ынша қыпшақ тілдеріне, оның ішінде қазақ тіліне орайласпай-
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тын морфологиялық тұлға-тәсілдер де бар, мысалы, септік, 
көптік, жіктік жалғауларының ұяң, сонор, қатаң дыбыстар-
дан басталатын алты вариантты тұлғалары мұнда жоқ (-лар, 
-дар, -тар; -ның, -дың, -тың; -мын, -бын, -пын т.т болып 
құбылмайды).

Ескерткіштер тілінің сүйегін анықтауда статистикалық 
фактордың мәні айрықша. Жоғарыда айтылғандай, қыпшақ- 
тық, оғұздық, қарлұқтық, көне ұйғұрлық (тіпті көне түркілік) 
бірліктер (жеке сөздер, фонетикалық варианттар, морфолгия- 
лық тұлға-тәсілдер) ішінара қолданысқа түсіп отырған, бірақ 
олардың қай топтағы варианты жиірек қолданылады, міне, 
осыған назар аудару керек. Мысалы, қолжазбада морфоло- 
гиялық тұлғалардың ішіңде есімшенің, көсемшенің, етіс 
категориясының қыпшақтық тұлғалары сан жағынан басым 
болып келген, үстеулер де негізінен қыпшақ сөздері екені 
анықталды.

Шығыстүркістаңдық (қарлұқ-ұйғыр, оғұз-қарлұқ негізді) 
ескерткіштер «Қысас ул-әнбийада», «Хосрау ýа Шірінде», 
«Тефсирде» кездесетін көптеген архаизмдер: ақру «ақырын», 
білге «білімді, ғалым», Йаратығ «Жаратқан», йапурғақ 
«жапырақ», аzақ «аяқ», іzі «ие», боз «бой», өкүш «көп», ажун 
«дүние, жалған», азын «өзге», алығ «жаман», асығ «пайда», 
ашну «бұрын», бән– «байла», біті– «жаз», бітіг «кітап, дәптер», 
кедін «кейін», тәлім «көп», өнгін «өзге, басқа», оқы– «шақыр», 
қайра «қайтадан», йаулақ «өте», кіші «қатыны, жұбайы», 
айа «құрмет», абушқа «қарт, кәрі адам», асра «төменгі жақ», 
інген «өте, аса», ағыр «бағалы, қымбат» т.б. сияқты сөз-
тұлғалар Самарқанд қолжазбасы мәтінінде жоқ (біз бұл сөз- 
дерді Ә.Нәжіптің аталған ескерткіштерінде қолданылған 
деп көрсетуі бойынша алдық және түгел келтірмей, Ясауи  
хикметтерінде қыпшақтық, ішінара оғұздық вариантта-
ры барларын ғана тердік). Бұл сөздердің ішінде де (2)-мен 
келетін тұлғалар жоқ, өйткені Ясауи тілі j-тобына жатады, ал 
көрсетілген архаистік тұлғалардың да мұнда болмауы «Хик-
меттер» тілі ескі ұйғыр жазба дәстүрін аталған ескерткіштерге 
қарағаңда кемдеу (солғындау) сақтаған. Әрине, бұған уақыт 
факторы емес (өйткені орта ғасырлық түркі ескерткіштерінің 
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пайда болған кезеңдері шамалас: екі-үш ғасырлық қана), 
өзге жайттар себеп болған: сопылар шығармалары дүниеге 
прагматикалық мақсатпен келген: жергілікті тайпаларға 
түсінікті болуы бұл хикметтерді жаттап, ауызша да тарату 
мұраттары көзделгеңдіктен, XII-XIV ғасырларда түркі халық- 
тарының (тайпаларының) қай-қайсысының да күнделікті 
сөйлеу тілі мен ауызша дамыған көркем әдебиетінде (негізінен 
поэзиясыңда – халықтық өлеңдеріңде) көне тілдік элементтер 
бірсыпыра ығысқан кезеңі екендігі белгілі. Демек, көне түркі 
жазбаларында (V-VIII ғасырларда) және көне ұйғыр жазба-
лары деп аталған ілгергі әдеби дәстүрде орын алған тілдік 
элементтер ұмыт бола түсіп, күнделікті қолданыстан шыға 
бастағанын Ясауидің даналық (ақыл) сөздері – «Хикмет-
тер» жақсы көрсетеді. Бұл жағынан алғанда, сопылық поэзия 
мектебінің туындылары орта ғасырлық түркі ескерткіштерінің 
қай-қайсысынан да өзгешелеу болып көрінетіндігін айту керек. 
Әдетте поэтикалық дүниелер прозаға қарағаңда дәстүрлілікті 
қатаңырақ ұстанатындықтан, онда архаистік элементтер 
(сөздер, көріктеу амалдары, фонетикалық құбылыстар, морфо- 
логиялық тұлға-тәсілдер) көбірек кездесетіндігі тағы да белгі- 
лі. Соған қарамастан, Ясауи «Хикметтерінің» тілі өзге поэти- 
калық ескерткіштер тілінен оқшауланып тұрады

Сонымен қатар фразеологизмдер саласында бүгінгі қыпшақ 
тілдерінде, айталық, қазақ тілінде қолданылатын бірліктердің 
молдығы көзге түседі. Мысалы, башға түшті, баш ұрды, қол 
кушұрды, сөз қатмаса, мойұн сұнды, йолдын азды сияқты жүз- 
деген етістік фраземаларды былай қойғаңда, беш күндә өтәр 
‘умрың, йүз мың йашасаң ахиры бір күн өләрсән, үч йүз ал-
тмыш тамурларың тебрәтмәсәм, көңүлі бүтүн, көңүлі сынуқ, 
башым кетсә бұ йоллардын қайтарым йоқ сияқты фразалар 
мен фразеологизмдер осы мағынада, осы тұлғада қыпшақтық 
топтағы қазіргі қазақ тілінде де қолданылады. Бұларды, әрине, 
Ясауи немесе оның ізбасар мүридтері жасап ұсынған жоқ, бұл 
– тұрақты тіркестер қыпшақ тайпаларының халықтық тілінде 
пайда болып, ежелден қолданылып келе жатқандар.

«Хикметтердің» Самарқанд қолжазбасы бойынша мынадай 
қыпшақтық түстарды көрсетуге болады:
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1) дауыстылар жуан-жіңішке контраст жұптарға бөлінеді: 
а/ә, о/ө, ұ/ү, ы/і.

2) дауыстылардың жуан-жіңішке, еріңдік-езулік үңдестігі 
орын алған;

3) дауыстылар ұзын-шолақ болып ажыратылмайды;
4) қ, к, п қатаң дауыссыздардың тәуелдік қосымшалары 

жалғанғанда ұяңдану фактілері бар;
5) есімшенің -мыш аффиксі көбінесе өткен шақ тұлғасын 

жасамайды, атрибуттық қызмет атқаратын сөз жасайды, өткен 
шақ есімше көбіне -ған/-гән, -қан/-кән аффиксімен жасалады 
және бұл тұлға атрибуттық мәндегі сөзді де жасайды: айған 
сөзүм, оқыған бәндә, айағ басқан ізі, Алла дегән ‘ашиқлар.

Сөйтіп, қорыта айтқаңда, Ясауи хикметтерінің сөздік 
қазынасы мен фонетика-морфологиялық бітімі бір ғана түркі 
тілін былай қойғанда, бір ғана қыпшақтық немесе оғұздық, я 
болмаса қарлұқтық тобына жатпайды, мұнда өзге де түркі жаз-
ба ескерткіштері сияқты бұлардың барлығының да үлгілері 
(бірліктері, элементтері) орын алған, бірақ Ясауи тілінің сүйегі 
қыпшақтық, оның j-тобына (йақын, йоқ, йаман) жататын тіл, 
сонымен қатар мұнда оғұз элементтері мықты араласуы көзге 
түседі, көп ретте қыпшақ-оғұз қатарлары жарыса қолданылып 
отырады, сондықтан Ясауи тілінің негізі қыпшақ-оғұз әдеби  
тілі деп бізден бұрын айтылған тұжырымды (Ә.Нәжіптің) 
біздің талдауларымыз да қуаттайды.
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САМАРҚАНД (зАлЕМАН)
ҚОлЖАзБАСыНыҢ

ТРАНСКРИПЦИЯлАНғАН НұСҚАСы

6 а
1. махшарда хуррам/ қийаматда улұғ зәтігә
2. мәхрам/ ду‘аға йары берсүн һәр мусулман/
3. өләр ýақтыда елткәй нур-и иман/ мәні хикмәт-
4. ләрім дәрдіға дәрман/ ешітмәй һәр кім
5. өлсәқылғайарман/ мәні хикмәтләрім
6. дәрдіңә дару/ чықарса көксідін һәр
7. ләхза йаһу/ мәні хикмәтләрім ‘ашиқны жаны/
8. көзідін йашы ақса ғазы қаны/ мәні
9. хикмәтләрім ‘аләмға дастан/ рухұм келсә
10.  қылұр сухбатны бустан/ мәні хикмәтләрім кәни
11.  хадис дүр/ кіші кім фәһм қылмас
12.  ол хабис дүр/ мәні хикмәтләрім талибны
13.  талибны ризқы/ әгәр чәндикі болса журм-у

6 б
1. фисқы/ мәні хикмәтләрім фәрман-и Субхан
2. оқуб көрсәң һәммә ма‘ны қуран/ мәні 
3. хикмәтләрім дүр мушкил асан / қийамат
4. күн қылур талибны хандан/ мәні хикмәт-
5. ләрім сөзләрға султан/ қылур һәр
6. ләхзада шәбни шәбистан/ рухұм хуррам
7. болуб та‘атка батғай / йүрәгі өртәніб
8. көз йашы ақғай/ мәні хикмәтләрім шаýқ-у
9. мухаббат/ көзіні йашыдын қылғай таһарат/
10. намазыгә Расул Алла имамы/ аны қаýмы
11. мәлә’ик дүр тәмәмі/ шикәстә лығ білә
12. қылғай намазы/ қабул болғай аны Хаққа
13. нийазы/ мәні хикмәтләрім ‘ашиқға айтың

7 а
1. дилі айина дек садиқға айтың/ һәммә
2. күр-у кәру батины кәззаф/ тәмәм иқлимны 
3. кездім тапмадым саф/ мәні хикмәтләрім
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4. саррафа айтың Худадын бахабар дил сафа
5. айтың / ‘адаләт падшаһы аты садиқ
6. қылур бір ләхзада ýаслыгә ýасил/ мәнің хикмәт-
7. ләрім надан ешітмәс/ ýәли көңлі қара
8. пәндимні тұтмас/ Худадын би хабар Аллагә
9. мункир/ әдәбсіз би әдәб дунйада би сир/
10. дин исләми йоқ иманы ýайран/ қийамат 
11. таңы атса йолда қалған/ пирі кәмилні
12. көрмәй шайх сан‘ан / Худа етмәс 
13. қабул оқыса қуран/ өзіні шайх етәр

7 б
1. күлбари хали / йігірмә бешкә йетмәй
2. маһу сали/ насихатлар қылар пир-у жуýанны/
3. өзі фәһм етмәгән йахшы йаманны/
4. қуруб дамин кәззаблар кәни би пир/ тілі
5. мәкр-у хилә қылғаны тасхир/ аны тәзýир
6. дүр шайтандын а‘лә/ қопар йүзі қара 
7. махшарда күмраһ/ илләһи көрмәгіз йүзіні
8. һәр кез/ аның дек лә‘натыдын әйлә пәрһиз/ 
9. бу қал-у хәлі йоқ ‘әмині айтым/ Хақиқат
10. сөзідін а‘магә айттым/ әгәр ‘алим болса
11. жаным тасаддуқ / дур-у гаýһар сөзімні
12. ешітіб ұқ/ дур-у гаýһар сөзін
13. ‘аләмға сачса/ оқубан ол кәләмі

8 а
1. Хақны ачса/ өшәл ‘алимға жан қурбан
2. қылурмән/ тәмәмі хан-у мән ихсан қылурмән
3. қәні ‘алим қәні ‘алим йаранлар/ Худадын сөз-
4. ләсә иман пиринләр / чин ‘алим йастуғын
5. ташдын йаратты/ нә оқуды аны ‘алимға 
6. айтты/ өзіні білді ерсә Хақны білді/
7. Худадын білді инсафа / мәні хикмәтләрім 
8. дана ешітсүн / сөзүм дастан
9. етіб мақсадгә йетсүн/ мәнің хикмәт-
10.  ләрім хубларға айтың/ ду‘а тәкбир етіб
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11. рахматгә батың /мәнің хикмәтләрім дин-у 
12. ‘уқбы/ дил-у жаныда болса зикрі қалбы/
13. мәнің хикмәтләрім бір пирі кәмил/ қайу

8 б
1. бәндә Худаға болса мәйил / мәнің 
2. хикмәтләрім пир-и забар даст/ ешіткә-
3. нләр болұр биһуш-у сәрмәст/ мәнің
4. хикмәтләрім ‘ишқны» сәнәсі/ мухаббат
5. аһлі дәрдінің даýасы/ мәнің хикмәт-
6. ләрім қанд-у ‘әсал дүр / һәмә сөзләр
7. ічіндә би бәдәл дүр/ мәнің хикмәт-
8. ләрім ин‘амы Алла / сахар ýақты десә
9. астағфир-у Алла/ аның шайтан лә‘ин тұтмас
10. йолыны/ Мухаммәд Мустафа алғай қолыны/
11. пәйамбар уммәтім деб миһрітәбләр /‘азазіл 
12. ‘азазілнің Худайым өзі қаýлар/
13. Йасаýи сөзіні қадриға етің/

9 а
1. ғам ‘ишқдін барыб тойғұнча таттың/
2. ғам ‘ишқдін кіші бір қатра қанғай/ Худа-
3. ның ýаслыға бір йолы йеткәй/ мәнің хикмәт-
4. ләрім би дәрдгә айтмаң/ баһасыз гаýһарым
5. надангә сатмаң/ ешітсә жан қула-
6. ғы бірлә һәр йар/ Худа ýа һәм Расул Алла аңа
7. йар/ мәні айған сөзүм һәр кім ешітсә/ оқуб
8. ихласдін йахатқа бітсә/ ду‘а хайр айтай
9. дунйада зиндаһ/ рухұм қылғай мәдәдкәр барсам
10. андаһ/ Худайымдын тіләб падшаһ қылурмән/
11. халайиқлар ара ифша қылурмән/ әгәр рахм әйләсә
12. болғай Худа йар/ өзідін өзгәгә һич
13. қылмағай зар/ Худа ол бәндәні арманда
14. қылмас/ өзідін өзгәгә дәрманда қылмас/

9 б
1. мәнің хикмәтләрімні һәр кім асрар/ хизир
2. Илийас аңа болгай мәдәдкәр/ йәнә ғаýс-у ғийас
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3. алдыда хазир/ мурадыны берүр һәр
4. күндә қадир/ мурады ол тұрұр дидар-и Аллаһу
5. аны ýирді ерүр астағфиру уа-л-ла/ аңа
6. шайтан лә‘ин һәр кез дарымас/ бұ ýирдні 
7. айтмаса ол йазуқ ермәс/ әгәр ‘ақил
8. ерүр сән ýирдін айтғыл/ йаныб түшә
9. қылыб Тәңріға тартғыл/ хожам жәм-и шарабын
10. тола пергәй/ йана сәрмәст олүб
11. ýаслыны көргәй көрүб дидарыны ол
12. лә мәкәнні/ көзі ачса көрәр білмәс
13. найанда/ Худаның сөзідін чыққан 
14. бу хикмәт/ ешіттің мағз-и қуран мағз-и суннәт

10 а
1. мәнің бір дәфтарым йүз мыңча хикмәт/ оқұған
2. бәндәләр көргәй фарағат/бу ‘аләмда мәнің
3. төрт дәфтарым бар/ кіші хәр әйләсә
4. болғай өзі хаýар/оқұб құран
5. оқұб қылса ду‘а-и/ ýа йа елкін ачыб
6. десә сәнә-и/ рухұм болғай аңа дәйим
7. мәдәдкәр/ йүрәгін қан етіб йоқласа
8. һәр бар/ мәнің төрт дәфтарым ‘аләмға
9. сығмас/оқұб біткән кіші ‘аләмға 
10. қарымас/тәмәм ‘умры өтсә дағ-у хасрәт
11. кечә бидар олуб тартса рийазат/
12. ошәл талиб ға мән жаным берүрмән/
13. айағ басқан ізін көзға сүрүрмән

10 б
1. Худайа рахм етіб йолыұңа салғыл/гунаһім
2. беркітіб дәрдімні көргіл/гунаһім дәрді-
3. дін дәрманда болдұм/ бұ ит нәфсім
4. білә арманда болдұм/мәні йад әйләсә
5. һәр нәý жуýанлар ғариб-у бикәс-у һәм натаýанлар
6. һәмә пир-у жуýан елкімні ачса мәңә матәм
7. тұтұб йашыны сачса мәні өлгән
8. демәң дәйим тірікмән/тірік мән хаýа
9. өлүкмән мән пиріңмән/Худаға ләф 
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10. ұруб айды гунаһ кар/әгәр ‘афу
11. әйләсә саттар-у ғаффар/гунаһімдін ұйатлығ
12. мән Худаға/ болұб рази қазаға
13. һәм бәләға/гунаһім дәрдіні олған

11 а
1. ‘азаға нә йүз бірлә барай анда даýаға/
2. гунаһім ýаһмідін көп қорқамән аһ/
3. Худа бергәйму дәргаһгә мәнің раһ/әгәр
4. тапсам йолұм зәкир болұрмән/йүрәгім
5. чәк етіб шәкир болұрмән/һәмә пир жуýан
6. хаýф-у хатарда/көңүл чакам бу көфрук-
7. дін өтәрдә/аның үчүн сәңә зари
8. қылұрмән көзүмні йашыны жари қылұр
9. мән/ гунаһым ýаһмідін көп натаýанмән
10. көзі йашлығ һәмишә бағры қан мән/
11. чин айды Ахмәди мискин бұ сөзні/
12. Худаныңýаһмідін құтқарғай өзні
13. умәдәни аýаз бисми-л-ләһи ар-Рахман ар-рахим ғайб из 

хазрат Хақ би сам‘
14. хош ғайибдін аýаз келді құлағымға/султан Ахмәди

11 б
1. зикр айт деді зикрін айтыб йүрдүм мән-а
2. ‘ишқ сызларны көрдүм ерсә йолда қалды
3. ол сәбәбдін ‘ишқ дукәнін құрдұм мән-а/
4. он бірімдә рахмат дәрйа толұб ташты/ Алла(һу)
5. дедім шайтан мәндін йырақ қашты/һай-у
6. һаýас ма’у мәнлік тұрұб көчті / он
7. екімдә бу сирләрні көрдүм мән-а/он
8. үчүмдә нәфс-у һаýай қолға алдым/нәфс
9. башыға йүз мың бәлә қармаб салдым/тәкаббурны
10. айағ астын басыб алдым/он төртүмдә 
11. тофрағ сифат болдұм мән-а/ он бешімдә 
12. хур-у ғилман қаршұ келді/башын ұрұб
13. қол қушуруб та‘зим қылды/ Фирдаýс
14. атлық жәннәтідін махзар келді/дидар
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12 а
1. дидар үчүн барчасыны сүрдүм мән-а/
2. он алтымда жумлә арýах үлүш берді/
3. һәй һәй сізгә мубарак деб адам келді/он
4. секкіздә Чилтән білә шараб іштім/ сахар 
5. тұрұб чарзарб ұрұб көксүм тештім/
6. рузи қылды жәннәт кірдім сөзләр қоштым/
7. Хақ Мустафа жамалыны көрдүм мән-а/он тоққузда
8. йетміш мақам заһир болды/зикрін айттым
9. іч-у ташым таһир болды/қайда бардым хизр-у 
10. Илийас хазир болды/ғаýс-у ғийас мәй ічүрді
11. тойдұм мән-а/ йашым йетті йігірмәгә
12. бихәмди-л-ләһи пир хизмәтін қылдым
13. тәмәм дунйадагі құрт-у құшлар қылды сәләм/

12 б
1. ол сәбәбдін Хаққа йаýық болдұм мән-а/ му’мин
2. хикмәт ешітіб йығламай дүр/еранларның
3. айған сөзін аңламай дүр/ айат хадис-
4.  лар йа қуран тыңламай дүр/ бу риýайат ‘арш
5. үстідә көрдүм мән-а/ бу риýайат көрүб
6. Хаққа сөзләшдім мән/йүз мың түллүк мәләйиккә
7. йүзләштім мән/ол сәбәбдін Хақ йолыны із-
8. ләштім мән/ жан-у дилім аңа фида қылдұм мән-а/
9. құл Хожа Ахмәд йашың йетті йігірмә бір/
10. нә қылғайсән йазуқларың тағдын ағыр/
11. ғазаб қылса қийаматта Игәм қадир/айа
12. дустлар нүчүк жаýаб айғұм мән-а/
13. бисмиллаһи ар-Рахман ар-рахим
14. мунажат хазрат султан сәйид Ахмәд Йасауи рахмату-

ллаһи ‘аләйһи

13 а
1. сахар ýақты қолұм бағлаб ду‘а қылсам/
2. дустлар хожам мәні бәндәм дегәймукин/йаш
3. орныға қаным төгүб ду‘а қылсам/ дустлар
4. хожам мәні бәндәм дегәймукин/дәргаһыға
5. башым қойұб нала қылсам/көз йашымны
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6. ақұзұб жала қылсам/ бийабанлар кезіб
7. мәжнун ýәлә қылсам/дустлар хожам мәні 
8. бәндәм дегәймукин/қайда барсам йады
9. бірлә йығласам мән/хизмәтігә белім мәхкәм бағласам 
10. мән/ хасрәтіда йүрәгімні дағласам мән/ хожам 
11. мәні дустлар бәндәм дегәймукин/һәр күндә
12. йүз мың қолұм ачыб әмин десәм/
13. Муса сифат Тор тағына …….. (жыртылған жері)

13 б
1. дустлар хожам мәні бәндәм дегәймукин/
2. Алла дей дей дәрді бірлә өлүб кетсәм/
3. Байазиддек йетмішімдә өзүм сатсам/
4. рийазатта һарыб ачыб азыб қалсам/дустлар
5. хожам мәні бәндәм дегәймукин/Алла үчүн
6. фәрзәндләрім йәтим қылсам/та‘ат бірлә
7. сүңгәкләрім халим қылсам/аһл-у ‘айәл
8. хан-у мәнні ғаним қылсам/дустлар хожам
9.  мәні бәндәм дегәймукин/Алла дегән ‘ашиқлар-
10. ны қолын тұтсам/ ‘ашиқларны күйүб 
11. йангән күлі болсам/йол үстідә
12. тофрағсифатчаңлабйатсам/дуст-
13. лар хожам мәні бәндәм дегеймукин/АллаАлла

14 а
1. жан-у дилім АллаАлла сәндін өзгә пәнаһім
2. йоқ АллаАлла/ йығлаб келдім ешігіңә шәй’ун
3. лиллә/ дустлар хожам мәні бәндәм дегеймукин/
4. астанәңә башым қойұб тәýбә қылсам/
5. ғайбат қылған тілләрімні йүз мың тілсәм/
6. гунаһ еткән бәдәнімні парә қылсам/ дуст-
7.  лар хожам мәні бәндәм дегеймукин/ тәýбә қылдым
8. тәýбә қылдым қабул қылғыл/ тәýбәм қабул қылмас
9. болсаң жаным алғыл/ йолда қалдым қолұм
10. тұтұб йолға салғыл/дустлар хожам
11.  мәні бәндәм дегеймукин/ Алла үчүн мәрдана
12. ýар жаным берсәм/ жан нә болғай иманым-
13. дін бәлки өлсәм/ аһл-у ‘айәл жан-у мәндін
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14 б
1. өтүб кетсәм/ дустлар хожам мәні бәндәм дегей-
2. мукин/сахарлары ертә тұрұб Хаққа йансам/
3. ұлұғ кічік гунаһләрдін қорқұб йансам/
4. тәýбә қылыб дәргаһыға бойұн сұнсам/
5. дустлар хожам мәні бәндәм дегеймукин/
6. қаһһар Игәм сәндін қорқұб ойғансам мән
7. гунаһыма иқрар олуб иңрәнсәм мән/ сахар-
8. лары йақам тұтұб йалбарсам мән/ дуст-
9. лар хожам мәні бәндәм дегеймукин/ та-
10. шқұн келгән дәрйалар дек қайнаб
11. ташсам/ азыб қалған бұталар дек
12. йүзләб тұрсам/ өләр ýақтда мың
13. бір атың сөзләб тұрсам/ дуст-

15 а
1. лар хожам мәні бәндәм дегеймукин/ ýа ýәйлә
2. деб нәдамәт деб қорқұб тұрсам /
3. пири Муған дәргаһыны тынмай йүрсәм/ 
4. йахшыларны хак-и пайын сүрмә қылсам
5. дустлар хожам мәні бәндәм дегеймукин/ таң
6. атқұнча иңрәб чықсам/ дәрді бірлә
7. қул һуýа Алла Субхан Аллаýирді бірлә/ қара йүзүм
8. тофрағ қылсам кәрді бірлә/ дустлар
9. хожам мәні бәндәм дегеймукин/ құл Хожа Ахмәд
10. жаның бергіл мәрдана ýар/ жандын
11. кечіб йолға кірсәңмәрдана ýар
12. мурадыны ахир берүр пәрýардигәр/ дустлар
13. хожам мәні бәндәм дегеймукин/ тәмәм

15 б
1. ýа ләһу айзан
1. ‘ишқ сиррыны байан қылсам ‘ашиқларға/
2. тақат қылмай башын алыб кетәр дустлар/
3. тағ-у ташға башын ұрұб биход болұб/
4. аһл-у ‘айәл хан-у мәндін өтәр дустлар/
5. ‘ишқ шиддәті башқа түшсә ‘ашиқ біләр/
6. биканалар ташлар атыб аңа күләр/диýана
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7. деб башын йарыб қанға бойар/шәкир 
8. болұб хәмд-у сәнә айтар/ ‘ишқсыз-
9. ларны жаны йоқ иманы йоқ/ Расул Алла сөзін
10. ма‘ны кәні/ неччә айтсам ешітгучі білгән
11. қані би хабарға айтса көңлі қатар дустларым/ 
12. ‘ишқ гаýһары түбсіз дәрйада пенхан
13. жандын кечіб гаýһар алған болұр жанан/

16 а
1. бұ һаýаслар ‘ашиқмыз деб йолда қалған/
2. иманларын пучәк пулға сатар дустлар/
3. ‘ашиқ болсаң түн ұйқұны қылғыл харам/
4. кечә күндүз Хақны естәб йығла мудәм
5. андын соң Хақдын йеткәй сәңә пәйам/
6. хас құллары Хақ нурыға батар дустлар/ отға
7.  күйдүм жандын тойдұм хайран болдұм/
8. бұ нүчүк от күймәй йанмай берйан болдұм/ 
9. Мухаммәдны атын ешітіб хайран болдұм
10. көзі герйан мурадына йетәр дустлар
11. зар йығлагіл зар еңрәгіл рахм әйләсүн/
12. йолдын азсаң қолұң тұтұб йолға
13.  салсұн амин дегіл пир-и Муған қолұң алсұн/

16 б
1. хизмәт қылған ахир мурад тапар дустлар/
2. заманалар ахир болды хойуң кетті/ Расул Алла
3. ýа‘далары йақын йетті/ хас құллары йахшы
4. сөзгә құлақ тұтты/йаман құллар күндүн 
5. күн батар дустлар/кулли йаýмин батар Хақ Мустафа
6. уммәт болсаң құлақ тұтгыл аһли ýафа/
7. йахшыларгә әжр берүр ләр бәдгә жафа/ қийамат
8. жазасыны тартар дустлар/ фасиқ фажир 
9. һәýа қылыб йерні басмас/руза намаз
10. қаза қылыб мисýак асмас/Расул-у
11. Алла суннәтләрін көзгә ілмәс/гунаһ-
12. ләрі күндін күнгә артар дустлар/дунйа
13. дарлар малын көрүб һәýа қылұр/ мән



208

17 а
1. мән мәнлікдін ұлұғмән деб да‘ýа
2. қылұр/ Хақ өләрдә иманыдын жудә қылұр/
3. жан перүрдә йығлаб йығлаб йатар дустлар/
4. қамұғ дунйа йыққанларны хәлін көрдүм/
5. жан берүрдә нүчүксән деб хәлін сұрдұм
6. шайтан айды иманыға чәңгәл ұрдұм/жан
7. берүрдә хасрәт бірлә кетәр дустлар/құл
8. Хожа Ахмәд Алла дегіл жаның күйсүн
9. сидқың бірлә Алла дегіл қабул қылсун
10. ду‘а қылғын му’мин құллар дунйа қойсун
11. дунйа қойған ахирәтні тапар дустлар/
12. айа дустлар Мустафадын байан әйләй
13. құлақ қойғын хас уммәті болай десәң
14. кетәр ýақтда уммәтім деб нала қылды/құлақ

17 б
1. құлақ тұтгін хас уммәті болай десәң/
2. уммәт болсаң кечә күндүз та‘ат
3. қылғын/ ‘уқба сәры барсаң анда рахат
4. көргін /‘ақил болсаң йығламақны ‘адәт
5. қылғын/құлақ салғын хас уммәті болай
6. десәң / чин уммәті жандын кечіб дунйа
7. қойды/ ýәла болұб булбул сифат Хақны
8. сұрды/ аның үчүн ‘ашиқлары
9. Хаққа йетті/құлақ салғын хас уммәт
10. болай десәң/ дуруз айтқын ей би хабар
11. ей би хабар Расул Алла айған сөзі
12. қані гаýһар /Расул айды бір күн қылар
13. дунйа зарар /құлақ салғын хас уммәті
14. болай десәң/деділәр Ахмәди мухтар ýа

18 а
1. уммәт/ аның үчүн Субхан Игәм қылды
2. рахмат /амин деңләр қийаматта қылғай
3. шафқат/құлақ салғыл хас уммәті 
4. болай десәң/йүз мың нида Хақдын
5. келді ешіт аңа/уммәтләрің хәýаласын
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6. қылғын мәңә/жумләсіні бағышлайын анда
7. сәңә/құлақ салғын хас уммәті болай
8. десәң/ата ана демәділәр деді уммәт/
9. хамд-у сәнә тынмай айтқыл болғыл үлфәт/
10. қийаматта тарт мағай сән Хақдын күлфәт/
11. құлақ салғыл хас уммәті болай десәң/
12. ýа дариға өтті ‘умрум қані ‘ишқым/
13. уммәт дедім дунйа сәры болды духтым

18 б
1. батин кәззәб заһирімдә бар дүр дәлқым/
2. құлақ салғыл хас уммәті болай десәң
3. күчүм кетті Ка‘ба сәры бармадым мән/‘алим-
4. ләрны насихатын алмадым мән/ Хақдын
5. қорқұб йахшы йолға кірмәдім мән/құлақ 
6. салғыл хас уммәті болай десәң/йығламай
7. му йолда қалдым ‘амалым йоқ/ уммәт мән 
8. деб аның сәры жәдәлім йоқ/ башым кетсә
9. бу йоллардын қайтарым йоқ/құлақ
10. салғыл хас уммәті болай десәң/йашым
11. йетіб ‘умрұм кечіб тәýбә қылмай/ахирәтны
12. йарығыны қолға алмай/йахшыларны хак-и
13. пайын сүрмә қылмай/құлақ салғыл

19 а
1. хас уммәті болай десәң/ құл Хожа Ахмәд
2. йолға кіргін хала фурсат/Алла дегіл
3. ‘умрың өтті дәм ғанимат/ қайда барсаң
4. тәкбир айтыб құргіл субхат/ құлақ салғыл
5.  хас уммәті болай десәң/келің йығлаң
6. зәкир құллар зикр айталүк/зәкирләрні Худа
7. бишәк сеýәр ерміш/ ‘ишқсызларны
8. иманы йоқ ей йаранлар/дозах ічрә тынмай
9. дәйим күйәр ерміш/мухаббатлық ‘ашиқ-
10. ларны Худа сеýді/аның үчүн дунйа
11. ‘уқба талақ қылды/жандын кечіб йашын
12. сачыб ‘ишқдын йанды/рузи махшар дидарыны
13. көрәр ерміш/ ‘ашиқларны чин дустыгә
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19 б
1. жаны қурбан/аны үчүн шаýқы бірлә 
2. йүрүр хайран/‘ишқ саýдасы башға
3. түшған хана ýайран/шайда болуб ө-
4. зін ізләб йүрәр ерміш/ ‘ашиқ болсаң
5. кечә күндүз тынмай йығла/пир-и Муған хиз-
6. мәтіндә белің бағла/күйүб пішіб
7. дәрді бірлә йүрәк дағла/ йадын еткән
8. ýисалыны көрәр ерміш/ ‘ишқны сеýгән
9. ашиқлары тапты мурад/йалған ‘ашиқ болуб
10. йүрмә таңла ұйат/қаһһар Игәм қаһар 
11. әйләсә тапмаң нәжат/йалған ‘ашиқ
12. қийаматтә йүзі қара йүрәр ерміш/ ‘ашиқ-
13.  лары кечә йығлар сахар қопар/ пир шәрбәтін

20 а
1. ічкән/ ‘ашиқ сирны йапар/һәр кім сөксә
2. бәлки ұрса қолын өпәр/андағ құллар
3. файз-у футух алар ерміш/мухаббатдін
4. хабар білгән жаффы білмәс/башы кетсә
5. йатары йоқ сәнні білмәс/‘ишқ кәләмі заýқы
6. та‘амны айтыб білмәс/һу һу зикрін айтыб
7. тойар дустлар/ ‘ашиқларны көзі герйан
8. бағры берйан/перуайы йоқ намусыдын 
9. йүрүр ‘урйан/ ел көзігә тофрағ сирры
10. пенхан/жанан білә разын айтыб йүрәр
11. ерміш/туғры йүрған ‘ашиқлардын
12. Худа рази/ ‘ашиқ іші асан демәс
13. қылма базы/ йалғанчы ‘ашиқмыз деб Худа
14. қази/ ‘ашиқдын Худа емәс рази

20 б
1. иман ларын мал-у пулға сатар ерміш/
2. ‘ашиқлықны асан іші баш бермағлығ/
3. мәләмәтні башқа алыб жан бермағлық/
4. муту қабла әнта муту тірік өлмағлық/
5. ‘ашиқлар өлмәс бұрұн өләр ерміш
6. саýда қылсаң ахирәтны саýдасыны/башға
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7. алма бұ дунйаның ғәýғасыны/ ‘амал қылғыл
8. алғыл жәннәт мәýасыны/ хәннәт алған
9. дидарыны көрәр ерміш/құл Хожа Ахмәд
10. ‘ашиқ болсаң жандын кечкіл/андын
11. соңра шаýқ шарабын [тойұб] ічкіл/гунаһіңні
12. сәбүк қылыб анда үчгіл/ ‘ашиқлары
13. ұчмағ сәры ұчар ерміш/ айа

21 а
1. айа дустлар бұ йолларны ‘ақбасы көп/
2. йүрсә болмас пир хизмәтін етмәгүнчә/йүз
3. мың бәлә афат михнәт хатары көп/қойса
4. болмас пир хизмәтін қылмағұнча/шари‘атсыз тариқат-
5. кә өтүб болмас/Хақиқатсыз ма‘ рифаткә йетіб
6. болмас/ Адһәм сифат дунйа ‘уқба йетіб
7. болмас/йетсә болмас пир хизмәтін қылма-
8. гунча/пирсіз һәр кез шаýқ шарабын татыб
9. болмас/наданларға пир ма‘нысын айтыб болмас/
10. дурр-у гаýһар һәр муһраға сатыб болмас/
11. сатса болур пир хизмәтін қылмағұнча/
12. пирсіз йүз мың та‘ат қылдым йолдын
13. аздым/ рисәласыз йолға кірдім қалиб түздүм

21 б
1. пир Муған назар қылды нәфсідін сездім/
2. сезсә болмас пир хизмәтін қылмагүнчә/
3. ýа дариға тұтмай қалдым ‘умрым өтті/нәфс-у
4. һәýа орта алыб мәні йұтты/бихәмди-л-лә пир-и
5. Муған қолұм тұтты/тұтса болмас
6. пир хизмәтін қылмагүнчә/ýАллаһи билләһи
7. сумма билләһи пирсіз болмас/пирсіз йүз
8. мың та‘ат қылсаң ма‘шуқ келмәс
9. бихабарға нечә айтсам мұны білмәс/білсә
10. болмас пир хизмәтін қылмагүнчә
11. жандын кечмәй башдын өтмәй йолға
12. салмас/и‘тиқадың тәм болмаса қолұ-
13. ңалмас/талибларға кинә һәýа һәр кез
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22 а
1. тұрмас/ кечсә болмас пир хизмәтін қыл-
2. магүнчә/айа талиб өлмәс бұрұн өлә көргіл
3. йахшыларны хак-и пайын йола көргін/ тофрағ
4. тофрағ болұб файз-у футух ала көргін/
5. алса болмас пир хизмәтін қылмағұнча
6. Хақиқатны йолларыда йүз мың хатар/һеммәт
7. қылыб йолға кіргән ахир йетәр/ пир ешігін
8. йастанғанлар мурад тапар/тапса болмас
9. пир хизмәтін қылмагүнчә/ мурадыңа йетәй
10. десәң болғыл бидар/ аһл-у ‘айәл хан-у
11.  мәндін болғыл бизар / ахир бір күн
12. көрсәтгүсі сәңә дидар/көрсә болмас
13. пир хизмәтін қылмагүнчә/жаның күйүб

22 б
1. Алла дегін отлар чықсун/ һу дегәндә
2. сүйәкләрің чақмақ чақсун / бағрың
3. пішіб өпкәң шешіб еріб ақсун/
4. ақса болмас пир хизмәтін қылмагүнчә/
5. учбу йолгә қадам қойгән жандын кечті/
6. зикр қылыбан айта айта көксін тешті
7. андын соңра жанан бақыб ешік
8. ачты/ачса болмас пир хизмәтін қыл-
9. магүнчә/лутф әйләсә йүз мың ‘аси
10. хәндан болур/назар тапған чарағ һәр кез
11. өчәрмукин/ а‘узу билләһи мина-ш-шайтани
12. ар-рәжим десәм/ та‘ат бірлә сү»гәкләрім
13. хәлим қылсам/ аһл-у ‘айәл хан-у мәнны ғаним

23 а
1. қылсам/шайтан лә‘ин мәндін йырақ қачар
2. мукин/йол үстідә ‘азиз башым тофрағ
3. қылсам/ жан-у дилім Хақ зикріға муштақ
4. қылсам/ зикр айтыб бар жисмімні афақ қылсам/
5. ýужудумдын бу ‘ақбаләр көчәр мукин/
6. Алла дебан дәргаһіңә сығыныб барсам/
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7. сухбатны шаýқ бірлә көксүм йарсам/
8. хәмдін айтыб дәрдін тартыб ачыб
9. йарсам/әләст хамрын ғариб бәндәң
10. ічәрмукин/ тариқатны базарыда саýда
11.  қылсам/Мансур йәңиғ әнә-л-Хақ деб
12. ғаýға қылсам/хизмәт қылыб жәзб-у
13. халәт пайда қылсам/ дидар көрүб

23 б
1. рухұм ‘аршга ұчар мукин/гунаһім көп йергә сығмас
2. батай десәм/Рахман Игәм гунаһімні кечәр мукин/
3. өләр ýақтда Арслан бабам бір йол көрсәм/
4. күдәклігдә білалмадым жаным берсәм/һәр
5. бір басқан ізләріні көзгә сүртсәм/
6. көксүмдәгі кирәһләрні ачармукин/құл
7. Хожа Ахмәд көңүл көзі ашылғайму тіл
8. ләрімдін дур-у гаýһар сачылғайму/ тәýбә
9.  қылсам гунаһімні кечүргәйму/ ужмах
10.  ічрә хур-у ғилман құчармукин/ субх
11. душәнбә күн субх садиқ йергә кірдім/
12. Мустафаға матәм тұтұб кірдім мән-а/
13. алтмыш үчдә суннәт деді ешітіб білдім

24 а
1. қылсам/шайтан лә‘ин мәндін йырақ қачар мукин/
2. йол үстідә ‘азиз башым тофрағ қылсам/ 
3. жан-у дилім Хақ зикріға муштақ қылсам/ зикрін
4. айтыб мурдар жисмімні афақ қылсам/ ýужудумдін 
5. бу ‘ақбаләр көчәр мукин/ Алла дегән дәрга-
6. һігә сығыныб барсам/ мухаббатны шаýқ бірлә 
7. көксүмні йарсам/хәмд айтыб дәрдін 
8. тартыб ачыб барсам/әләст хамрындын
9. ғариб бәндәң шараб ічәрмукин/ тариқат
10. ны базарыда саýда қылсам/Мансур йаңлығ 
11. әнә-л-Хақ деб ғаýға қылсам/хизмәт қылыб 
12. жәзб-у халәт пайда қылсам/ дидар көрүб
13. рухұм ‘аршгә ұчармукин/гунаһім көп
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24 б
1. білдім / Мустафаға матәм тұтұб кірдім мән-а/
2. йер астыгә йаранларым матәм тұтты/ ‘аләм һәмә
3. султаным деб нә‘ра тартты/ Хақны тапгән
4. чин суфилар қанлар йұтты/ Мустафаға
5. матәм тұтұб кірдім мән-а/ әл-уида‘ деб 
6. йер астыгә қадам қойдұм/йаруқ дунйа
7. харам етіб Хақны сеýдім/ зикрін айтыб
8. йалғұз өлүб йалғұз күйдім/Мустафаға
9. матәм тұтұб кірдім мән-а/алтмыш 
10. кечә алтмыш күндә бір йол та‘ам/таң
11. атқұнча намаз оқуб бір йол сәләм/алтмыш
12. екі йашда болды һәмә ‘умрым тәмәм/
13. Мустафаға матәм тұтұб кірдім мән-а/ бу

25 а
1. хәл бірлә йер астыда дәйим болдұм/кечә намаз
2. күндүзләрі сайим болдұм/таһа оқуб
3. кечәләрі қайим болдұм/ Мустафаға матәм 
4. тұтұб кірдім мән-а/Хақ Мустафа рухы
5. келіб болды имам/жумлә мәләк йер астыда
6. болды ғуләм/көб йығладым Хақ Мустафа
7. берді ин‘ам/ Мустафаға матәм тұтұб 
8. кірдім мән-а/ айа фәрзәнд йоллар хазир
9. болғын/мухаббат жәмідін ічіб дүргә
10. толгыл/ рийазатны бұтасыда күйүб
11. өлгіл/ Мустафаға матәм тұтұб кірдім
12.  мән-а/қийаматта йол адашсаң йолгә 
13. салай/Мухаммәд деб тәшнә болсаң

25 б
1. қолұң алай/фәрзәндім деб елкің тұтұб
2. жәннәт кірәй/ Мустафаға матәм тұтұб
3.  кірдім мән-а / қолұм тұтұб уммәтім сән
4. уммәт деді/ми‘раж үзрә Хақ Мустафа
5. оғлұм деді/ суннәтімні мәхкәм тұтұң дил-
6. бәнд деді/ Мустафаға матәм тұтұб кірдім 
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7. мән-а /ей йаранлар бу сөз ешіттім шаýқым артты
8. уммәт деді іч-у тышым нурға батты/пәртәý
9. салыб дидарыны Хақ көрсәтті/ Мустафаға 
10. матәм тұтұб кірдім мән-а / дидар көрүб
11. рухұм ұчұб ‘аршгә қонды/ Муса сифат жисмім
12.  күйүб йанды/йүз мың түллүк жақа тікті
13. бойұн сұнды Мустафаға матәм тұтұб 

26 а
1. кірдім мән-а / йер астыда хорлық көп
2. машаққат/көз йашымны йергәтөгүб тарттым михнәт
3. ей му’минләр бу йерләрдә йоқ фарағат/ Мустафа-
4. ға матәм тұтұб кірдім мән-а / та машаққат
5. тартмагүнчә ýасил қайда/ хизмәт қылмай
6. дәрд-у халәт болмас пайда/ та қылмасаң жан-у
7. дилні Хаққа шайда/ Мустафаға матәм тұтұб 
8. кірдім мән-а / йер астыға кірдім ерсә
9. биход болдұм/ көзүм ачыб Мустафаны
10. хазир көрдүм/‘аси жафы уммәтләрні хәлін
11.  сұрдұм/ Мустафаға матәм тұтұб кірдім 
12. мән-а/айа фәрзәнд мәні сұрсаң қані уммәт
13. уммәт үчүн көксүм тола дағ-у хасрәт

26 б
1. сізләр үчүн көб тартармән Хақдын 
2. күлфәт/ Мустафаға матәм тұтұб кірдім
3.  мән-а/ уммәтләрні һәр жум‘а кеч мәләикләр алыб 
4. келәр Мухаммәд рахим таки йығлаб сәжда 
5. айлар Тәңрігә кеч/ Мустафаға матәм 
6. тұтұб кірдім мән-а/һәр жум‘а кеч уммәтләрні
7. гунаһіні/ алыб келгәй йа Мухаммәд көргіл
8. мұны/ неләр қылмыш уммәтләрің көргіл
9. Ахмәд сәні/ Мустафаға матәм тұтұб кірдім мән-а/
10. мән мәләкдін шәрм етәрмән ей ішім
11. йараткандын қорқмайму сән бәйт-у һеммәтім
12. кечә йатмай та‘ат қылсаң хуш дәýләтім/
13. Мустафаға матәм тұтұб кірдім мән-а/ йер
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27 а
1. астыға кірдім дустлар би ихтийар/ әл-у
2. асхаб амин деді һәм чәһары йар/уммәт
3. ләрні журмын кечкіл ей кердигәр/Мустафа-
4. ға матәм тұтұб кірдім мән-а/құл Хожа 
5. Ахмәд мән дәфтари сәни айтым/ екі ‘аләм
6. ‘ишратініңмәйға саттым/ өлмәс 
7. бұрұн жан аччығы зәһрін таттым/ Мустафа-
8. ға матәм тұтұб кірдім мән-а/жанан 
9. ýаслы дәрйасыны пак гаýһарын ғаýýас алур/
10. жан бәһрідін кечә білсә/көрәр еккі
11. сидқыда ол гаýһарны/көзін ғәфлат
12. ұйқұсыдын ача білмәс/ Хақиқат
13. йолларыны ‘ақбасы көп/ бу йолларны

27 б
1. көрмәй білмәй болмас йүрүб/йүргән
2. өтәр ол ‘ақбадын һәмта болұб/мәнзилләрін
3. біліб аны көчә білсә/жан булбулы ужмах етәр
4. бустан кезіб/гүл шаýқыдын мухаббатның
5. жәмін ічіб/ ‘аләйиқ халайиқны дәмін кесіб
6. ұчқан йахшы аның сәры ұча білсә/ дәрд-у
7. халәт пайда қылған дәрдің болур/жаш-у
8. хуруш хасил еткән жошлық болур/
9. шаýқ шарабын ічкән ‘ашиқ шаýқлық
10. болур/ ол шарабдек шараб болмас
11. ічә білсә/Муса кәби бу йолларны дәһбәрі
12. бар/ азғұрғучы самири дек сахиры
13. бар/талибы кім бу сөзләрдін хабары бар/

28 а
‘ариф болур бу сөзләрні сача білсә
1. қийаматны әндишәсі етмәгәйді/ еркі
2. болса адам болұб кетмәгәйді/Мункир
3. Нигар суруғыға йетмәгәйді/құл Хожа
4.  Ахмәдні жаны бірлә қача білсә/ барысыны
5. сансыз сығның барму жиһанда/ бір ләхза 
6. қарарың йоқ бу күн кәýн-у мәкәндә
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7. нә таб‘да сән бу сифат бу сифат
8. бу ал‘ажабың бар ни сурату ни сирату ни
9. ‘айн-у ‘айанда/күйдүргучі йақдұрғучы
10. һич тұрарың йоқ/ от дек тұташыб
11. бақыласан кәýн-у мәкәндә/сән өртәмәгән
12. барму жиһанда нечә һәйһат/фуләд керәк

28 б
1. бір журміні кім ічті сәнің жәми жәміңдін
2. мәхмур абәд қалғусы дур сирры ниһанда/
3. Ахмәд бу нә хәл бәлки аны қатилі бардүр
4. бу мәдрасаны дәрсі нә дүр муфтисі қанда/
5. Хақ йады білә бәндә мудам болгәні биһрақ
6. ғафил кішігә мұнда нә бар өлгәні биһрақ/
7. хазир йүрүгіл файз-у футухлар ала көргіл/
8. би файз-у футух бәндәні көмүлгәні биһрақ/
9. түргіл кечәләр/ турфа ‘ажаб хадисалар бар/
10. ахир өләсән бәндә тірік өлгәні биһрақ/
11. герйан өкүшүб дозах ічіндә сәні кәýләб/
12. ол қаршұ барыб һайбатыдын қорқаны биһрақ/
13. бағлаб мәкәрің Ка‘ба сәры йығла һәмишә

29 а
1. ‘ашиқ кішіләр кечәләрі йатмаса биһрақ/
2. һәр дәрд-у әләм тіксә фиған етмәсә биһрақ/башы
3. тәнігә бу Йасауи қылса тәхәййуз/ ұрды мәні деб
4. файзгә сөз қатмаса биһрақ/ башыга бәлә тіләсә
5. һәм афат шәкир болубан ни‘матыгә йатмаса биһрақ/
6. дәрýиш болұб халқ ічідә сәбха өкүрүб
7. суфи болұб ‘аләмгә өзін сатмаса биһрақ/
8. өткән суфилар ел көзідін тұрмады қашты/
9. Хақны тіләгән хәлқа йәнә бақмаса биһрақ/
10. суфи боласән саф болай бәндә’и Аллаһу
11. йалған суфи болғұнча дәмі өтмәсә
12. биһрақ/ һәр йердә Худа хазир-у назир дурур
13. әммә сәййәх йүрүб Алланы бәләнд айтмаса
14. биһрақ/ һәр кімки аны тапты өзін әйләді рәсýа
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29 б
1. диýана жолыда не ‘айб етмәсә биһрақ/
2. суфи боласән һай-у һаýасны қойа көргіл
3. һәр йан йүгүрүб нәфсіні өргәтмәсә биһрақ/
4. Хақ тапты кіші танымады өзгәні һәр кез
5. кім танымаса болмаса-у йетмәсә биһрақ/ разиқ
6. деді-у берді сәңә ризқы фәрәýан/ шайтан
7. сөзігә бәндә құлақ тұтмаса биһрақ/
8. нәфсін йолға кім кірәр болғысы рәсýа
9. шум нәфсі үчүн бәндәсі қан йұтмаса
10. биһрақ/ һәр жаýр-у жафа тігсә әгәр мәрди Худадын
11. йолда өлүб көңліні саýтмаса биһрақ/
12. Хақдын ешітіб айды мұны Ахмәд дана / чин
13. бәндәсін астанәсыдын кетмәсә биһрақ/
14. башымға түшүб на‘ра саýда-и Мухаммәд мән аны

30 а
1. үчүн йолда шәйдәй Мухаммәд/кім уммәті дүр
2. хәмд-у сәнә тынмайын айтар/ пакә сәмәда қыл мәні
3. рәсýа-и Мухаммәд/көңлүмгә салыб ‘ишқ мухаббатны
4. Худайым/қылғыл мәні сән ‘ашиқ йәктәй Мухаммәд/ мә-
5. нәнда‘и Мәжнун кечүрүб екі жиһандын диýана етіб
6. қыл мәні Ләйлә-и Мухаммәд/ өлтіргіл-у күйдіргіл-у
7. мың жаýр-у жафа қыл/ ол рузи жаза қыл мәні
8. бинә‘и Мухаммәд/ дәйим ғам-и уммәт йиди-у имәди 

ни‘мат
9. кар уммәті дүр сән қаны ғәмһай Мухаммәд кечгіл
10. һәмәдін ізгә пәйамбарны ризасын/ ýа Алла
11. боласән ләхзада данаи Мухаммәд/сәндін 
12. тіләгім бұ тұрұр ей қадири жаббар/ салғыл
13. құлағымға һәмә ғаýғаи Мухаммәд мән өркүләйін
14. хуш кәрәмі»дін сәні Аллаһу/ бір қатра татұр-

30 б
1. гіл мәңә дәрйа‘и Мухаммәд/ йол бенгучі Рахман рахим
2. ғафир-у саттар/қылма мәні шәрмәндә-у 
         рәсýа-и Мухаммәд/
3. бір қатра’и мәй жәми әләстін мәңә ин‘ам/ қыл-
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4. ғыл болайын хәмдіңә дана-и Мухаммәд/ руи
5. сийаһіңні сүрт қадамы пир Муғана/ лутф
6. етсә берүр деді бина-и Мухаммәд/ йүздін 
7. көтәріб пердәні Ахмәд сәры сари бақғын 
8. мән бәндә’и руýй-у мәýлә-и Мухаммәд/ мискин 
9. Йасауи арзұм рәýзаһи хазрат/ болғайму
10. мәңә дәрйа-и Мухаммәд/ ýа йут’и муна ат-та‘ам
11. оқур ‘алим/ оқубан ма‘ны оқумас
12. болур залим/ оқуған ‘алимні болар
13. тоны келим/ ‘алим білі» келим кийді
14. дустларым-а/ ‘алим ол кім өзі оқуб

31 а
1. білсә/ РахманТәңрім бұйұрғана бойұн
2. сұнса заһир ма‘нысыны алыб ічкә салса/
3. оқуб оқумас ‘алим болмас дустларыма
4. ‘алим ол дүр иллә Алла зикрін айтса/ ма‘на
5. оқуб мәнлік тойұб йолға кірсә/
6. мужаһида тартыб анда мақам / тәкаббурға мақам
7. йоқтұр дустларыма/ заманалар ахир болса
8. ‘алим құрғай/ хасил қылған ‘амАлларын малға
9.  сатғай/ хәлқа та‘ат қылың деб өзі
10. ғәфил йатқай/ ‘алим ермәс йалғанчы дүр
11. дустларыма/ ‘амал бірлә ол ‘әзәзил мәнлік
12. қылды/ оқуб оқумаслік андын
13. қалды/ ‘ариф құллар мискинліккә өзін
14. салды/ өзін йолын тұтған ерүр

31 б
1. дустларыма/ чин ‘алимлар төшәк йастуқ
2. ташдын қылды/ білді ерсә дунйасыны
3. талақ қылды/ кім өзін білді ерсә
4. Хақны білді/ Хақны білмәс жәһил тұрұр
5. дустларыма/ ‘алимларымыз өзә ‘илмін үгәр/
6. дунйа малын алыб берсә тізгә бүгәр/
7. чин ‘алимлар ‘илмы бірлә дурләр төгәр/ Хақ
8. ‘алимы өшәл ‘алим дустларыма/ ‘алим ол кім
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9. білмешік ‘амал қылұр/ не оқуса аны 
10. айтыб аны қылур/ ‘алим йүзі садиқ қылур
11. чин ‘алимлар андағ болур дустларыма
12. өзіні өзі білгән чин ‘алим болур
13. жандын кечәр өзін сачар дустларыма
14. құл Хожа Ахмәд құлларға құл болды ерсә

32 а
1. құлларны ортасыда йол болды ерсә/
2. тірік йүрүб өлүб көргә кірдім ерсә/
3. дидар көрүб чин өлгәндүр дустларыма/
4. хошламайдүр ‘алимлар бізні айтған түркині/
5. ма‘нысыға барсалар йергә қойар бөркіні/ айат
6. хадис ма‘нысыға түрки келүр муýафиқ/ ‘алимлар
7. дын сұрсалар ачар көңүл мүлкіні/ оқы-у
8. оқы-у ‘алимлар ‘амал қылмай қалурлар/ қийаматта
9. көтәрүр қырқ ишәкні йүкүні/ ‘амал қылса
10. ‘алимлар динімізні чарағы/ мубах болур 
11. көнсәңіз рәң-у руи көкіні/ мискин
12. Ахмәд Йасауи ‘алимларға муýафиқ/ фарси
13. білмәйдүр/ хуб айтадүр түркині/ Рахман

32 б
1. Рахман Игәм рахмыңны жәри қылғыл сахарда
2. ‘исйанларға баттым йады бергін сахарда/
3. астағфир-у астиғфар қылғыл шайтандын йырақ
4. шайтан азғұрса мәні қылғыл ұзағ сахарда/
5. умид бірлә келібмән дәргаһіңә Аллаһым
6. бәд кәрдәм-у бәд кәрдар ‘ата қылғыл сахарда/тәýбә
7.  тақсир қылмыда көңлүм қорқар Худадын
8. йолсыз йолгә йүгүрдүм айа дустлар
9. ғамым/ йа қадири зу-л-жәләл ‘ата қылғыл
10. сахарда/ тағдын ағыр гунаһім ‘узр айтаргә
11. тілім йоқ/ бәндә ‘аси гунаһәр ‘афу
12. әйләгіл сахарда/ гунаһімға иқрармән
13. хазирсән назирсән/ гунаһімні
14. бағышлаб пенһан қылғыл сахарда/ ‘ажиз
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33 а
1. мән-у на таýан тарса жуһуд ‘ар етәр/ ‘айбым
2. йа саттар рахм әйләгіл сахарда/ дунйа ‘уқба-и
3. ізләсәм сәндін өзгә рафиқ йоқ/ қолұм
4. алыб йа жаббар рахм әйләгіл сахарда/ ғариб
5. мән-у бикәс мән бичара-у һәм факир-у/ сәндін
6. өзгә кімім бар лутф әйләгіл сахарда/ ей
7. ‘аси пүр гүнә хәмд-у сәнә айтмас сән/ таýуқ-
8. ны көр хәмду айтар сәнә сахарда/
9. құл Хожа Ахмәд Хақдын қорқ кім қорқмас
10. иман йоқ/ алдыңда хазир таммуғ Алла
11. дегіл сахарда/ ‘ашиқ ‘ариф жан мулкідә
12.  әләм тартса он сәккіз мың қамуғ ‘аләм
13. ғұлғұл болур/ көңүл құшы шаýқ қанатын
14. қақыб чықса/ жумлә ýужуд йат сайрар булбул

33 б
1. болур/ мухаббатны бустаныға өзін салса 
2. ма‘рифатны майданыда жәýлән қылса/
3. пир шарабын ічіб рухы қанса/ маýаддәтні 
4. майданыда хуш гүл болур/ әләст хамрын 
5. кімгә берсә өшәл сақи/ билә мудам
6. ічіб будур бақи/ тән жиһанын күйдүрүр
7.  ол ихтирақы / ічі күйәр һәм қақылур һәм
8. күл болур/ заһирларын аны бірлә түзәгәнләр
9. шаýқ шарабын іч көңүлдә көзәгәнләр
10. масиýа Алла бірлән қачан машғул болур/
11. еранлар Хақ йадындын хали ермәс/ 
12. рижәлун лә тулһиһим дер халиқ ан-нәс/ еран
13. тұтқан һәр кез қуруқ қалмас/ пир асрары
14. ол хазратгә мақбул болур/ тариқат

34 а
1. дүр өшәл йолны білсә дәрýиш/ ма‘рифат-
2. ны мәта‘ины алса дәрýиш/ ошәл күнні йадыгә
3. һәм салса дәрýиш/ Хақиқатның майданыда 
4. ер ол болур/ қан йығлагіл ей құл Ахмәд
5. йолға кіргіл/құлны көрсәң құлы болуб ма‘ны 
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6. сұргіл йа иләһим рузи қылса ма‘ны алгыл/
7. ма‘ны сұраб ма‘ны алгән чин құл болур/ ей йар йүрәк
8. күйдүрәсән қайда ерүрсән/ би шубһә би
9. намуна сән қайда тұрурсән/ саýда қылайын
10. бар му асаны аслы мәкәнің/ жанымны берәй[ін]
11. ‘ишқ дукәнін қайда құрұрсән/ жан күйдүрсән
12. өлдүрәсән от қадрің йоқ хайран бақа-
13.  мән көзүмға йалғұз көрүнүрсән/ ғайбдын мәңә
14. деді Игәм зәті ұлұғым /фәрдәгі жамалымны

34 б
1. көрәрдә сүйүнүрсән/ хуррам йүрүгіл бәндә’и харисім
2. сәңә айтай/ ей ‘ашиқ бичара сұрарсән
3. нә деурсән/ ‘ишқ аһліні мән елсәрігә
4. қошмадым һәр кез Хақ ‘ашиқ сән руз қийамат 
5. білінүрсән / шайтан лә‘ин сөзігә кірсәң
6. йәнә бәндәм / жаныңны алұр ýақта ‘ажаб тирмүкдүр
7. сән/ йер астыгә кіргәндә әйә бәндә‘и ғәфил/
8. ол еккі мәләк кірсә көрүб хуб біләдүрсән
9. дунйа йүзідә бәрі та‘алаға сығынасаң/ ол
10. рүз жаза йол хатардын құтұлұрсән/ би
11. ғам йүрүмә бәндә бу жан сәңә аманат/
12. ей шаһ кәда жан берәріңдә татұнүрсән/
13. ей көксү-и бәләнд ахиры бір күн өләрің бар/
14. жаныңны алыб тартгәндә қол йүгүнүрсән
35 а
1. қабрнің ічідә тұрмаккә йоқ зәрра мәжәлің/
2. йашыңны төгүб тофрағ үзә һәм өнүрсән/
3. ей адам сән ‘айш-у фарағатгә ишанма аслың/
4. барыб ахиры бір күн қошұлұрсән/ азада
5. болсаң аслың нәслің һәммә тофрақ/
6. кетті көкті біліб мунча қуанурсән/ йығды
7.  һәммә кәс рай деді ташлады кетті/ беш
8. күндә өтәр ‘умрың нечүк йығынурсән/
9. билләһи һамадін кечгіл-у сән Хаққа сығынгіл/
10. бір Тәңрі Хаққы дозах ічіндә қалурсән/
11. ғәфил йүрүмә аслыңнәслің һәммә тофрағ/
12. йүз мың йашасаңахиры бір өлүрсән/
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13. Алла де өләріңдә әййә Ахмәд мискин/
14. қабрің ічідә дозах отыға күйүнүрсән/

35 б
1. ‘ариф ‘ашиқ шаýқ бірлә қийаматта/ Худайға 
2. бахс-у жаýаб қылар ерміш/ бу ‘аләмда 
3. қылдың мәні халқа рәсýа/ дидарыңны 
4. көрсәтәй деб қылдың шайда/ кулли ‘аләм
5. душман әйләб салдың ғаýға/ Худайға
6. барыб жаýаб берәр ерміш/ дидарымны
7. талаб қылсаң ‘аршка чықғыл/уммәт
8. болсаң Мустафаға қопуқ қақғыл/
9. аһлің бірлә ‘арш үстігә отлар йақғыл/
10. чин ‘ашиқны Субхан игам сынар ерміш/
11. ешіт ‘ашиқ рақс-у сама‘ ұрұб йүр
12. гіл/ мәләикләр келіб субхат құргәй/
13. ‘арш-у курсидін өтүб ýадилагәй/
14. йер тербәтіб рақс сама‘ қылар ерміш/

36 а
1. чин ‘ашиқлар саф саф тұрұб сәләм қылгәй/
2. қудрат бірлә лутф әйләбан жаýаб бергәй/
3.  дидар үчүн күйгәнләрім келің дегәй/
4. лутфын көрүб чин ‘ашиқ сүйүнәр ерміш/
5. сафа сафа ‘ашиқларгә аýаз келгәй/ һәр
6. йүз йігірмә бір саф болгәй/ жәннәт кір деб
7. Аллаһімдін аýаз келгәй/ жәннәт кірмәй 
8. дидарыны тіләр ерміш/ нида келгәй
9. мәләикгә занжир салдеб/ ғол лар салыб
10.  махшар гәһда алыб йүргіл/ дидар ү-
11. чүн күйгән ләр ма‘лум болсун/ ‘ашиқлары 
12. биход болұб йүрәр ерміш / ‘ашиқларны
13. һәбастідін мәләк қачгәй/ қорқұб барыб
14. дозах ічрә йатар ерміш/ ýаһм

36 б
1. бірлә зәһр зақум ічгәй/ қудратыға ‘аләм
2. хайран болар ерміш/ заһидлардын 
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3. ‘ашиқлар көб ей пиханбар/ бір аһ ұрса
4. ‘алим болар зир-у забар/ заһид ‘абид сәлик-
5. дін ‘ишқ му‘табар/ ‘ишқсыз адамýАллаһи биллаһи
6. қалар ерміш/ құл Хожа Ахмәдгә болғыл/
7.  кечкіл аһл-у ‘айәллардын фана болғыл/ Аллаһ
8. Хақы болұр душман жудә болғыл/ жудә болған
9. Хақ ýаслигә йәтар ерміш/ келің дустлар
10. Аллаһ йадын дәйим айтың / Аллаһ йады көңүл
11. мулкін ачар ерміш/ астағфиру истиғфар
12. ны тынмай айтың/ шайтан лә‘ин тән мулкідін
13. қачар ерміш/ шайтан лә‘ин хазир болуң
14. кечә Аллаһ күндүз Аллаһ айтыб өлүң/

37 а
1. ләхат ічрә кіргән ýақткә нурға толұң/ мәлә’икләр
2. Аллаһ-у нурын сачар ерміш / Мункар Накир
3. нурын көрүб хайран қалгәй/ дин-у исләм
4.  хайр-у ихсан хазир келгәй/ Мункар Накир
5. жәннәт Фирдаýс бойын алгәй/ хур-у ғилман
6. харир тонлар пічәр ерміш/ Мункар Накир 
7. сұрмай чықыб нала қылгәй/ қудратыға 
8. көз йашыны жала қылгәй Хақ йадыны үзрі
9. ýәлә қылгәй/ пәрýаз етіб һаýа’ сәры ұчар
10. ерміш/ нида келгәй Худайымдын нә
11. йығладың/хас құлымдын қабр ічіндә
12. нә аңладың/ еккі мәләк құлақ салыб
13. нә тыңладың Хақдын қорқұб оң-у
14. соң-а қачар ерміш/ Мункар Накир йығлаб

37 б
1. айтурсән білүрсән / зәтің ұлұғ һәр нә
2. қылсаң сән қылурсән/ лутф әйләсәң
3. бұл сізләр-а йол берүрсән/ сәжда әйләб
4. зәкир тілін ачар ерміш/ қайда барса
5. йатса тұрса мәні йадым хатты барат құлгә
6. бергән ол азадым/ андағ құлны ‘айбын 
7. йапыб мағфиратдын/ қырқ мың
8. гунаһімні кечәр ерміш/ лә иллаһа иллә Аллаһгә
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9. шайда болган / наң-у намус пәрýәй қылмай
10. рәсýа болған/ дунйа қойұб ахирәтні саýда
11.  қылган/ хаýзи каýсар шарабын ічәр ерміш/
12. дузи азал тақдир қылса Хақ жамал/ йүз мың
13. шайтан фасд әйләсә йоқ зәýал/ күндін күн-
14. гә зийад болар қал-у хәл/ дана болұб Хақ йол-

38 а
1. ларын ачар ерміш/ тариқатны базарыда
2. саýда қылған/ Хақиқат дәрйасыдын гаýһар 
3. алған/ ма‘рифат мата‘ины ічгә салған/ йүрсә
4. тұрса дурр-у гаýһар сачар ерміш/ ‘ашиқ ол
5. дүр жанын Хаққа қурбан қылса/ тофрақ
6. болұб өлмәс бұрұн тірік өлсә/ кечә
7. йығлаб кечә Хақдын үлүш алса/ султан
8. йүз мың кираһ ачар ерміш/ Хақ та‘ала есін 
9.  алған мұнда тұрмас/ шайх мән деб
10.  ишанлікні ләфін ұрмас/ қайда барса
11. фақир мискин дукән құрмас/ ғариб
12. болұб ýайрангә көчәр ерміш/ құл Хожа
13. Ахмәд тәýбә қылғыл Хақ ешітсүн / қабул 
14. болса халайиқләр құлақ салсұн/ 

38 б
1. айдың соңра гунаһіңдін хожаң өтсүн/
2. тәýбәлығлар хур-у ғилмән құчар ерміш/
3. ол қадирым қудрат бірлә назар қылды/ хуррам
4. болұб йер астыгә кірдім мән-а / ғариб
5. бәндәң бу дунйадын хазар қылды/ махрум 
6. болұб йер астыгә кірдім мән-а/ бу ‘аләмда 
7.  шайх мән деб да‘уы қылдым/ нәфсім
8. мәні һәýа қылды һариб қалдым/ фаш-у дастар
9. пучәк пулға сатыб келдім/ би дум болұб
10. йер астыгә кірдім/ зәкир болұб шәкир болұб
11. Хақны … 119 дунйа ‘уқба талақ қылыб жәннәт таптым/
12. шайда болұб рәсýа болұб Хақны айттым
13. һәмдә болұб йер астыгә кірдім мән-а/ жандын 
14. кечтім михнәт тарттым бәндәм деді/ дозах 
119 Осы жердегі бірер сөз беттің оң жақ жиегіне жазылған, бірақ оқылмады
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39 а
1. ічрә қалмасұн деб рахм әйләді/ қанлар
2. йұттым Алла дедім лутф әйләді/ би ғам
3. болұб йер астыгә кірдім мән-а/ башым тофрағ
4. жисмім тофрағ өзүм тофрағ Хақ ýаслигә 
5. йетәрмән деб жаным кәбәб/ күйдүм йандым
6. болармән деб йердәм афат/ шәбнәм болұб
7. йер астыгә кірдім мән-а/ йашым йетті алтмыш үчгә
8. кіргүнчә йоқ / ýа дариға Хақны тапмай
9. көңлү сынұқ / йер астыгә Худайымгә болдұм йауық/
10. би ғам болұб йер астыгә кірдім мән-а/ пир
11.  Муқан назар қылды шараб...1202Шибли йаңлығ
12. сама‘ ұрұб жан талаштым/ Мәжнун
13. йаңлығ хил-у хишдін таныб қаштым/
14. арзум болұб йер астыгә кірдім мән-а/

39 б
1. шұмлұғұмдын тағ ташлар сөкті мәні
2. фасих тілдә сөкүб деді тухфаң қані/
3. ‘ашиқ болсаң әýýәл барыб Хақны таны/
4. а‘ләм болұб йер астыгә кірдім мән-а/ сізні
5. бізні Хақ йаратты та‘ат үчүн / нә бұл ‘ажаб 
6. ічмәк йәмәк рахат үчүн/ қал-у бәлә деді
7. рухұң михнат үчүн/ Адһәм йолуб
8. йер астыгә кірдім мән-а/ нәфсім үчүн 
9. көб йүкірдім Хаққа бақмай/ кечә күндүз
10. би ғам йүрдүм йашым ақмай/ һай-у һаýас
11. ма’у мән ні откә йақмай/ би нәм болұб
12. йер астыгә кірдім мән-а/ кімні көрсәм
13. хизмәт қылыб құлы болдым/ тофрағ
14. сифат йол үстідә йолы болдұм

40 а
1. ‘ашиқлар ны күйүб ұчкән күлі болдұм/
2. мәрһәм болұб йер астыгә кірдім мән-а/ құл
3. Хожа Ахмәд насих болсаң өзүң бол/
120 Осы жерде бір сөзді қосып жазбақ болған белгі бар, сірә, ічтім сөзі жазылуы 

керек сияқты
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4. ‘ашиқ болсаң жандын кечіб һәр күндә
5. өл/ наданларға хайфы сөзүң
6. қылмас қабул/ мәхкәм болұб йер астыгә
7. кірдім мән-а/ ‘ишқ да‘уысын мәңә
8. қылма йалған ‘ашиқ/ ‘ашиқ болсаң
9. бағрың ічрә көз қаны йоқ/ мухаббат-
10. ны шаýқы бірлә жан бермәсә/ зайи‘
11. кечәр ‘умры аның иманы йоқ/ ‘ишқ
12. бағыны михнәт тартыб көрсәтмәсәң
13. харлық тартыб шум нәфсіңні өлдүрмәсәң/
14. Алла дебан ічгә нурны толдұрмасәң

40 б
1. ýАллаһи билләһи сәндә ‘ишқны нишаны йоқ/
2. нәфсдін кечіб қана‘атны питта қылған/
3. һәр кім айтса бойұн сунұб рази болған/
4.  йахшыларгә хизмәт қылыб ду‘а алган/ таңла
5. барса махшар күні арманы йоқ/ Хақ зикріні
6. мағзи жандын чықармасәң/ үч йүз
7. алтмыш тамурларың тебрәтмәсәң/ төр[т]
8. йүз қырық төрт сүйәгіңні ұшатмасаң/
9. йалғанчы дүр Хаққа ‘ашиқ болганы йоқ/
10. рахат ташлаб жан михнәтін хошләгә-
11. нләр/ сахарларда жанын қинаб ішләгәнләр/
12. һа-у һаýас ма’-у мән ні ташлаганләр / чин
13. ‘ашиқ дүр һәр кез аны йалғаны йоқ/
14. ‘ишқ сиррыны бидарларға айтыб болмас/

41 а
1. бұл йолларны ‘ақбасыдын өтүб болмас/
2. дурр-у гаýһар намардларға сатыб болмас/
3. би хабарлар ‘ишқ қадріні білгәні йоқ
4. ‘ишқа түштүң отға піштүң гаýһар
5. болдұң/ пәрýана дек жандын кечіб
6. …121 болдұң / дәрдгә толдұң …122 ғамда 
7. солдұң тілбә/ ‘ишқ бахрының мәндін 
121 Бұл жерде бір сөз өшіріліп, бірақ орнына сөз жазылмаған
122 Бұл жерге де бір сөз жазылуы керек деген белгі (v) бар
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8. сұрсаң пайаны йоқ/ башың кетәр
9. бұ йолларда хазир болгін/ ‘ашиқ
10. болсаң өлмәсіңдін бұрұн өлгін/
11. пир ешігін иліб йүгүрүб хизмәт
12. қылғын/ хизмәт қылған ахир йолда
13.  қалғаны йоқ/ заһид болма ‘абид болма
14. ‘ашиқ болғыл/ кәззаб бұ йолларда садиқ болғыл/

41 б
1. андын соңра дәргаһігә лайиқ болғыл/
2. ‘ишқ сызларны һәм жан-у һәм жанан йоқ/
3. ‘ашиқ ермәс ма ‘шуқыға жан бермәсә/ деһқан
4. емәс кетмән ұрұб нан бермәсә/ мұнда йығлаб
5. ахирәтдә хан болмаса/ йолда қалған бойы
6. хурар алғаны йоқ/ ей пихабар ‘ишқ аһлідін
7. самат сұрма/ дәрд ізләгіл ‘ишқ
8. дәрдігә дәрман сұрма/ ‘ақил ерсәң
9. заһидлардын афған сұрма/ ‘ашиқ
10.  болса йолларда наданы йоқ/ ‘ишқ
11. саýдасы кімгә түшсә рәсýа қылур/
12. Мәжнун сифат ‘ақлын алыб Ләйлә қылур/
13. пәртәý салыб Хақ өзігә шайда қылур/
14. Алла Хақы бұ сөзләрні йалғаны йоқ/

42 a
1. андын соңра дәргаһыға лайиқ болғыл/ михнәт 
2. тартмай мәлул болды буұ көңүлләр айа дуст-
3. лар тыңласаңыз бу раз сізгә ачармыз-а/
4. ýафасыз йалғанчы бу дунйадын/ көңүл кесіб
5. бақи сөзні сачармыз-а/ сіздін бұрұн 
6. тілім кәрýаны көчүб тұрұр/ ма‘лум қылсақ
7. нәýбат бізгә йетіб тұрұр/ малаку-л-маýт
8. ажал шәрбәтін тұтұб тұрұр/ нәýбат келсә
9. ол шәрбәтдін ічәрміз-а/ из‘ан ізім Тәңріға
10. қылса фәрман/ қылча бойұн сұнмай
11. аңа нә дүр дәрман/ ахшам түшүб
12. сахар болса көчәр кәрýан/ ол кәрýанны
13. соңын алыб көчәрміз-а/ та‘йин тұрұр
14. үчбу өлүм ермәс йырақ/ йер ол болур
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42 б
1. ахирәтгә қылса йарақ/ неччә йақсаң ‘ақибат
2. ол ұчар чаррағ/ ол чаррағтек бір күн йаныб
3. өчәрміз-а/ тән йаруғы шу‘ла ұрар ‘ашиқ-
4. ларгә/ неччә йақсаң ‘ақибат ол ұчар йергә жанлар чығыб
5. тәнләр йатар қара йергә / рухы болұб білмәм 
6. қайан ұчармыз-а/ ғәфил болұб өтті ‘умрұм
7. ойнаб күлүб аһ ұрармән нәдамәтдын
8. йашым төкүб/ құл Хожа Ахмәд бу
9. хасрәтдә бағры күйүб/ көз йашымны
10. сарығ йүзгә сачармыз-а/ дустлар мұнда
11. ‘ишқ ғаýýасы болмагүнчә / ýахданийат дәрйасыға
12. кірсә болмас/ ол дәрйаны гаýһарыдүр
13. Хақ ýисалы/ жандын кечмәй ол гаýһардын
14. алса болмас/ масиýаның мухаббатын өздін

43 а
1. салмай/ һеммәт құрын жан белігә мәхкәм
2. чалмай/ көз йашыны нийазыны қолгә алмай/
3. асрар йолын марданларча білсә болмас/
4. рижалә тулһиһимда сәбит болмай/ ерәнләр-
5. ның ухбатында дәйим болмай/ марданларның
6. хәлқасыда дәйим болмай/ ғәфил айтыб ‘ишқ 
7. да‘ýысын қылса болмас/ йухиббуһум шарабыны
8. ічмәгүнчә йухиббунаһу либасыны кимәгүнчә/ рийа-
9. затны салахыны кимгәгунчә/ Хақ дидарын
10.  марданлар дек көрсә болмас/ шари‘атны
11. бұтасында пишмәгүнчә / тариқатны бурақыны
12.  мінмәгүнчә/ Хақиқатны дәрийасыгә чоммагүнчә/
13. ли ма‘ Аллаһ мақамыгә бармагүнчә/ ан тамуту
14. асрарыгә кірмәгүнчә/ фана фи иллә дәрийасыгә

43 б
1. чуммагүнчә/ бақа билләһи гаýһарыдын алса
2. болмас/ марданларны мурадыдүр Хақ
3. дидары/ Хақ дидары керәк болса бұл 
4. биләрі/ құл Хожа Ахмәд кечә күндүз
5. қылғын зари/ бидар болмай Хақ дидарын
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6. көрсә болмас/ дустларым ачмыш
7. ізім гаýһарыны/ асанлықда ол гаýһарны
8. алса болмас/ рәнж тартмагүнчә бір
9. муршиднің хизмәтіндә/ үшбу
10.  пирнің асрарыгә кірсә болмас /
11. ‘ашиқ құллар хуллә кийіб бурақ мінәр/ хур-у
12. қасуур оңлұғ соңлұғ фәриштә-
13. ләр/ ол бурақа бақыб анда хайран
14. қалар/ ‘ашиқ болмай ол бурақа мінсә болмас/

44 а
1. Рахман Тәңрім рахм әйләбән кіргіз йолгә/ (рахма)
2. рахматыңдын муждә беркін ‘асы құлгә/ 
3. йолдын азған құлларыңны салғыл йолға
4. құлдүр сіз үшбу йолға кірсә болмас/
5. құл дүр сіз үшбу йолны кірәй десәң/
6. кечкіл фәни дунйадын чин құл ерсәң/ еранлар
7. ізләб ізін тапай десән/ ізләб 
8. аны тапмагүнчә етсә болмас/ махаббатны 
9. базарыда өзүң сатғыл өзні/ сатмагүнчә
10.  рахматыдын алса болмас/ мухаббатны дәрийасыгә 
11. салғыл өзні/ мухаббат дәрйасыгә ачгіл көзні
12. тәýбә қылыб Хақ йолыгә салғыл өзні/
13. тәýбә қылмай бұ сөзні қылса болмас/

44 б
1. за‘иф құлны арзусыдүр Дару-с-сәләм
2. ‘ашиқ болмай Дару-с-сәләм кірсә болмас/
3. қудрат бірлә Хақдын бізгә фәрман болды
4. түб сіз дәрйа ічрә йалғұз түштүм
5. дустлар/ азған ізім дәңіз кәфир мән
6.  болды/ сихат сәлим би хамдиллә кечтім дустлар
7. йашым өтті рухұм кетті көккә ұчтым /
8. нәфсім қашты бахрым қашты йергә түштүм /
9. нәфс шайтан хайлы бірлә көб ұрұштұм/
10. сабур-у риза мақамыгә аштым дустлар/ 
11. тоққұз дымдә түгәл тұрдұм төкүлмәдім/
12. он йашымда ол йол таптым тірілмәдім
13. он бірімдә өз нәфсімгә зибт болдұм/



231

45 а
1. фақр-у фана мақамыгә аштым дустлар/ он 
2. екімдә жумлә аруах кәләм қылды/ фәриштә-
3. ләр қаршұ тұрұб сәләм қылды/ сақи
4. мәңә сир шарбатын қадах тұтты/ әдәб бірлә
5. андын алыб ічтім дустлар/ Жабра’ил ýахи 
6. кетүрді Хақ Расулгә/ айат келді зикр
7. айтың деб хурда күлгә/ хизир бабам мәні салды
8. андын соңра дәрйа болұб таштым дустлар/
9. шари‘атны гүлзарыда сайран қылдым/ 
10. тариқатны майданыда жәýлән қылдым/ Хақиқатдын
11. қана’ат тұтұб тайран қылдым/ ма’рифатны 
12. ешігіні ачтым дустлар/ ә ләсту хамрын 
13. пир Мұған тола берді/ ічә бердім
14. мақдурымча құйа берді/ құл Хожа Ахмәд

45 б
1. іч-у ташым күйә берді/ талибләргә дурр-у
2. гаýһар сачтым дустлар/ рахим мәýлим 
3. рахмы бірлә йад қылса/ түн күн құл лығ-
4. да тұрғұм мән-а/ құл болұб құллұғыда 
5. тұрсам мудам/ та’атларым ол дәрйада
6. гаýһар қылса/ дәніш беріб за’иф құлны
7. сарраф қылса/ разы болуб шукури Худа
8. еткүм мән-а/ булбул болуб бустан ічрә
9. сайрасам мән/ ’ашиқларгә майдан ічрә
10. чарх ұрсам мән/ хамид лар дек хәмд-у сәнә
11. көб айтсам мән/ көңлүм құшы көккә
12.  йүзіб йеткүм мән-а/ хилýәт ічрә Алла
13. дегән ’ ашиқлар дек/ дин үйідә 
14. ойғағ тұргән садиқлар дек/

46 а
1. ихлас бірлә Хақны сеýгән ‘арифләр дек
2. бағрым қанын көз йашымгә сачкүм мән-а/
3. тақлид ішім тахқиқ сәры айланмады/ ғариб
4. башым нәфс елкідін құтұлмады/ тілім
5. ағзым ғайбат сөздін құтұлмады/ за‘иф
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6. тән дүр нүчүк сират өткүм мән-а/ хилýәт 
7. ічрә тәýбә Алла дегүм келүр/ Алла деб
8. тәýбә тонын кигүм келүр/ рахм әйләсә
9. һәр бәндәгә мәýлім қылұр/ рахмат андын …123

10. болмас болса неткүм/ құл Хожа Ахмәд …124

11.  йаңналар дек йата көргүл/ Алла деб
12. көфрүкләрдін өтә/ ‘ашиқлар дек
13. йүкүрүб йеткүргіл/ Алла демәй нүчүк сират өткүм 

мән-а/
46 б
1. жаным бірлә ‘алимларға хизмәт қылсам/ ‘абид-
2. лар дек мәсжид кіріб сухбат тұтсам/
3. мәйні мәйханада ‘ишрат қылсам/ бұ сәбәбдін 
4. дидарыңны көргәймән му/ кечәләрі намаз
5. оқуб қайим болсам/ күндүзләрі қуран
6.  оқуб сайим болсам/ йахшыларны хизмәтіндә
7. дәйим болсам/ бұ сәбәбдін дидарыңны 
8. көргәймән му/ Алла үчүн аһл-у ‘айәл
9. йәтим қылсам/ малдын кечіб ғариб
10. болсам/ бийабанда йалғұз йүрүб
11. нала қылсам/ бұ сәбәбдін дидарыңны
12. көргәймән му/ Алла үчүн жан-у тәнгә
13. отны салсам/ от ічіндә күйүб

47 а
1. йаныб Алла десәм/ күл болұб тофрағ болұб
2. Алла десәм/ бұ сәбәбдін дидарыңны 
3. көргәймән му/ сахар тұрұб Худайымгә зари
4.  қылсам/ зари қылыб Хақ йолыда фәни 
5. болсам/ фәни болұб жамалыны анда көрсәм/
6. бұ сәбәбдін дидарыңны көргәймән му
7. құл Хожа Ахмәд құллық ічрә сәбит болсам/ 
8. ‘ашиқлар дек марданларны ізін сұрсам
9. ‘арифлар дек йырақ йердін хабар алсам/
10. бу сәбәбдін дидарыңны көргәймән му/
123 Бұл жерде бір сөз жазылуға тиіс белгі (v) қойылған
124 Бұл жерде де сондай
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11. та‘ала Алла ‘ашиқларға берді ‘ишқын
12. шәкир болұб өртәтібан күйдүм/ еккі
13. ‘аләм көзләрімә хашхаш дана көрүнмәді
14. йалғұз Хақны сеýдім мән-а/ жандын

47 б
1. кечіб йанұз Хақны жанға қошұб/ андын
2. соңра дәрйа болұб таштұм мән-а/ ләмәкәннә
3. сәйр етібан мақам аштұм/ дунйаны ‘уқбаты
4. йүз мың талақ қылдұм мән-а/ ‘ишқ алдыда
5. ‘ақлы кәмил оралмас/ ‘ишқ шиддәті туғйан
6. қылса бір дәм тұрмас/ пәрýана дек ахгәр 
7. болұб өзін көрмәс/ бұ сирларны 
8. жафанадын түйдүм мән-а/ тариқатны 
9. йолларыны ‘ақбасы көб/ пак ‘ишқны қолға 
10. алмай болмас йүрүб/ дидарыны көрсә
11. болмас түн күн ұйұб/ һич ұхламай дидарыны
12. көрдүм мән-а/ тариқатны йолы қаттық торфа
13. шаштым/ башым шешті пир Муқан 
14. сәры қаштым/ пир етәгін тұтұб

48 а
1. батин көз ачтым/ еранлардын йолны сұраб
2. кірдім мән-а/ ‘ишқ йолыға һәр кім кірсә
3. хәлі хараб/ бұ йолларда неччә ‘ашиқ болды
4. тураб/ тариқат йоллары дүр қаттығ ‘аззаб
5. рәсýа болұб чөлләр кезіб йүрдүм мән-а/
6. ұчқұныгә тақат қылмас етті дозах/ әй
7. йаранлар бұ жанымдын тойдұм мән-а/ шари‘ат
8. дүр ‘ашиқларны афсанасы/ ‘ариф ‘ашиқ
9. тариқатны диýанасы/ қайда барса жанана
10. дүр һәм ханасы/ жандын кечіб жанананы
11. табтым мән-а/ Хақиқатны ма‘нысыгә йеткән кіші
12. биход болуб күйүб йанар іч-у ташы
13. қанлар ақар көзләріндін/ қайда йашы
14. көз йашым[н]ы тухфа алұб/ бардым мән-а/
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48 б
1. мухаббатны бағын кезмәй ‘ашиқ болмас/ бір
2. қатрагә қани‘ болмай ‘ашиқ болмас/ харлығ
3. зарлық тартмай нәфсі өлмәс/ қани‘ болұб
4. хас гаýһарын алдұм мән-а/ мухаббат лығ
5. ‘ашиқларны рәңі сарығ/ айинаға назар 
6. қылса андын танығ/ өзі хайран көзі
7. йашлығ көңлі ýайран/ құдратыға маху
8. болұб йүрдүм/ Аллаһ деді көп йығлагыл
9. көрсәң мәні/ зари қылсаң бәндәм дебан
10. сұрғум мән-а/ жандын кечіб мәні есүтәр 
11. ‘ашиқ қані илһәм келді/ чин құлақға
12. өлдүм мән-а/ Хақиқатлығ чин ‘ашиққа 
13. тухфа өзүм/ махшар күні хәл-и дилін
14. сұрғұм/ шафи‘ болұб шафа‘атны

49 а
1. қылғұм өзүм/ рахматыдын умид тұтұб
2. келдім мән-а/ Хақиқатлығ ‘ашиқларны қады
3. дота / йалған ‘ашиқ йолға кірсә іші
4. хата/ чин ‘ашиқны көзі йашлығ өзі
5. ада/ дота болұб хазратыға келдүм мән-а/ 
6. құл Хожа Ахмәд шари‘атны қолға
7. алғыл/ тариқатда Хақиқатда йолға кіргіл
8. ма‘рифатда тофрағ сифат фана болгыл/
9. фана фи илләһи мақамыға бардұм мән-а/ Хақ
10. та‘ала пәртәý салды жаным күйді/ келің
11. йығлаң зәкир құллар зикр айталүк/ сахар
12. ýақт да пир Муған бақыб сөнді/
13. келің йығлаң зәкир құллар зикр айталүк/
14. зәкирләр ýа‘да қылды қадир Худа (көр)

49 б
1. көр ічіндә ‘ата қылай хур-у лиқа/ зәкир-
2. ләрні тұрар йері дару-л-бақа/ келің йығлаң
3. зәкир құллар зикр айталүк/ зәкир болса
4. шәкир болса йері жәннәт/ көзләрідін
5. қанлар ақса қылмас миннәт/ уммәт болсақ 
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6. зикрін айтмақ бізгә суннәт/ келің йығлаң
7. зәкир құллар зикр айталүк/ зәкирләрні Худа 
8. өзі рахмәт қылды/ фаузкуруни азкурукум
9. айат келді Фирдаýс атлығ жәннәт ічрә
10. хурмәт қылды/ келің йығлаң зәкир құллар
11. зикр айталүк/ зәкир құллар һәр нәфсідә зикрін
12. айтар/ тәýбә қылыб ийгрі йолдын расткә
13. қайтар/ зәкир құлы айта айта шаýқы артар
14. келің йығлаң зәкир құллар зикр айталүк

50 а
1. зәкир құллар зикрін айтыб пәртәý көрәр/
2. аның үчүн хәлқа ічрә өзүн ұрар/
3. ма‘шуқны көргән заман жанын берәр/ 
4. келің йығлаң зәкир құллар зикр
5. айталүк/ йалған ‘ашиқ ма‘шуқыдын
6. жанын айар/ ‘уқбы ішін арқа ташлаб/
7. дунйа ізләр/ йолгә кіргән талибларны
8. йолдын қуар/ келің йығлаң зәкир құл-
9. лар зикр айталүк/ әл-кәззабу лә уммәти
10. деді сәрýар/ йолсызларгә йол бергучі
11. һәди заһбар/ йалғанчыны уммәт демәс
12. ол пайғамбар/ келің йығлаң зәкир құллар
13. зикр айталүк/ зәкирләр нала қылур көз
14. йашыны ақұзубан жала қылур/ бийабанларны

50 б
1. кезіб өзін ýәлә қылур/ көз йашыны
2. ақұзұб жала қылур/ келің йығлаң
3. зәкир құллар зәкир құллар зикр айталүк
4. зәкирләр Хақ қурбаны мәхкәм тұтар/ шаýқы 
5. бірлә Аллаһ айтыб қанлар йұтар/ хәлқа ічрә
6. кірәр ýақтда жандын өтәр / келің йығлаң
7. зәкир құллар зикр айталүк/ би таһарат зикр/
8. айткангә лә‘нат төгәр/ ошәл күні туққан
9. фәрзәнд шайтан туғар/ өләр ýақтда
10. шайтан келіб аны буғар/ келің йығлаң
11. зәкир құллар зикр айталүк би таһарат
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12. зикр айтған иман алмас/ өләр ýақта
13. Хақ Мустафа елкін тұтмас/Субхан елкім
14. гунаһідін һәр кез өтмәс/ келің

51 а
1. йығлаң зәкир құллар зикр айталүк/ му’мин
2. болсаң би таһарат зикрін айтма кәрәмәт-
3. лар айтұб халқа динің сатма/ мусулман-
4. лық да‘уы қылыб кәфир кетмә/ келің
5. йығлаң зәкир құллар зикр айталүк/ зәкир
6. болсаң зикрін айтыб һәр кез йатма
7. надан нажинс ләр бірлә сән сөз қатма/
8. мунафиқлар хәлің сұрса шерін айтма/
9.  келің йығлаң зәкир құллар зикр айталүк/
10. чин зәкирні Рахман Игәм йолын ачар/
11. мухаббат шаýқы бірлә шаýқын сачар/
12. Алла дебан қайда барса шайтан қачар/
13. келің йығлаң зәкир құллар зикр айталүк/

51 б
1. құл Хожа Ахмәд йаманларны йаманы сән
2. барча бұғдай ел тұтмаған саманы сән/
3. талибларны йолда қалыб азғаны сән/
4. келің йығлаң зәкир құллар зикр айталүк/
5. нечә йылғы меһрубаным айрылар дустлар/ бу
6. ýужудум шаһрыны хали қыладүр дустлар/
7. бұ қафасны қумрысы пәрýаз қыладүр ұчғалы
8. бәлки қаранғұ шу‘ла сыз йергә кірәдүр
9. дустларым ей мәні йаранларым һеммәт
10. тұтұң иманыма/ душманым иманымға
11. захмат берәдүр дустларым/ үшбу
12. жан бізні білән ерді ‘адәт неччә йыл
13. Хақ та‘ала әмрі бірлә ‘азм етәдүр дустларым/

52 а
1. ей мәні а‘заларым жаным шадманым еді/
2. жан кетәр деб кулли а‘за йығлашадүр дустларым/
3. әмрі Хақ дүр барчасы бойұн сұнұб болғай/
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4. риза/ ол Хақиқат бәндә дәйим йығлашадүр ду-
5. стларым/ Йасауинің тотысы пәрýаз
6. етәдүр ұчғалы/ нәйләйін мискин хукмі 
7. Худадүр дустларым/ жандын кечмәй
8. ғаýýас болмас оқұсыда/ бахр ічідә
9. кіріб гаýһар алған бар му/ йазлық ýужуд
10. мәнмәнлікдін һәр кез өтмәй/ Хақиқатны
11.  асрарыдын алған бар му/аýлийалар 
12. Хақ йолыда жандын кечті/ фана болұб
13. шаýқ қанатын йазыб ұчты/ жандын 
14. кечіб‘ишқ шарабын Хақдын ічіб

52 б
1. фана болмай/ ýасл үйгә кіргән бар му/ түзді 
2. кечмәй ұчты қылмай гаýһар йоқдүр/ гаýһар 
3. алған ‘ашиқларны көңлі йоқтүр/ дунйа 
4. бірлән андағ ‘ашиқ іші йоқтүр/ андағ
5. болмай ‘ишқ да‘уысын қылған бар му
6. ‘ишқ да‘уысын Ибраһимдін хабар алың
7. Исма‘ил дек жандын кечіб йолға кірің/
8. Мансур йаңлығ ‘азиз жанны фида қылың/ жандын
9. кечмәй Хақ жамалын көргән бар му/ Ләйлә Мәжнун
10. Ширин Фарһад ‘ашиқ өтті/ Бурхы сәр-
11. мәст Шибли чарх-у сама‘ етті/Байазид-у
12. Жунәйд өзін йүз йол сатты/ мұндағ
13. болмай пирдін хабар алған бар му/ һәр ‘ашиқ 
14. кім қайсы мақам пир хәлаті ‘ишқ бірдүр

53 а
1. әммә өзгә кәйфийаты/ һәр дәрахтын мийýа келүр
2. бір ләззаты/ ихласлық ‘ашиқ йолда / қалған
3.  бар му/ ‘ишқ йолыны біләй десәң қылғыл/
4. шам-у сахар бидар болуб қылғыл зари/ құл
5. Хожа Ахмәд ‘ашиқлар дек болғыл бидар/
6. бидар болмай ма‘шуқ йүзін көргән бар му/
7. мухаббат дәрйасыдын ғаýýас болуб/ ма‘рифатны
8. гаýһарыны алғұм келүр/ тариқатны майданыда
9. пәрýаз қылыб/ ол дәрахты тубыға ұчұб
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10. қонғұм келүр/ ол тубы дәрахтны ексә
11. сынмас/ Алла дегән ‘ашиқ құл тақсир
12. келмәс/ тариқатны майданыда пәрýаз қылмас
13. ол тубы дәрахыңә қонғұм келүр/
14. чин ‘ашиқ еран һәр кез йолда қалмас/ ‘ашиқ

53 б
1. болұб Алла йадын айтғұм/ ‘ашиқ құл-
2. лар Хақ йадыдын ғәфил ермәс/Хақиқат
3. ‘ашиқ бу дунйаға мәйил ермәс/ чин
4. ‘ашиқ ерән һәр кез құрұғ йолда қалмас/
5. мәнһәм тақи бұ дунйаны қойғұм келүр/
6. Алла дейүб көңіл бағлаб турға ашқан
7. тәжәллінің нуры бірлә ‘ақлы шашқан/ мухаббат-
8. ны оты бірлә қайнаб ташған/ мәнһәм
9. тақи Алла дейүб барғұм келүр/ келим
10. кигән ол ‘азиз Хаққа жунунлікләр
11. дәргаһ ічрә Хақны қапар/ аһ ларыдын
12. тағлар езіліб ақар/ сәлим болұб ол
13. келимні кигім келүр/ сәлим болұб
14. садиқ йолды Жунәйд Шибли/ нәфсін

54 а
1. басыб Хақир қылды Зуннун Мисри халқны
2. қойұб Хақны сеýді ‘азизлары/ ‘азизларға
3. мутаби‘ат қылғым келүр/ Алла йады
4. тәкаббурны ойын бұзды/ машайихларын ойны
5. көрлүб тозды/ мәнһәм тақи ол хәлқада 
6. болғұм келүр/ шаýқ шарабын ічтім
7. ерсә қылды хараб/ мухаббатны оты бірлә 
8. болдұм кәбәб/ дидарыны рузы қылса Игәм 
9. Ýаһһаб/ Дар әс-сәләм сарайыға баргүм келүр
10. құл Хожа Ахмәд гаýһар йаңлығ хикмәт айтты/
11. ‘азизларны мадхы бірлә сөзін айтты олардын
12. күні көкдә болұб қийам болды
13. ду‘а оқұб раýан хикмәт айғұм келүр/
14. субхы дәм елкім ачыб йашым сачыб
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54 б
1. Хақ мәулим дәргаһыгә барсам мукин
2. Хақ та‘ала рахматыдын умид тұтұб/ сахар-
3. лары зари қылыб йүрсәм мукин/ зари
4. қылсаң Алла сәндін хуррам болұр / таңла 
5. барсаң дидарыгә мәхрам қылұр /жан
6. берәрдә аррығ иман һәмдәм қылұр/
7. иман үчүн жаным қурбан қылсам мукин/
8. сидқың бірлә Алла дегіл мақбул болсұн/
9. ей му’минләр ду‘а қылың нәфсім өлсүн/
10.  андын соңра іч-у ташым нургә толсұн/
11. нурын ізләб дәйим йүзләб йүрсәм мукин
12. биход болұб рақс сама‘ ұрұб йүрсәм
13. бийабанлар кезіб өзүм 
14. фәрйад ұрсам/ Мансур сифат ‘ишқ

55 а
1. дәрйада батыб тұрсам/ Шибли ‘ашиқ
2. дәýраныны сүрсәм мукин/ һич кім білмәді
3. сирры йакин Аллаһ білді/ Шибли ‘ашиқ чарх
4. ұрубан сама‘ қылды/ хәләл ерүр
5. ‘ашиқларны рақс-у сама‘ы/ ей йаранлар тақлид 
6. етіб йүрсәм мукин/ айат хадис
7. байан қылды Хақ Мустафа шарты олдүр
8. дунйа ‘уқбы талақ қылды/ фазкуруни 
9. азкурукум деді Худа/ Алла дейабан ‘ишқ 
10. дукәнін құрсам мукин/ нәфс ні зидди
11.  рух ғизасы һәм иманы/ рақс сама‘
12. ‘ашиқ күйәр жаны/ хәләл йолды ‘ашиқ-
13. ларға йүрәк қані хәмдін айтыб шәкир
14. болұб йүрсәм мукин/ Алла үчүн

55 б
1. чин ‘ашиқлар жанын берді/ зикрін 
2. айтыб хәлқа ічрә дурләр терді/ аның
3. үчүн султаныдын үлүш алды
4. шаýқы бірлә күйүб йаныб өлсәм мукин/
5. андағ құлны ‘азиз башы тофрағдын хар/
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6. аһл-у ‘айәл хан-у мәндін болұр бизар/
7. түн ұйқысын харам қылыб тұрар бидар/
8. тапсам аның ізін көзгә сүрт-
9. сәм мукин/мәлә’икләр тасбихы дын биход
10. болды/ ми‘раж ұчар Хақ Мустафа бір
11. чарх ұрды/ Жабра’ил келіб Хақ Расулгә 
12. бақыб тұрды/ уммәт болсам мәнһәм 
13. бір чарх ұрсам мукин/ һай һай
14. деді Хақ Жабра’ил қолын тұтты/

56 а
1. уммәт хәлін көрүб өздін кетті/ атам
2. анам демәй Расул бізні айтты/ кечә йатмай
3. зикрін айтыб йүрсәм мукин/ құл Хожа 
4. Ахмәд ‘ашиқ болсаңшундағ болгыл/
5. Хақ Расулны қылғанларын сән һәм қылғыл/
6. көб йығлабан файз-у футух Алла көргіл/
7. ей йаранлар файз-у футух алсам мукин
8. Субхан Игәм бәндәсыға рахм әйләсә/ ічі 
9. күйүб йаныб қашы берйан болур/
10. пир етәгін тұтұб талиб әгәр йолгә
11. кірсә/ Хақны ізләб еккі көзі герйан 
12. болур/ жандын кечмәй Хақ сәрыгә
13. түтса тойса болмас /нәфсдін

56 б
1. кечіб мәнмәнлікдін кечмәсә болмас/
2. рәсýа болмай йалғұз Хақны сеусә болмас/
3. андын ‘ашиқ белгүсідін пенһан болур/
4. жаның қинаб заққум чайнаб ‘ашиқ болғыл/
5. башың ойнаб ол жан сізләб садиқ
6. болғыл / андын соңра дәргаһыға лайиқ
7. болғыл/ жаның берсәң рахм әйләсә жанан
8. болур/ ‘ишқ йолыда кечә күндүз
9. йығлаңлар/ жандын кечіб белін мәхкәм
10. бағлаңлар/ хизмәт қылыб Хақ сиррыны 
11. аңлагәнләр/ түн ұйқұсын харам қылыб
12. налан болуң/ ýа дариға өтті ‘умрым
13. жаным бермәй ғаýýас болұб дәрйа ічрә



241

57 а
1. гаýһар термәй/ Хақдын өзгә ғәфләтләрні
2. арқа салмай/ таңла барсам нәдамәтлар
3. чындын болур/ ‘ашиқ болсаң Байазидек
4. өзүң сатгіл/ ýАллаһи билләһи дунйа харам
5. андын қачгіл/қанлар йұтұб көзләріңдін
6. қанлар тартгіл/ бір ләхзада шайтан мулкі
7. ýайран болұр/ ташдын қаттығ сұрсаң
8. хабар ей би хабар/ ‘уқбы ішін арқа ташлаб
9. дунйа ізләр/ айат хадис байан қылсаң
10. қаттығ сөзләр/ заһир адам батинлары шайтан
11. болұр/Алла дегіл қанлар ақсұн 
12. көзләріңдін/ хикмәт айғыл дурләр тамсұн
13. гүлләр бітсүн һәр бір басқан ізләріңдін/
14. гүлға бақсаң гүл ачылыб бустан болур

57 б
1. айа дустлар пак ‘ишқыны қолгә алдым/ бұ 
2. дунйаны душман тұтұб арқа салдым
3. йақам тұтұб хазратыға сығыныб келдім/
4. ‘ишқ бабыда Мансур сифат болдұм мән-а/
5. ‘ишқ бабыда ‘ашиқ болұб Мансур
6. белін бағлаб Хақ ‘ишқыны мәхкәм тұтты/
7. мәләмәтләр иһанатләр көб ешітті
8. ей йаранлар мәнһәм Мансур болдұм мән-а
9. ‘ашиқ Мансур әнә әл-Хақны тілгә алды/
10. әнә әл-Хақ Жабра’ил келіб бізні айтты / Мансур 
11. келгәч дар егіліб өзі алды/ батин
12. көзі ачылғанлар хайран қалды/ пәртәý
13. салыб Алла өзі назар қылды/ ýа 
14. шаýқа деб дидарыны көрдүм мән-а/

58 а
1. нида келді өшәл дарға көп бұғмағыл/
2. мәхкәм тұр гіл көп ағмағыл/ташқа айты
3. әмрім тұтұб сән текмәгіл/Ләýху-л-махфуз
4. тахтысыда көрдүм мән-а/үч йүз молла
5. йығылыб йетті көп риýайат/шари‘ат дүр
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6. мәнһәм биттәй бір риýайат/тариқатда Хақиқатта 
7. Хаққа химайат/ башым беріб Хақ сиррыны
8. көрдүм мән-а/ әнә әл-Хақны ма ‘нысы көп
9. білмәс надан125/ дана керәк йол йүрәрдә
10. болса сирдан/ ‘ақил ерсәң мәнһәм Хақны айды
11. жанан/ бұ сирларны ‘арш үстідә
12. көрдүм мән-а/ имә қылдым дана болса
13. ма ‘ны алсұн/ дур-у гаýһар сөзләрімні
14. ічкә алсұн/ қал ‘илмідін айтыб 

58 б
1. едім нишан қалсұн хәлдін бітіб 
2. ‘ашиқларға бердім мән-а/ йесіз Мансур харлық
3. бірлә болды ада/ бұ сөз бірлә
4. йаранлардын болды жудә/ хәлі дилін
5. һич кім білмәс Тәңрі куýаһ/ қанлар 
6. йұтұб мәнһәм көрә білдүм мән-а/ шаһ 
7. Мансуры әнә әл-Хақны бижә емәс/йолны
8. тапкан бізгә охшар кумраһ емәс / һәр
9. нажинс ләр бұ сөзләргә акаһ емәс/
10. һәмраһ бойы Худа алдым мән-а/ бір түн 
11. сахар ғариб Мансур көб йығлады/
12. дадын ешітіб Алла өзі рахм 
13. әйләді/ андын соңра Чиһил тән
14. бақыб шараб берді/ даналар

59 а
1. бұ сөзләрні айттұм мән-а/наданларгә 
2. йесіз сөзүм хайфи хикмәт/ адам мән 
3. деб белін бағлаб қаны һеммәт/ дунйа 
4. ізләб бір бірігә қылмас шафқат/ залим
5. болұб асир болұб өлдүм мән-а/
6. залимларға нә болғай бізгә гунаһ/дәрýиш-
7. ләрні халқы харам өтмәс ду ‘а/ ол сәбәб-
8. дін падшаһ аңа жафа/ Хақдын ешітіб
125 Бұл сөзді Қазан басылымы бойынша қойдық, өйткені қолжазбаның жиегіне 

жазылған сөздер түсініксіз
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9. бұ сөзләрні айтұм мән-а/ залим әгәр қылса
10. жафа Алла дегіл/ елкің ачыб Хаққа
11. сығын бойұн сүңгіл/ Хақ дадыңа 
12. йетмәс болса келсә қылғыл/ айат 
13. хадис ма‘нысыдын айтұм мән-а/ залим
14. әгәр зулм әйләсә мәңә йығла/ Алла дебан

59 б
1. йұтұб қанлар белің бағла/ харам шубһа
2. тәрк әйләбән йүрәк дағла/ залимларға 
3. йүз мың бәлә бердім мән-а/ залимларны 
4. құрбы не дүр мән йаратгән/ йаратгәнны
5. сөзін тұтмас мән түзәтгән/ мәндін 
6. кечіб залимларны елкін ұзұн қылдұм/
7. мәңә жаза йаратгәнгә йалбармадың/ дәрга-
8. һігә нала қылыб еңірәнмәдің/ нәфс-
9. дін кечіб әмирі сәры толғанмадың/
10. залимларны өзүм реýаж бердүм мән-а/
11. Хақиқатдын сөзләгәнім ешітмәдің/
12. дунйа үчүн Хаққа көңүл төңрүтмәдің/
13.  дунйа харам андын көңүл саýытмадың/
14. залимларны сәңә жаза бердүм мән-а/

60 а
1. залимларны шикра қылма залим өзүң/
2. хойуң рийа хәлқа тәсир етмәс сөзүң/
3. дунйа малын тола берсә тоймас көзүң/
4. харисләрні сижжин ічрә салдұм мән-а/ 
5. лә‘ли ләби жөнбіш қылыб айды сәні/жан-у
6. дилдә уммәтләрім көз раýшаны/ Хаққа 
7. мәңә уммәт болгән қані/ чин уммәтні 
8. сынамаққа қойдұм мән-а/ құл Хожа 
9. Ахмәд Хақ йолыны сөзләб өтті/ ‘илму
10. әл-йақин шари‘атны көзләб өтті/ ‘айну
11. әл-йақин тариқатны түзләб өтті/ Хаққу
12. әл-йақин Хақиқатдын айдұм мән-а/ таң
13. атқұнча ғәфлаттә мән хайран қалған/
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60 б
1. дунйа ізләб ‘уқбы ішін арқа салған/
2. ýа хасрәта іч-у ташым ‘исйан болған/
3. Йа Мустафа елкім алы» йолда қалған/
4. уммәт болұб уммәтлікні қылалмадым/
5. йалған уммәт хизмәтіңдә болалмадым/
6. еранлардын файз-у футух алалмадым/
7. йа Мустафа елкім алың йолда қалған/
8. сахарлары жаным қинаб қан йығламай/
9. Алла дебән қанлар йұтұб зар еңрәнмәй/
10. йүкүріб йіліб ерәнләрдін сир аңламай/
11. йа Мустафа елкім алың йолда қалған/
12. йолда қалған йолда болұб өтсәм/
13.  йахшы уммәт болсам рийазатта солсам/

61 а
1. тәýбә қылыб хазратыңа келсәм йахшы/ йа Мустафа
2. елкім алың йолда қалған / бәндә болсам
3. йалғұз Хақны сеýмәсмудым/ уммәт 
4. болсам йолға қадам қоймасмудым/ қанлар 
5. төкүб көзләрімні оймасмудым/ йа Мустафа/
6. елкім алың йолда қалған/ уммәт дебән 
7. һич ұхламай өтті Расул/ ‘асы жәфи уммәт 
8. үчүн дәйим мәлул / Хақ та‘ала қылғайму 
9. деб бізні қабул/ йа Мустафа елкім 
10. тұтұң йолда қалған/ қийаматта 
11. телмүртүрмәй уммәт дегіл/ ‘асы 
12. жәфи уммәтләрні ғамын йегіл/ ‘асы құлұң
13. йол адашты йолға салғыл/ йа Мустафа елкім алың йолда 

қалған

61 б
1. гунаһімгә тағ ташлар тақат қылмас/
2. дәргаһігә шәрмәндә мән һич кім білмәс/
3. мұндағ гунаһ жуһуд тарса кәфир қылмас/
4. йа Мустафа елкім алың йолда қалған/
5. руза намаз қаза қылыб Хақны білмәй/
6. шайтан бірлә сухбат қылыб тәýбә қылмай/
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7. йахшыларны хак-и пайы болұб өлмәй/
8. йа Мустафа елкім алың йолда қалған/
9. Рахман Игәм гунаһімдін шәрмәндә мән/
10. йа Ахмәд елкім алың дәрманда мән/
11. сәңа лайиқ ‘амал еталмай арманда мән/
12. йа Мустафа елкім алың йолда қалған/
13. дунйада қылмышларым фисқ-у фужур/

62 а
1. ол сәбәбдін барсам бақмас аһлі қубур/
2. уммәт дебан рахм етмәсә садры судур/
3. йа Мустафа елкім алың йолда қалған/ уммәт 
4. мән деб ләф ұрар мән қәні ‘амал/
5. Алла сәры мән қылмадым һәр кез жәдәл/
6. уммәт мән дедім қылған ішім һәммә 
7. зарар/ йа Мустафа елкім алың йолда қалған/
8. құл Хожа Ахмәд ‘амалсызмән қайан барай/
9. пир Муған хизмәтіндә көксүм йарай/
10. тақсыр айтыб кечә күндүз хазир тұрай/
11. йа Мустафа елкім алың йолда қалған/
12. мухаббатны дәрйасыгә чуммагүнчә/ дуст-
13. лар ‘ишқ гаýһарын алса болмас/ таң
14. атқұнча фәрйад ұрұб зар еңрәнмәй

62 б
1. сарраф болұб ‘ишқ дәрдіні білсә болмас/
2. ‘ишқ дәрдіні білгән кіші дунйа нетәр/ мухаббат-
3. дын хабар білгән сирны йапар/ нала қылыб
4. бағры күйүб йашын сепәр/ йашы ақмай
5. рийазатда солса болмас/ Хаққа ‘ашиқ
6. дәрýиш ләрі сәнги мәхәк/ мұндағ болмай
7. пирдін баһра алса болмас/ жандын 
8. кечіб ‘ишқ ойнамай халис болмас/ 
9. тірік өлмәй мажазыға раст сөзләмәс/
10. Хақиқатны шаһы бірлә раз айталмас/
11. халис дунйа ‘уқбы қойса болмас/ ихлас
12. керәк айа талиб ‘ашиқ болсаң/ мурадыңны 
13. берүр ахир садиқ болсаң/ михнәт 
14. тартыб дидарыгә лайиқ болсаң
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63 а
1. михнәт тартмай дидарыны көрсә болмас/
2. ‘ашиқларға дәрд-у бәлә афат керәк/ Хақдын 
3. йырақ тан пәрýаргә рахат керәк/мәләмәтгә 
4. иһанаткә тақат керәк/ тақат қылмай 
5. Хаққа ‘ашиқ болса болмас/ ‘ишқ
6. сызларны көрдүм ерсә хайран болұр/
7. му’минміз деб иманларынýайран 
8. қылұр/ руз-и махшар дидарыны көрәлмәйін
9. сәрсан болұр/ пир Муған назар қылмай 
10. көрсә болмас/ ‘ашиқ михнәт істәр 
11. жандын безәр/ руза намаз тасбихлары 
12. пәрýардигәр/ тынмай тіләр талаблары 
13. Хақдын дидар/ йар естмәй бәндә мән 

63 б
1. деб йүрсә болмас/ тариқатны шаýқы 
2. заýқы күймәк йанмәк/ Хақдын өзгә бикәнә
3. деб қайтіб танмәк/ йүз мың жафа
4. тіксә бойұн сұнмәк/ бойын сұнмай
5. надан бірлә йүрсә болмас/ надан
6. кім деб сұраса аның би хабарлар/
7. ‘уқбы ішін арқа ташлаб дунйа із-
8. ләр/ Хақдын ғәфил накәсләр ағйар ізләр/
9. һәмдәм болұб ‘ишқ дукәнін құрса
10. болмас/ зинһар қачкіл зинһар қач
11. надандын/ Хақ йадыны һәр кім айтса
12. өшәл мардан/ жанны жангә пәйýанд
13. етсә болұр ишән/ ýарса сөксә

64 а
1. ол ‘азиздын табаррукдүр үлүш алың/
2. астанәсын йастанибан йүзні сүртүң/
3. йол көрсәтсә жан-у дилні бәрбад ұрұң/
4. бәрбад бермәй ‘ишқ йолыға кірсә
5. болмас/‘ашиқ халқ ічідә сирры ниһан
6. уһ ұрса көккә йетер/рәңі хәзан көзі
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7. йашлық көңлі сынұқ һәм бағры қан/
8. берйан болмай Хақ йолыны білсә болмас/
9. құл Хожа Ахмәд ‘абид болса ‘ашиқ
10. болғыл/ бұ йолларда михнәт тартыб
11. садиқ болғыл/ андын соңра 
12. дәргаһігә лайиқ болғыл/ лайиқ 
13. болмай ‘ишқ да‘уысын қылса болмас

64 б
1. тәжәллінің мақамыдүр ‘ашиқларға/
2. лутф әйләбан мақам анда сүрмәгүнчә/
3. ‘ашиқларны ‘ишқ ічіндә башы олса/
4. ол мақамда мәй ічәрләр ‘алә ад-дауам/
5. ол күн болұр ‘ашиқларны іші тәмәм/
6. тәмәм ермәс пир хизмәтін қылмагүнчә/
7. тәжәллінің мақамыдүр салы ұлұғ/ол 
8. мақамда Хақ дидары әйләр тулу‘/
9. ол мақамат көргәнләр көңлі сынұқ/
10. қачан йетәр пир хизмәтін қылмагүнчә/
11. тәжәллінің мақамыға йетәй десәң/
12. ол мақамға жаным фида етәй десәң/
13. Исма‘илдек жаның қурбан қылай/

65 а
1. кечә болмас пир хизмәтін қылмагүнчә/
2. тәжәллінің таýхид атлық дәрахты бар/ ол
3. дәрахт ны сайасыда рахматы бар/ ол күн
4. болұр ‘ашиқлары бурақ сәýар/ мінсә
5. болмас пир хизмәтін қылмагүнчә/ шари‘ат-
6. да раст болмады асла тілім/ тариқат
7. да мән болмадым асла сәлим/ түндә 
8. йатыб ғәфләт бірлә мурдар тәнім/ хәләл 
9. болмас пир хизмәтін қылмагүнчә/
10. құл Хожа Ахмәд мискинлікдә еді 
11. суфи/ дәфтар қылыб талибларгә деді мұны/
12.  һәр ‘ашиққа болса керәк үшбу ма‘на/
13. ма‘ны білмәс пир хизмәтін қылмагүнчә.
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65 б
1. ей көңүл қылдың гунаһ һәр кез пушайман болмадың/
2. суфи мән деб ләф ұрұб талибы жанан болмадың/
3. хайфы ‘умрұң өтті бір ләхза герйан болмадың/
4. суфи нақш олдұ»ýәли һәр кез мусулман болмадың/
5. суфилығ шундағ мидүр дәйим ішің ғәфләт білә/
6. дана’и тасбих қолұңда/тілләріңғайбат білә/
7. суфи сижжин ерүрсән нәфсі бәд ‘ибрат білә/
8. суфи нақш олдұң ýәли һәр кез мусулман 
9. болмады/ суфи болсаң саф болғын 
10. журм-у ‘исйан болмасұн/ та‘ат-у тақýы 
11. көүлү пәришан болмасұн/жан-у 
12. дилдә йығлағыл махшарда йалған болмасұн/
13. суфи нақш олдұ ýәли һәр кез мусулман 

66 а 
1. болмады/ суфилығны шартыдүр дәйим 
2. сахар қан йығламақ/ һәр жафаға беліңні 
3. мәхкәм бағламақ/ талибы Алла болұб 
4. һәр йахшы сөзні аңламақ/ суфи нақш
5. олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың/
6. суфийа тақýа қылур сән барчасы ‘ужб-у
7. рийа/ жан-у дил дунйаға мағрур-у тілі»дә
8. аһ ýаһ / жан берүрдә болғұң ахир нуры 
9. имандын жудә/ суфи нақш олдұң
10. ýәли һәр кез мусулман болмадың/ суфи
11. болмай үйдә қылурға іші йоқ/
12. суфи лығ да‘уы қылур хәлқа берүрға 
13. ашы йоқ/ аһу дер заһирын қатра

66 б
1. көзіндә йашы йоқ/ суфи нақш олдұң 
2. ýәли һәр кез мусулман болмадың/ суфи 
3. болұб дәйима һәрдәм ешіккә бақа сән/ нәзр 
4. алыб келгәйму деб ел арқасыгә қақа-
5. сән/ лә‘наты Алла ны һәр дәм бойнұңа 
6. тақа сән/ суфи нақш олдұң ýәли 
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7. һәр кез мусулман болмадың/ суфи
8. мән деб ләф ұрар сән/аһ-у афғаның қані
9. әшкі сурх-у рәңі зәрд-у чашым герйаның
10. қані/ муршиді кәмил мукәммил ýаһи марданың қані/
11. суфи нақш олдұңýәли һәр кез мусулман 
12. болмадың/ суфийа би ғам йүрәрсән 
13. дана’и тасбих алыб/ дунйаға мағрур 

67 а
1. олұб ‘уқбы ішін арқа салыб/ қорқын 
2. емді қорқын емді бір Худаға йалбарыб/
3. суфи нақш олдұң ýәли һәр кез мусулман
4. болмадың/ суфийа сән малыны алмақ 
5. үчүн қылдың жәдәл/ заһирың суфи 
6. нама дүр батиның дун-у дағал/ ей би хабар 
7. ей би хабар шәрмәндә’и рузы азәл/ суфи 
8. нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың/
9. дана’и тасбих алыб ел көзігә хуб 
10. суфи сән нәфсі бәдәнің алдыда/тарса 
11. жуһудның жәýфі сән/ бәндә лік қыл
12. гын Худаға бұ ханифа куфи сән/ суфи 
13. нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың/

67 б
1. суфийа өз таýрұңа йалғұз Худаға бәндә 
2. сән/ аслыңа бақсаң әгәр ‘алим ічіндә 
3. кәндә сән/ пур гунаһ-у пур хата һәр ‘аси шәрмәндә
4. сән/ суфи нақш олдұңýәли һәр кез 
5. мусулман болмадың/ суфийа қылсаң
6. мухаббат да‘ýысын диýана бол/ мал-у 
7. мулк-у хан-у мәніңдін кечіб бикана 
8. бол/ кім Худадын сөзләсә мың
9. үргүлуб пәрýана бол/ суфи нақш
10. олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың/
11. суфийа да‘ýы ‘ишқ қыл барчадын бизар бол/
12. ұйқұны қылғыл харам/ һәр түн тұрұб 
13. бидар бол/ дәрді йоқ би дәрд көрсәң



250

68 а
1. қопмасаң бимар бол/ суфи нақш олдұң 
2. ýәли һәр кез мусулман болмадың/ Ахмәд-а 
3. сән суфи болма суфи лығ асан емәс/
4. Хақ Расул суфи болұб дунйа малын сеýгән 
5. емәс/ суфи болұб дунйаны сеýгән кіші 
6. инсан емәс/ суфи нақш олдұң
7. ýәли һәр кез мусулман болмадың/ тынмай
8. ‘ашиқ дейүр дәйим Худаға йалбарыб/
9. йүрүр аның ‘ишқыда күндүзләрі 
10. сарғайыб/ зари қылыб ‘ашиқны 
11. ‘ишқ йолыда Худайым/ ‘ишқ йолыда 
12. мәләмәт көрүб аңа мунәсиб/ 
13. Мансур бір күн йығлады ерәнләр рахм 

68 б
1. әйләді/ Чиһил тән шараб ічүрді анчы 
2. аңа меһрін салыб/ Мансур айтұр 
3. әнә әл-Хақ йаранларны іші Хақ/ алар айтты 
4. наХақ көңүл ләріға йаман алыб/ айтмагін 
5. әнә әл-Хақ деб кәфир болдұң Мансур
6. деб/ риýайат бұ дүр деб өлдүр
7. діләр кескіләб/ білмәділәр әнә әл-Хақны 
8. ма‘нысын/ жәһил ләрға хәл ‘илмін/
9. Хақ көрмәді мунәсиб/ риýайатләр 
10. бітілді хәлін аның білмәді/Мансур 
11. дек аýлийаны/қойдылар даргә асыб
12.  әфсана дүр шари‘ат/ фәрзанадүр 
13. тариқат ‘ишқ елкідә ба нәсиб

69 а
1. ақұздылар қаныны/ чықардылар жаныны/ білмәділәр 
2. хәліні қойдылар дарға асыб/ бикәна 
3. деб муллалар Мансурны өлдүрділәр/
4. кәфир деб күйдүрділәр үч йүз мулла 
5. талашыб/ күлін көккә саýұрды елтіб 
6. дәрйаға салды/ заýқ дәрйасы жош 
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7. ұрды/ ақты дәрйа қайнашыб/ өшәл күні 
8. ол дәрйа қылды фәрйад ýа ýәйлә/ ‘ашиқ
9. ларны Худайа қылғыл дидарыңдын нәсиб/
10. халқы ‘аләм һәммәсы Мансур деб фәрйад қылды/
11. Мансурны йаранлары қалды анда/ йығлашыб
12.  тәýбә қылғыл йа Ахмәд Хақдын болды 
13. ‘инайат йүз мың аулийа өтті сирны 

69 б
1. мән айтайын айа дустлар хуб тыңлагіз/
2. он сәккіз мың ‘аләм фахры Расул үчүн/
3. мәләку-л-маýт жан алмаққа келміш ýақтда/
4. нийаз бірлә уммәт ләрім дегән үчүн/
5. топұқсыздын арығ Расул ағрығ йатты/
6. Жабра’ил фәрман бірлә Хақдын йетті/ фәриштә 
7. ләр барчасы һәм ‘аза тұтты/ бұ дунйадын 
8. Расул сафар қылмақ үчүн/ тұрғұзұр 
9. ерді Расул түн көп йапұб/ Фатима 
10. һәм көп йығлады башын йұлұб/ ‘азра’ил 
11. өшәл хәлда келді йетіб/ жанын 
12. ‘азиз тәндін жудә қылмақ үчүн мәләк-у 
13. л-маýт астанәда қапұқ қақты/ сән 

70 а
1. кім деб Расул аңа бақты/ Фатима һәм 
2. қабуқ ачыб аңа бақты/ қаршұ чықты 
3. қабуқ дәкі кім екәнін білмәк үчүн/
4. Фатима ешік ачыб сәләм қылды/
5. ‘азра’ил һәм һәйбат бірлә жаýаб
6. берді/ арығ Расул иман бірлә
7. машғул болды/ һеммәт бірлә ахираткә
8. бармақ үчүн/ Расул айды йа ‘азра’ил
9. қойгын мәні/ Рахман Игәм жан алмаққа
10. йіберді сәні/ сахабалар йығлашұр
11. мұны/ он сәккіз мың ‘аләм фахры
12. Расул үчүн/ Расул айды сахабалар
13. бахил болұң/ ахирәткә үләштім мән йақин білің/
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70 б
1. арығ болұб мәсжид сәры күндә келің/
2. жаһаннамдын өзләріңіз құтқармақ 
3. үчүн/ ‘азра’ил пайғамбар жанын алды/
4. йер-у көкдін фәриштәләр йығлаб келді/
5. ‘Айша аһ дебан бір чарх ұрды/
6. Расул дын айрылыб ғариб болмақ
7. үчүн/ душәнбә күн ол Мухаммәд 
8. дунйа қойды/ Рахман Игәм бұйрығыға
9. бойын сұнды/ Ибн ‘Аббас су
10. құйды ‘Али йуды/ учмах ічрә
11. хуллә тонын кимақ үчүн/ йер-у
12. көкдін фәриштәләр йығылыб келді/
13. арығ Расул жаназасын ада қылды/

71 а
1. Фатима бабам дебан бір чарх ұрды/
2. пайғамбардын йәтим болұб қалмақ
3. үчүн/ фәриштә ләр Алла дебан йеткүр-
4. діләр/ арығ Расул жаназасын көтәрділәр/
5. ол сидрату-л-мунтаһыға йеткүрділәр/
6. ‘арш-у курси арасыға қоймақ үчүн/
7. оқыдылар қур’ан айат раббаныны/
8. жәннәту-л-маýа да Расул өзі/Хақиқи дусты
9. йерүр ýайыс қараны хирқа сыны аңа 
10. йермәк үчүн/ һу һу деб чықты 
11. ерні ері/сәләм қылды аңа Расул 
12. чаһарйар/ ағызын ачыб отұз тішім 
13. бар му деді/ камұғ тішім сындұрдұм мән Расул үчүн.

71 б
1. құл Хожа Ахмәд ду‘а үчүн айды/
2. Расул үчүн фида қылды ‘азиз жанны/ 
3. күндін күн артұрсұн Тәңрім сәні/
4. ахир дәмдә арығ иман алмақ үчүн/
5. Субхан Игәм жумләмізгә иман берді
6. өзін таныб құллұғыны қылмақ үчүн/
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7. мал-у фәрзәнд бу дунйаны душман ерүр/
8. әзýажукум ‘адуýан деб хабар берді/
9. әгәһи сіздін адам ұғлы көргә кірүр/
10. Мункар Накир жаýабыны бермақ үчүн/
11. Мункар Накир саýалыгә бергін жаýаб/
12. хасрәт отты бірлә болсұн бағрың
13. кәбәб/ қоймай ічүрүр бір күн му’мин 

72 а
1. шараб/ фамән йа‘мал мизаныны құрмақ 
2. үчүн/ ‘амал қыл хайрың артур өзгә-
3. ләрдін/ екмәгүнчә наф‘ы тікмәс құрұқ 
4. йердін/ құл лұғыда іш артұқ қыл
5. құл лығыда/ азад лығ баратыны алмақ үчүн/
6. азадлығ бәндәләрға асан емәс/ хожа 
7. риза болмагүнчә азад қылмас/ Тәңрім
8. хам тама‘ны бәндәм демәс/ дин беріб 
9. ол дунйасыны алмақ керәк/ дунйа үчүн
10. ғам йемәгіл ‘ақил болсаң/ анда ‘итқ 
11. еткәй сәні мұнда берсәң/ Расул 
12. дунйаға бақмадылар бақыб тұрсаң/
13. ахирәт асбабыны алмақ үчүн/ құл Хожа Ахмәд

72 б
1. ойғаныбан өзүңә бақ/ тақатың йоқ 
2. құл лұғыдын болдұң йырақ/
3. құл лығыда іш болур му тақсир қылмақ/
4. мал-у ‘айәл хисабыны бермақ үчүн/
5. һәрдәм дуруд айтсам мән ол нуры 
6. Мустафаға/ жаным қурбан қылсам мән 
7. дустым дегән Худаға/ уммәт 
8. деді Мустафа атам анам демәді/көр-
9. гіл бұлар хәліні бәндә болмас Худаға/
10. таңла махшар күнідә ахуәліміз нә болғай/
11. ‘алимләр ‘илмін сатыб дунйа үчүн 
12. рийаға/ Рахман сәні атыңдүр рахим сәнің
13. аты»дүр/ ‘ишқ шарабын‘ата қыл шәрмәндә
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73 а
1. ру сийаға ‘ишқ әсәрі йүрәкдә/ жаным 
2. мәні фәләкдә/ дәрдім мәні йүрәкдә/ рахм 
3. әйлә биýафаға/ Хизр-у Илйас һәм сухбат/
4. бұ жанда көбдүр кулфәт/ мәдәд қылғыл 
5. мискин Ахмәд кәдаға/ Хизир-у Илйас 
6. атам бар/ Арслан баба дек бабам бар/
7. Раби‘а дек мамам бар/ қошұлұр аулийаға 
8. гунаһідүр/ ‘инда Аллаһи айтұр сәңә йа Алла/
9. дидарыңны ‘ата қыл мән ‘аси йүр жафаға/
10. мискин Ахмәд Йасауи/ түн-у күні зар йығлар/
11. Хақ та‘ала рухұмны қошғайму Мустафаға/
12. дидар үчүн жанны қурбан қыл-
13. магүнчә/ Исма‘ил дек дидар арзу 

73 б
1. қылмаң дустлар/ жандын кечіб 
2. тариқаткә кірмәгүнчә/ ‘ашиқ мән деб 
3. құрұқ да‘ýы қылмаң дустлар/ ‘ашиқ-
4. лықны да‘ýы қылың білгіл мұны/михнәтіңні сынар 
5. ерміш мәýлим сәні/ рәнж-у михнәт бірлә 
6. болсаң әгәр түні күні/ ма‘шуқыдын 
7. көңүл өзгә қылмаң дустлар/ мән-
8. лік бірлә тариқатгә кірмәділәр/ жандын
9. кечмәй ‘ишқға қадам қоймадылар/
10. нәфс өлдүрмәй тәслим фана болмадылар/
11. хам тама‘ лық бірлә йолға кірмәң
12. дустлар/ үшбу ішні йолыны білмақ 
13. тұрұр/ за‘фарандек рәң-ү ру’йи
74 а
1. солмақ тұрұр/ мұнда йығлаб ахирәтдә 
2. күлмақ тұрұр/ мұндағ болмай 
3. ‘ашиқ мән деб айтмаң / муршидләрні 
4. хизмәтін қыл ихтийар/ өзлүгүмдін 
5. йолға кірдім демә зинһар/ йахшы білсәң
6. тариқатны хатары бар/ қалә дүр сіз 
7. үшбу йолгә кірмәң дустлар/ муллалар-
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8. гә хизмәт қылсаң нәфсгә афат/
9. тігмә надан бұ йолларда қылмас тақат/
10. садиқлары үшбу йолны білүр рахат/
11. тірік өлмәй дидар арз-у ýа қылмаң
12. дустлар/ әл-кәззабу лә уммәти деді 
13. бізгә/ ол Мухаммәд деді сізгә/ йалғанчы-

74 б
1. гә жәннәт йоқтүр аңа/ йалған сөзләб иман
2. дын кетмәң дустлар/ хан-у мәнін 
3. сарф етмәйін көрмәс дидар/ дидар 
4. көрәй дегән ‘ашиқ болұр бидар/ 
5. андағ ‘ашиқ анда ахир көрүр дидар/
6. дидар көрмәй сирдын ма‘ны айтмаң
7. дустлар/ сирдін ма’ны тұтмагәнләр бигә 
8. нәдүр/ ол ‘ашиқны мәкәнләрі 
9. ýайрана дүр/ ‘ишқ йолыда жан 
10.  бергәнләр жанана дүр/ жандын 
11. кечмәй жананадын хабар тұтмаң дустлар/
12. құл Хожа Ахмәд жандын кечмәй да‘ýы 
13. қылма халқ ічіндә мән мән деб бұл

75 а
1. сөздімә/ ‘ашиқлық кім ұлуғ іш дүр
2. ғәфил болма/ ‘ашиқ болмай дидар арзу
3. қылмаң дустлар/ хош ғайибдын аýаз келді
4. құлағымға/ ол сәбәбдін Хаққа сығыныб
5. келдүм мән-а/ жумлә бузрук йығылыб
6. келіб ин‘ам берді/ ол сәбәбдін
7. Хаққа сығыныб келдүм мән-а/ мән йігірмә
8. екі йашта фана болдұм/ марһәм болұб
9. чин дәрдліккә даýа болдұм/ йалған 
10. ‘ашиқ чин ‘ашиққа гуýаһ болдұм/
11. ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм мән-а/
12. ей йаранлар йашым йетті йігірмә үч/
13. йалған да‘ýыларым барчасы боч/ қийаматта
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75 б
1. нә қылурмән бараһна лоч/ ол сәбәбдін 
2. Хаққа сығыныб келдүм мән-а/ мән йігірмә төрт-
3. кә Хақдын йарақ/ ахирәткә барсам әгәр 
4. кәні йарақ/ өлгәндін мәні ұрұң
5. йүз мың тайақ/ ол сәбәбдін Хаққа
6. сығыныб келдүм мән-а/ жаназамның
7. арқасыдын ташлар атың/ айағымдын
8. судраб ләхад сәры елтің/ Хаққа
9. құллұқ қылмадың деб миннәт етің/
10. ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм
11. мән-а/ йазуқ бірлә йашым йетті
12. йігірмә беш/ көксүмдәгі кәрраһ
13. ләрні сән өзүң иш/ зикр орныгә

76 а
1. Субхан Игәм зикр орныгә бағрымны теш/ 
2. ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм мән-а/
3. мен йігірмә алты йашда саýда қылдым/
4. Мансур сифат дидар ізләб ғаýға
5. қылдым/пирсіз йүрүб дәрд-у хәләт
6. пайда қылдым/ ол сәбәбдін Хаққа 
7. сығыныб келдүм мән-а/ мән йігірмә йеті
8. йашда пирні табтым/һәр сир көрдүм
9. пәрда бірлә бүкүб йаттым/ жан-у дилдә
10. хизмәт қылыб ізін өптүм/ ол
11. сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм мән-а/
12. йігірмә сәккіз йашда ‘ашиқ болдұм/
13. йүз мың бәлә башға алыб садиқ болдұм/

76 б
1. андын соңра дәргаһігә лайиқ болдұм/
2. ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм мән-а/ бір
3. кәм отұз йашда қылдым хәлім хараб/
4. ‘ишқ йолыда болалмадым һәр кез тураб/
5. жан бермақдын қаттығ ‘ишқ йүз ‘азаб/
6. ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм мән-а/



257

7. отұз йашда дотун қылыб күйдүрділәр/
8. жумлә бузрук йығылыб дунйа қойдұрдылар/
9. ұрұб сөкіб йалғыз Хақны сеýдүрділәр/
10. ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм мән-а/
11. құл Хожа Ахмәд дунйа қойсаң іші
12. бітәр/сахарларда аһы сәрдіХаққа йетәр/
13. жан берәрдә Хақ Мустафа елкің тұтар/

77 а
1. ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм мән-а
2. бисмилләдін байан әйләб хикмәт
3. айтар/ талибләргә дурр-у гаýһар сачтым
4. мән-а/ рийазатда қаттығ тартыб қаңлар
5. йұтұб/ мән дәфтари сәни сачтым мән-а/
6. сөзні айттым һәр кім болса дидар
7. талаб/ жанны жангә пәйýанд йетіб
8. рәңі аулаб/ ғариб фақир йәтимләрні
9. башын силаб/ көңлі бүтүн халайиқдын
10. қачтым мән-а/ қайда барсаң көңлі
11. сынұқ мәрһәм болгын/ андағ мазлум
12. йолда болса һәмдәм болгын/ руз-и 
13. махшар дидарыгә мәхрам болгыл/ ма’-у мән-

77 б
1. лік халайиқдын қачтым мән-а/ ғариб
2. фақир йәтимләрні Расул сеýді/ өшәл
3. күні ми‘раж чықыб дидар көрді/
4. қайтыб түшүб ғариб йәтим фақир сұрды/
5. ғарибларны андын ізләб түшдүм мән-а/
6. уммәт болсаң ғарибларға тәби‘ болгыл/
7. айат хадис һәр кім айтса сами‘ болгыл/
8. ризқ-у рузы һәр нә берсә қани‘ болгын/
9. қани‘ болұб шаýқ шарабын ічтім мән-а/
10. Мәдинагә Расул барыб болды ғариб/
11. ғариб лікдә михнәт тартыб болды хабиб/
12. жафа тартты йараткангә болды қариб/
13. ғариб болұб ‘ақбалардын аштым мән-а/
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78 а
1. ‘ақил ерсәң ғарибларны көңүлін 
2. аýла/ Мустафа дек елні кезіб йәтим 
3. кәýлә/ дунйа парасат накәсләрдін бойұн 
4. таýла/ бойұн таýлаб дәрйа болұб 
5. таштым мән-а/ ‘ишқ бабыны Игәм ачты 
6. мәңә тігді/ тофрағ етіб 
7. хазир болұб бойнұм екді/ баран 
8. сифат мәләмәт отты тігті/ пәйкан 
9. алыб йүрәк бағрым тештім мән-а/
10. көңлүм қаттығ тілім аччық өзүм залим/
11. Құран оқұб ‘амал қылмай йалған ‘алим/
12. ғариб жанны сарф әйләсәм йоқтүр 
13. малым/ Хақдын қорқұб отгә 
14. түшмәй піштім мән-а/

78 б
1. алтмыш үчгә йашым йетті өттүм ғәфил/
2. Хақ әмріні мәхкәм тұтмай мәні жәһил/руза
3. намаз қаза қылыб болдұм кәһил/ йаман 
4. ізләб йахшылардын кечтім мән-а/ ýа дариға
5. мухаббатның жәмін ічмәй/ аһл-у ‘айәл
6. хан-у мәндін түгәл кечмәй/ журм-у ‘исйан 
7. кәриһ ләрін мұнда ішмәй/ шайтан
8. ғалиб жан берүрдә шаштым мән-а/ иманымға
9. чәнгәл ұрұб қылды ғамнәк/ пир Муған
10. хазир болұб сачты тәрйак/ шайтан
11. лә‘ин мәндін қачыб кетті би бәк/
12.  бихәмдиллә нур-и иман елтім мән-а/ пир
13. Муған хизмәтіндә йүкүрүб йүрдүм/

79 а
1. хизмәт қылыб көзүм йұммай хазир
2. болдұм / мәдәд қылды ‘әзра’илні қаýлаб
3. сұрдұм/ андын соңра қанат қақыб
4. ұчтұм мән-а/ ғариб фақир йәтимләрні
5. шадман қылғыл/ хулқ ләр етіб
6. ‘азиз жаның қурбан қылғыл/ ту‘ма
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7. тапсаң жаның бірлә меһман қылғыл/
8. Хақдын ешітіб бұ сөзләрні айттым
9. мән-а/ ғариб йатим мискинләрні һәр
10. кім сеýәр/ рази болұр ол бәндәдін
11. пәрýардигәр/ ей бихабар сән бір сәбәб
12. рузы асрар/ Хақ Мустафа пәндін
13. ешітіб айттым мән-а/ йетті йашта Арслан
14. бабаға қылдым сәләм/ Хақ Мустафа

79 б
1. аманатын қылды тәмәм/ ошәл хәлдә
2. мың бір зикрін қылдым тәмәм/ нәфсім
3. үчүн лә мәкәнгә аштым мән-а/ хурма беріб
4. башым силаб назар қылды/ бір фурсатта
5. ‘уқбы сәры сафар қылды/ әл-ýида‘ деб
6. бұ дунйадын козар қылды/ мәктаб барыб
7. қайнаб толұб ташдым мән-ә/ инна фатахна
8. оқұб ма‘ны сұрдұм/ пәртәý салды
9. биход болұб дидар көрдүм/
10. мулла ұрұб сөкүб сирді бақыб
11. тұрдұм/ музтар болұб көз йашымны
12. сачтым мән-а/ ей бихабар ма‘ны бу дүр
13. деб байан қылдым/ бір айатны йүз
14. мың ма‘ныда ‘айан қылдым/ хор-

80 а
1. лық зарлық машаққатны нишан қылдым/
2. андын соңра Хақ йолыгә түштүм мән-а/
3. зикрім тәмәм қылыб өттүм диýанагә/ Хақ-
4. дын өзгә һич сөзләмәй биганагә/ шам‘ын 
5. ізләб шәкирд болдұм пәрýанагә/ күйүб 
6. йаныб ахгәр болұб ұчтұм мән-а/
7. суннат ерміш кәфир болса бермә азар/
8. көңлі қаттығ дил азардын Худа безәр/
9. Алла Хаққы андағ құлға сижжин таййар/
10. даналардын тыңлаб сөзні сачтым мән-а/
11. суннәтләрін мәхкәм тұтұб уммәт болдұм/
12. йер астыға йалғұз кіріб нурға толдұм/
13. Хақ парасат лар мақамыгә хайран болдұм/
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82 б
1. ‘ашиқларгә тойдұңму деб нида келгәй/
2. хәзин аýаз ешітіб һушгә келгәй/
3. ‘ишқ есітгіл ‘ишқ есітгіл ашиқ
4. болгыл/ бұ йолларда напак болма садиқ 
5. болгыл/ ешітіб оқұб ма‘шуқ
6. үчүн жаның бергіл/ ýа хасрәта ýа 
7. нәдамәта деб  ашиқлар жайындын тұрар
8. ерміш/ Ләйлі Мәжнун Фарһад-у
9. Ширин ýамиқ болгыл/ ‘ашиқ-
10. лары дидар көрүб тұрар ерміш/
11. Хақ бәндәләр нама ларын қолгә алгәй/ 
12. бір бір сұраб жазаларын  берәр ерміш/
13. хәлқа ічрә бахил сухбат кірсә болмас

83 а
1. таңла барса дозах ічрә жаны күйгәй/
2. йемәк ічмәк либас лары анаш  болгәй/ хасрәт 
3. бірлә заһр-у заққум ічәр ерміш/ құл Хожа
4. Ахмәд бәндә болсаң сахи болгіл/ сахи болұб
5. мискинләргә та‘ам бергіл/ таңла барсаң
6. жәннәт ічрә гүлләр тізгіл/ ýа Аллаһу сахи
7. Хақ нурыгә батар ерміш/ ей ғәфил дунйа
8. пәраст һич өзүңә  келмәсмусән/ мұнда
9. сәні кім йібәрді ізләб тапмасмусән/
10. мұнда келіб сән біл аны сәні йараткән
11. хожаны/ бақи ермәс дунйа қані Аллаһ 
12. сәры бақмасмусән/ дунйа кәбу тар хана
13. дүр ашиқлары диýанадүр/ йады бірлә

83 б
1. һәм хана дүр/ диýана дунйа болұб Хақ
2. сәрыға бақмасмусән/ жан рахаты
3. зикрі Худа болмас/ ‘ашиқлардын жудә
4. қылұр/ йүз мың жанын фида / ма‘шуқ
5. йүзін көрмәсмусән/ башдын айағ 
6. мән бәндәні/ рахм әйләб ол шәрмәндәні/
7. Султан Хожа Ахмәд Йасауи сән
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8. йолыда өлмәсмусән/ біздін
9. сәләм дустларға талаб йолын қоймасұн/
10. дидар арзу қылсаң һәр кез ғәфил 
11. болмасұн/ ғәфил тапмас Хақ йолын
12. таңла бармаслар өзін  һәр …126

13. чанд харлық көрсәләр көңлі өзгә 

84 а
1. мискин Ахмәд Йасауи сәләм айды дустларгә
2. үшбу сөзні ма‘нысын ‘ашиқ болса 
3. қоймасұн/ накаһан бір нур енді көңүлүм 
4. ічрә Хақ мәýлим ні назары түшті болгай 
5. қырық йылкі зангар бағлаб көңлүм ічі
6. Хақ йадыны нуры бірлә ақты болгай/ зикрі 
7. жам‘ болұб түзүлмішдә / зикр-у сама‘ 
8. нәýбат бірлә құрұлмышда/ бұ тән ‘ақбасыдын 
9. айрұлмышда/ көңлі құшы хазрат дебан 
10. ұчты болгәй/ һич білмәсмән нүчүк болгәй 
11. мәні хәлім/ аның үчүн тынмай ақар
12. көздә йашым/ сахарлар Хақдын қорқұб
13. тіләмішім/ фәриштәләр әмингә түшті болгәй

84 б
1. мұңлұғжанға йақын түрүр Хақ дәргаһі
2. нәдам әтдайашым төккәй йаиләһі/ қайсы
3. көңүл болса Хақныназаргәһі/ Хақназары
4. ічкә түшүб ташты болгәй/ хәлқлық
5. ішін Хақ лық үчүн етүрділәр/ өз-
6. ләріні хәлқлар ада етүрділәр/ михнәтләрін
7. рахатларын көтәрділәр/ көзі герйан
8. бағры берйан пішті болгәй/ мухиб қүл
9. лар махбубына айрылұрлар/ дунйа қойұб дин
10. йолыгә/ ‘ашиқ халқы дунйасыдын тайрылұрлар/
11. шайтан лә‘ин зәһра йарыб қачтыболгәй.
12. хожа мусән ей Құл Ахмәд өзүң
13. білгіл/ өзүң білмішдә ‘амал қыл
126 1904 жылғы Қазан басылымымен салыстырғанда бұл хикметтің осы жерде 

бірнеше шумағы түсіп қалған.
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85 а
1. ұлұғ кiчiк йаранларгә хизмәт қылғыл/
2. сән бiлмәсдә сәндiн хата кечтi болгәй/
3. рахматыңдын  наумид қылма мән ғарибны 
4. арам алмай йығлаб ду‘а қылай сәңә/ кечә
5. ләрi таң атқұнча бидар болұб/ көздә 
6. йашым тынмай ду‘а қылай сәң-а/ емдi
7. келдiм дәргаһiңә һеммәт бағлаб/ жан 
8. күйдүрүб йүрәк өртәб  бағрым дағлаб/
9. өткән iшкә йақам тұтұб тәубә әйләб/
10. ихлас бiрлә йығлаб ду‘а қылай сәңә/ бұ 
11. йолларда жанны асраб болмас ермiш/
12. жан асрагә кiрмәс ермiш/ суд-у 
13. зийан болмағыны түймәс ермiш/мән 
14. һәм йығлаб андағ ду‘а қылай сәңә/ чин 
85 б
1. ‘ашиқ кеткән емiш жайын ташлаб/
2. адһам каби бәрһам ұрұб барын ташлаб/
3. һу һу дебан Хақ йадыны айтыб йығлаб/
4. мән һәм йығлаб андағ ду‘а қылай сәңә/
5. пир сөзiнi һәр наданға айтса болмас/
6. неччә йақса бада йердәчарағ йанмас/
7. йолын тапкән ерәнләрнi бiлiб болмас/
8. мәнһәм йығлаб андағ ду‘а қылай сәңә/
9. Султан Ахмәд  шукри Худа тағдын ашты/
10. фана фи-л-ләһи мақамыгә йұғлашты/ йолын 
11. таныб ерәнләрға қошұлұшты/ мәнһәм 
12. йығлаб андағ ду‘а қылай сәңә/ дидарыны 
13. талаб қылыб йолгә кiргән/ емгәк
14. сiздiн мурадыға йеткән бар му/

86 а
1. ирадат сыз тұтмай пирнi етәгiн 
2. үшбу йолны хатарыдын өткән бар му/
3. үшбу йолға кiрдiм ерсә хайран болдұм/
4. рахилә сiз орта йолда һәриб қалдым/
5. дунйа дебан дин iшiдiн құрұқ қалдым/
6. дунйа iчрә мәндек хайран қалған бар му/
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7. қызыл йүзнi за‘фаран дек сарғайтмайын
8. йетмәс/ ‘ашиқ мурадыгә жан тартмайын
9. Адһам сифат ма сиýаны тәрк етмәйiн/
10. Мансур кiбi ‘ишқ дарыгә мiнгән
11. бар му/Султан Ахмәд дегән сөзүң
12. барча кәззаб/ та‘атың йоқбу сөз
13. ләрiң барчасы ләф/ ‘ашиқлар оны йеттi 

86 б
1. бiлгiл тақаф/ тахқиқ қылыб йолыны сұраб 
2. йүргән бар му/ ‘ашиқларны шийýасы
3. куфт-у кудур миўасы/ ‘инайатны жәлләсi/
4. ‘ашиқларға тiкдi-йа/ лә мәкәнны шуһраты
5. кезгән ‘ашиқ шахраты/ бiлгән жан ны
6. қудраты үшбу дәуран көрдi-йа/ 
7. ‘ишқ дын хабар бiлгәнләр/ жанны қурбан қылгәнләр/127 

‘ишқ 
8. мақамы хош мақам ‘ашиқларгә тiкдi-йа/
9. ‘ашиқ дидарыгә қошылмагiн ағбарыгә/
10. ýасил болгын жәббаргә/ фәни дунйа өттi-йа/
11. ‘ишқның бiлгiл Хожа Ахмәд жандын 
12.  кечтi Мухаммәд/ тiләмәдi һич рахат/жанны 
13.  қурбан қылды-йа/ хош ғайыб йетiштi 
14. бiр жама‘а дәрўишләр батинда һу
87 а
1. дерләр сиррi пинһан дәрýишләр/ тынмай 
2. раýан болұрлар сансыз тәкбир айтұр
3. лар/ тапса сухбат лiк дәруишләр/ жанда
4. лары йур салах зикр сама‘ иллә Алла/ хизмәт 
5. қылыңýа Аллаһу/ биллә кәрдан дәрýишләр/
6. жандалары ийгiдә/ ‘асалары елкiндә/
7. мәýлим йады көңлiндә / Аллаһу айтұр дәр-
8. ýишләр/ жандалары кiр чунан/ көңлiдә 
9. йүз мың жиһан/ үшбу дунйа би пәйан 
10.  көзгә iлмәс дәрýишләр/ асл фақирны
11. бiлсәләр ýужуд шаһрын кезсәләр/
12. заһир батин йүрсәләр/ ‘адатлiк 
13. дүр дәрýишләр/ машайхларгә сардад
127 Қарамен көрсетілген екі тармақ қолжазбаның жиегіне көлденең жазылған.
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87 б
1. хизмәттә бол зинһар/ пайғамбардын йадгәр 
2. қалған дүр дәрýишләр/ құл Хожа Ахмәд 
3. мискин бол мискинләрдiн ма‘ны сұр/
4. дәрýишләрға  йақын бол/ жәннәт кiрәр 
5. дәрýишләр/ Хақ та‘ала айұмас Хақ-
6. ны сеўгән ұйұмас/ ғәфилләрнi хош
7. ламас, нигә мұнча ойұрсән/ ойғанибан 
8. Алла дегiл хасрәт бiрлә Алла дегiл/ 
9. сан дәрд илә ýа дегiл нигә мұнча 
10. ойұрсән / ғәфлатда сән йатмагiл/
11. қойгiл ‘ибадат еткiл/ Хақ құллығын 
12. еткiл/ нигә мұнча ойұрсән/ түннi 
13. қылғыл үч үлүш/ нәфсiң бiрлә 

88 а
1. сән ұрұш/ уммәткә бұ дүр йүрүш/ нигә 
2. мұнча ойұрсән / сиратдын сән кечмәйiн/
3. биһишт iчрә кiрмәйiн/ Хақ дидарын 
4. көрмәйiн/ нигә мұнча ойұрсән /шайтан 
5. сәнi көрмә күн чықғұнча ұйұдыр/
6. йүзiңнi йума дер нигә мұнча ойұр
7. сән/ шайтан сәнi азғұрғай/ мал‘ун 
8. сәнi йазғұрғай/ тәңрiм сәнi йазғұрғай/
9. нигә мұнча үйүрсән/ кiмгә назар қылұр 
10. ол/ ойғақ үлүш алұр ол /ой 
11. гәнләр құрұқ қалұр ол/ нигә мұнча ойұр
12. сән/ қойұб оқығын намаз сәңә берүр 
13. Дару-с-сәләм/ ұйқыны қылғыл харам/

88 б
1. нигә мұнча ойұрсән/тәрк әйлә кечә йатмак 
2. адат қыл та‘ат етмәк/ ол мәйнi үлүш 
3. алмак/ нигә мұнча йатарсән/ ұйқы сәңә ғәфлат
4. дүр ýәли жангә захмат дүр/ ойғағларгә 
5. рахат дүр/ нигә мұнча ойұрсән/ атаң өлдi 
6. бiлүрсән анаң өлдi бiлүрсән/ 
7. сән һәм бiр күн өләрсән/ нигә мұнча 
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8. ойұрсән/ әгәр болсаң сән ұлұғ асла 
9. болма ұйқұлұғ Ахмәд болма қайғұлұғ/
10. нигә мұнча ойұрсән/ айа дустлар 
11. құлақ салың айғанымға/ нә сәбәбдiн 
12. алтмыш үчдә йергә кiрдiм/ ми‘раж 
13. узра Хақ Мустафа рухұм көрдi

89 а
1. ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
2. Хақ Мустафа Жабра’илдiн қылды саýал
3. бұл нүчүк рух тәнгә кiрмәй тапты кәмәл/
4. көзi йашлығ халқа йашлығ қадды һиләл/
5. ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
6. Жабра’ил айды сiзгә уммәт едi бiр Хақ/
7. көккә чықыб малаикдiн алұр сабақ/ налишыгә 
8. нала қылұр һафтум табақ/ ол сәбәбдiн 
9. алтмыш үчдә йергә кiрдiм/ Хақ Мустафа 
10. фәрзәндiм деб қылды кәләм/ ол ýақт-
11. да барча рух лар қылды сәләм/ Хақ рахматы 
12. толыб ақты йеттi пәйам/ ол сәбәбдiн 
13. алтмыш үчдә йергә кiрдiм/ рахмат 
14. iчрә  нидар болдұм/ аýаз келдi

89 б
1. зикр айт дедi а‘заларым жунбиш қылды/
2. рухұм кiрдi сүңәкләрiм Алла дедi/
3. ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
4. тоққұз ай тоққұз күн йергә кiрдiм/
5. тоққұз са‘ат тұралмайын көккә ұчтұм/
6. ‘арш-у курси пайасыны барұб құчтұм/
7. ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм /
8. ‘арш үстiдә намаз оқұб тiзәм 
9. бүктүм/ зары қылыб Хаққа йаныб йашым 
10. төктүм/ йалған ‘ашиқ йалған суфи көрдүм сөктүм/ ол 

сәбәбдiн алтмыш үчдә128

11. йергә кiрдiм/ жандын кечмәй һу һу 
12. дерләр бәрi йалған/ ей му’минләр 
128 Қарамен көрсетілген жолдар қолжазбаның жиегіне көлденең жазылған.
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13. йолын йүз мың йолда қалған/ Хақны
14. тапқан өзi пенһан сөзi пенһан

90 а
1. ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
2. бiр йашымда әруах мәңә үлүш бердi/
3. еккi йашымда пайғамбарлар келiб көрдi/
4. үч йашымда Чиһилтән келiб мәнi сұрды/
5. ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
6. төрт йашымда Хақ Мустафа бердi хурма/ йол көрсә-
7. ттiм йолға кiрдi неччә кумраһ/ назар 
8. қылды хизир бабам болды һамраһ/
9. ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
10. беш йашымда бiлiм бағлаб та‘ат  
11. қылдым/ зикрiн айтыб күндiн күнгә 
12. рахат қылдым/ руза тұтұб намаз
13. оқұб ‘адәт қылдым/ ол сәбәбдiн 

90 б
1. алтмыш үчдә йергә кiрдiм/ алты йашда 
2. көрмәй қачтым халайықдын/ сама чықыб 
3. дәрс өргәндiм мәләйикдiн/ 
4. дәмiн кесiб кечтiм аһл-у ‘алайиқдын/ ол 
5. сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
6. йетi йашда Арслан бабам iзләб тапты/
7. хурма берiб пәрдә бiрлә сиррым йабты
8. бихамди-л-лә көрдүм iзiм өбтi/ ол 
9. сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/ 
10. Қабиз келiб Арслан бабам жанын 
11. алды/хорлар келiб харир түндiн кәфан 
12. қылды/ бiр фурсатта надын соңра раýан 
13. болды/ ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/

91 а
1. жаназасын оқұб йердiн көтәрдiләр/ бiр 
2. фурсатта ужмах сәры йеткүрдiләр/ ру-
3. хын алыб ‘иллиййун гә йеткүрдiләр/ ол 
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4. сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
5. Алла дебан йер астыда ýатан қылдым/ Мункар 
6. Никар мән раббук деб саýал қылды/ Арслан 
7. бабам исләмiнiң байан қылды/ ол сәбәб-
8. дiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/ сәккiзiм-
9. дә  сәккiз йандын йол ачылды/ лутф 
10. әйләдiАлла өзi мәй iчүрдi/ хикмәт 
11. айт башларыгә дур сачылды/ ол сәбәбдiн 
12. алтмыш үчдә йергә кiрдiм/ ‘ақил ер-
13. сәң йаранларға хизмәт қылгiл

91 б
1. әмрi ма‘руф қылғанларны ‘иззат қылғыл/ наһрi 
2. Мункәр қылғанларға лә‘нат қылғыл/ ол
3. сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
4. тоққұзұмда толғанмадым игрi йолға/
5. тәбаррук деб алыб йүрүдiләр қолдын
6. қолға/ қуанмадым бұ сөзләргә қачтым
7. чөлға/ ол сәбәбдiн алтмыш үчдә
8. йергә кiрдiм/ он йашымда оғлан
9. болдұм құл Хожа Ахмәд/ хожалық ға
10. дунйа қойдұң қанi та‘ат/ хожа мән 
11. деб йолда қалдұңýа нәдамәт/
12. ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
13. пирi Муған Хақ Мустафа аны бiлiң/

92 а
1. қайда барсаң дуруд айтыб та‘зим қылың
2. йүз мың дуруд айтыб уммәт болұң/
3. ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм/
4. мән нәлаһан отұзұмда қамұғ йүзрәк/
5. Хақ зикрiнi көңлүм ичрә  салды дустлар/
6. хызыр бабам хазир болуб лутф әйләбан/
7. мәдәд қылыб елкiм тұтұб алды дустлар/
8. оттұз бiрдә хизир бабам мәй iчүрдi/
9. сәбәб қылды йазуқларым Хақ кечүрдi/
10. ýужудiмдiн ‘азазiлнi пак қачұрды/
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11. андын соңра Хақ йолыгә салды дустлар/
12. оттұз еккi йаштайеттi Хақдын фәрман/
13. бәндәлiккә қабул қылдым қылмай арман/
14. жан берүрдә бергүм сәңә нур-и иман/

92 б
1. ғариб жаным шадман болұб келдi
2. дустлар/ халиқымдын хабар йеттi шәкир болдұм/
3. бұ ‘аламда һич ұхламай хазир болдұм/
4. һәр кiм сөктi бәлки тептi сабир болдұм/
5. һай һаýас ма’у мәнлiк кеттi дустлар/
6. оттұз үчдә сақи болұб мәй үләштiм/
7. жәми шараб қолгә алыб тола iчтiм/
8. ләшкар түзәб шайтан бiрлә мән ұрұштұм/
9. шукр ли-л- ләһи еккi нәфсiм өлдi дустлар/
10. оттұз төртдә ‘алим болұб дана болдұм/
11. хикмәт айтыб Субхан Игәм күйа болдұм/
12. Чиһил тән бiрлә һамраһ болұб шараб iчтiм/
13. iч-у ташым Хақ нурыгә толды дустлар/
14. оттұз бешдә  масжид кiрiб дәўран сүрдүм/

93 а
1. талиб ларға ‘ишқ дукәнiн құрдұм дустлар/
2. егрi йолға һәр кiм кiрдi 
3. ұрұб сөктүм/ ‘ашиқларға Хақдын 
4. мужда йеттi дустлар/ оттұз алты гә йашым 
5. йеттi таптым кәмәл/ Хақ Мустафа қөрсәттiләр 
6. мәңә жамал/ йүзiм йашлығ көңлүм сынұқ 
7. қаддым наһәл/ Алла дедi Хақ нурыгә 
8. баттым дустлар/ оттұз йетi йашға кiрдiм 
9. ойғанмадым/ инсаф етiб Алла сәры 
10. толғанмадым/ сахарларда зары қылыб 
11. еңiрәнмәдiм/ тәубә қылдым хожам қабул [қылды] 

дустлар/
12. оттұз сәккiз йашгә кiрдiм ‘умрым өттi/
13. йығыламайму өләр ýақтым йақын йеттi/ ажал 
14. келiб пайманасын мәңә бақты/ бiлмәй 
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93 б 
1. қалдым ‘умрым ахир болды дустлар/ оттұз 
2. тоққуз йашгә кiрдiм қылдым хасрәт/
3. ўа дариға ‘умрым өттi қанi та‘ат/ та‘ат-
4. лiкләр дәргаһiдә хош са‘адат / қызыл 
5. йүзүм та‘ат қылмай солды дустлар/
6. сач-у саққал хуб ақарды көңүл қара/
7. рузи махшар рахм етмәсә хәлiм таба/ сәңә
8. ‘айан ‘амалсызмән көптүр гунаһ/ жумлә
9. мәләк йазұқұмны бiлдi дустлар/ пирi
10. Мұған қатрасыдын жур‘а таптым/ йол
11. табай деб башым бiрлә тонлар йабтым/
12. йүз мың түрлүк мақамлардын йелiб
13. өттүм/ өзгә iшнiАлла ма‘лум қылды
14. дустлар/ қийамат шәддәтiдiн ‘ақлым

94 а
1. хайран/ көңлүм қозғаған жаным 
2. һәў рәккән хана ýайран/ сират атлық
3. көфрүкiдiн дилiм ларзан/ ‘ақлым көңлүм
4. биһош болұб қалды дустлар/ Құл Хожа
5. қырқа кiрдiң нәфсiңнi қырқ/
6. мұнда йығлаб ахирәтда болғыл ғариқ/
7. пост-и иман шари‘ат дүр мағзы тариқ/
8. тариқатгә кiргән үлүш алды дустлар/
9. йа иләһи хәмдiң бiрлә хикмәт айтыб/ зәтi ұлұқ хожам
10. сығнаб келдiм сәңә/ тәуба қылыб гунаһымдын
11. қорқұб қайтыб/ зәтi ұлұғ хожам
12. сығнаб келдi сәңә/ қырқ йашымда Алла
13. дедiм йол тапай деб/ ерәнләрнi
14. iзiн алыб һәм өпәй деб/ хизмәт қылыб

94 б
1. һәр сир көрсәм мән йапай деб/ зәтi
2. ұлұғ хожа сығыныб келдiм сәңә/ қырқ
3. бiрiмдә талиб болұб йолгә кiрдiм/
4. ихлас бiрлә йалғұз Хақгә көңүл қойдұм/
5. ‘арш-у курси ләухдiн өтүб йолгә кiрдiм/
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6. зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдүм
7. сәңә/ қырқ үчүмдә сәнi iзләб
8. нала қылдым/ шаўқың бiрлә көз
9. йашымны жала қылдым/ жан-у дилiм
10. ýалә қылыб шайда қылдым/ зәтi
11. ұлұғ хожа сығыныб келдiм сәңә/ қырқ
12. төртүмдә  мухаббат базарында йақам
13. йыртыб йығлаб йүрдүм/ дәргаһiңә 
14. Мансур йаңлығ башым бердiм ‘ишқ

95 а
1. дарында/ зәтi ұлұғ хожам сығыныб 
2. келдүм сәңә/ қырық бешiмдә сәндiн хажат  
3. тiләб келдiм/ тәубә қылдым 
4. һәр iш қылдым хата қылдым/ Рахман
5. атлығ рахматыңны ұлұғ бiлдiм/ зәтi 
6. ұлұғ хожам сығнаб келдiм сәңә/
7. қырық алтымдазаýқ-у шаýқұм толұб ташты/
8. рахматыңдын қатра тамды шайтан
9. қачты/ Хақ илһәмi рафиқ болұб бабын 
10. ачты/ зәті ұлұғ хожам сығыныб келдім
11. сәңә/ қырық йетiмдә йеттi йандын илһам
12. йеттi/ сақи болұб жәм шарабын хожам
13. тұтты/ шайтан лә‘ин нәфс һаўасын өзi
14. йұтты/ зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдiм сәңә

95 б
1. қырық сәккiздә ‘азиз жандын бизар болдұм/
2. һәм күйдүрдi кәсәл қылды бимаз болдұм/
3. ол сәбәбдiн Хақдын қорқуб бидар болдұм/
4. зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдүм сәңә/
5. қырық тоққұзда ‘ишқ түштi күйдүм
6. йандым/ Мәжнун сифат хил-у хишдiн
7. қачыб тандым/ түллiк түллiк жафа 
8. тiктi бойұн сұндұм/ зәтi ұлұғ хожам
9. сығыныб келдiм сәңә/ елiгiмдә ер мән
10. дедiм фи‘лiм за‘иф/ қан төкмәдiм
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11. көзләрiмдiн бағрым йезiб/ нәфсiм
12. үчүн көп йүгүрдүм/ еттiк кезiб
13. зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдiм сәңә/
14. құл Хожа ер болмасаң өлгән йахшы/

96 а
1. қара йердә қара йүзiң солган йахшы/ тофрағ 
2. болұб йер астыда болган йахшы/ зәтi 
3. ұлұғ хожам сығыныб келдiм сәңә/ қай-у 
4. махлуқ халқыға мути‘ болса/ ‘аләм халқы 
5. өшәл халқны сеýәр ермiш/ йадын айтыб 
6. бағры бiшiб iчi күйсә/ дәм ұрмаса 
7. сансыз ұчмах ачар ермiш/ тiлi көңлi 
8. йады бiрлә зәкир болса/ үч йүз алтмыш 
9. тамұрлары нургә толса/ бустандагы 
10. булбуллар дек ýәлә болса/ сайраб шахлар-
11. дын бұ шахға қонар ермiш/ бұ көңүлнi 
12. бустаныдүр ‘ажаб бустан/ йыл iчiндә  
13. сайрашұрлар һәзар дастан/ тiгмәй 
14. шахы узрә түллүк алуан/ ни‘мат-

96 б
1. ларны пiшкәнiнi көрәр ермiш/ заһир ни‘мат 
2. шукрiнi ‘ақил бiлмәс/ заһир көздә 
3. ғәфлат тұтмас бақыб көрмәс/ 
4. заһирдагi қийас бiрлә айтыб болмас/
5. батин көзi ачылғанлар көрәр ермiш/
6. батин көз ачса болұр хизмәт пирдә/
7. ачылұр кетәр қалмас хижаб анда/ 
8. жаны көзi берйан  болұр өшәл йердә/
9. бақыб иман нуры бiрлә көрәр ермiш/
10. Султан Ахмәд Йәсәуинiң үшбу сөзi
11. ‘ажаб ермәс/ бақыб  көрәр сирдын көзi
12. фаналығ мақамында өзiнi сирдiн көзi өзiнi 
13. өзi/ фана iчрә  көрәр ермiш
14. ‘алимларны ‘илмы бiрлән болды ‘азиз/
15. жәһилләрнi жәһлi бiрлән қалды ‘ажиз/
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97 а
1. құл болұб хазратiңдә нәдамәтсыз/ нәдамәт-
2. лық болұб құллығ қылмақ керәк/ Алла
3. йады көңiлләр фана болса/ ачылұр батин көзi
4. раббыдын нида болса/ мурид керәк  Байазид
5. дек сафа болса/ андағ мурадыға йетмақ
6. керәк/ мурид керәк көңлiн тәмәм берсә/
7. андын соңра пир назары болса аңа/
8. бәрiдiн кечiб өзiнi тапшұрса пиргә/
9. андағ мурид мақсадыгә йетмәк керәк/
10. пир муриднi ка‘басы дүр әгәр бiлсә/ шәк-
11. мәй болұр ол шарабдын әгәр мурид iчсә/
12. қайу-у мурид пирiгә шәк кетүрсә/ қийамат
13. да Тонғұз йаңлығ қопбақ керәк/ бо-
14. лғұм дейуб ерәнләрнi сухбатында/ қаттық

97 б
1. қорықгыл алқа әл-қари‘ат айатында/ йаýма 
2. йакуну ан-нәс са‘атында көб йығлағыл 
3. тыңла анда көрмәк керәк/ болғұм 
4. дейуб сығыныб келдiм Аллаһымгә/
5. шейх Ибраһим фәрзәндләрi шейх Ахмәдгә
6. лайиқ болғұм дейуб келдiм ирадатгә
7. бұ дунйаны тәрк таслим етмәк керәк/
8. құл Хожа Ахмәд кечкiл емдi жан
9. дiн раýан/ кетсүн емдi батин-
10. дын ғәфлат туман/ түнi күнi есiтүр 
11. гiл тiлiңдә иман/ мұндын өтүб 
12. ол мәнзилгә кетмәк керәк/ сән әгәр 
13. диýана сән ертә сахар қоп сән-а
14. нала зары қылыб разы дилiңнi айт сән-а/

98 а
1. көб халайық айтадүр үшбу кiшi бимәр
2. дүр/ мән табибымны тапмадым мән зармән
3. деб айтсан-а/ бiлмәгән надан онда 
4. мұнда табиб/ кечәләр Алла дебән дәйим
5. сахарлар ойғаныб/ көб халайық алдыда
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6. бимарман деб айтсан-а мән тiләдүр 
7. табиб жаббар дүр деб айтсан-а/ пир-
8. сiз хизмәт сәңә үшбу тамашалар керәк/
9. сән әгәр  диўана сән тағдын өзүң
10. ташласән-а/ һу дебан ташлаб өзүмнi
11. падалар қылғай едiм/ құл Хожа Ахмәд-
12. ны өзүң фазлың бiлә хол сән-а/ айа 
13. дустлар көб йығлашың көз тофрағ 
14. толмасдын бұрұн/ та‘ат ‘ибадат 
15. әйләгiз бу дунйадын өтмәсдiн бұрұн

98 б
1. бұ дунйада барча өләр/ күл дек тәнi тофрағ
2. болар а‘малыңыз бiр бiр сұрар/ зар еңрәгiз
3. анда бармасдын бұрұн/ айғыл гунаһiңнi
4. қопұб/ йаш орныгәқаның төкүб
5. ‘узр айткүр тiзәң бүкүб қара йергә
6. кiрмәшдiн бұрұн/ ташла бұ дунйа
7. ‘ишратын/ қылғыл ерәнләр хизмәтiн/
8. iчкiл мухаббат шәрбәтiн/ Мункар Накир
9. кiрмәстiн бұрұн/ мискин Хожа
10. Ахмәд Йәсәуи биһош сән көб сөзләмә/
11. зикр айат дәйим һәр нәфс исрафил сур
12. тартмасдын бұрұн/ лә иләһа иллә Алла
13. дегән құлны ағзыдын/ бiр йашыл 
14. құш болубан ұчар ермiш
15. еккi сәры тұтұқлығ йақұтдын

99 а
1. пәрýаз етiб фәршдiн ‘аршгә ұчар ермiш/
2. өшәл құшкә қудрат бiрлә мың тiл бар
3. барча тiл бiрлә зикр құлны Хақдын тiләгәнi
4. забаныгә чәңгәл ұрұб ол йүрүгәнi/ кечә 
5. күндүз барлықа ұчар ермiш/  айа дустлар
6. өшәл құшны байаныны мән айтайын сiз
7. ешiтiң ‘айаныны көб наданлар аны бiлмәс
8. ол құл байаныны/ қолұң алыб ужмах сәры кiрәр
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9. ермiш/  ол құш айтұр  һәр кез тынмай 
10. йараб аман/ рузы қылғыл ол бәндәгә 
11. дару-л-жанан/ руза тұтұб жаны бiрлә құл
12. лұқ қылған/ сахарлары ертә тұрұб 
13. Хаққа йанған/ машайихлар хизмәтiнi мумтаз
14. қылған/ андағ құллар Хақ дидарын 

99 б
1. көрәр ермiш/ мискин Ахмәдбұ сөз
2. ләрдiн хайран қалыб/ лә иләһа иллә Алла
3. ны тiлгә алыб/ жан-у дилнi Хақ зикрiгә
4. ўасил қылыб/ рухы құшы ләмәкәнға
5. қонар ермiш/ Хақ йадыны көңүл
6. iчрә жа қылмаса/ өздiн кечiб
7. халқа йетә бiлмәс/ ачұқ йүзлүк 
8. ғунчалар дек ýа болмаса/ мақсудыға
9. анда нүчүк йетәр дустлар/ ер болмады
10. ол тахты па болмады/ марданларны
11. хизмәтiдә жа болмады/ гүл ғунчасы
12. насим тiкмәй ýа болмады/ ду‘а
13. алмай анда нүчүк йатар дустлар/
14. пирi кәмил хизмәтiдә болған кiшi
100 а
1. зәрра қалмас көңлi ичрә ғалл-у ғашы/ шәмс-у 
2. қамар йаңлығ болұр iч-у ташы/ назар қылса 
3. һәр йаныдын көрәр ермiш/ таýаккул нi 
4. раст қылғанлар йолға кiрәр/ андиша 
5. дiн көңлi хали қылұр/ аждар тұтса 
6. ‘аләм йүзi бiлмәс болұр/ Хақдын қорұқсаң
7. сендiн һәмә қорқар дустлар/
8. құл Хожа Ахмәд Йәсәуидiн көңүл үздүр/
9. һәмә қылса Хақ йадыгә көңүл тындұр/
10. һеммәт қылған сир дәрйаға чомар дустлар/ 
11. фағфир ýәли-у Алла деб келдi айат/ йақам 
12. тұтұб хафратыға йанмайын му/ көкдiн 
13. мәңә сансыз бурақ келтүрдiләр/ мiн 
14. дедiләр ей йаранлар  мiнмәйiн му /кеңеш бiрлә
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100 б
1. ол бураққа мiндүрдiләр/ расму та‘зим
2. таýазу‘лар қылдырдылар/ ерәнләрнi
3. қатарыға қондұрдылар/ қон дедiләр
4. ей йаранлар қонмайын му/ жан жафа келдi
5. ерсә хайран болдұм/ бихамди-л-лә кәда ердiм
6. султан болдұм/ рахмат дәрйа ташыб
7. келдi ‘урйан болдұм / чом дедiләр
8. ей йаранлар чоммайын му / ол дәрйаға
9. чомдым ‘ажаб ташлары бар/ ұлұғ
10. ұлұғ ‘азизларны башлары бар/ башлар көрдүм
11. көзләрiндә йашлары бар/ сән һәм йашың
12. төк дедiләр төкмәйiн му/ өлүб ердiм
13. қайта башдын тiргүздiләр/ тiрiк
14. йүрүб өл дедiләр өлмәйiн му/ андын

101 а
1. кейiн Хақ Расулы мәңә бақты/ сәләм қылдым
2. һайбат бiрлә ‘аләйк алды/ йығлаб тұрдұм
3. рахм келiб бахшиш қылды/ айт дедiләр
4. му’минләргә айтмаймән му/ құл Хожа Ахмәд бу дунйа
5. дын кеттiңболғай/ фана фи-л-ләһи мақамыға
6. йеттiң болғай/ мағфират дәрйасыға баттың
7. болғай/ бат дедiләр батғанұмча батмайын му/
8. Алла йадын айтұр құл ма’ны бiрлән/ би ма’ныгә
9. һәр кез көңүл бермәс болұр/ Алла дегән
10. ‘ашиқлары дәйим мудам/ Хақ йадыдын
11. зәрра ғафил болмас болұр/ ғәфил болмас Хақ
12. йадыдын күн түн мудам/ луқма халәл
13. талаб қылұр демәс харам/ дарýиш керәк
14. үшбу сифат бiрлә мудам/ құл болған ол

101 б
1. құллұғыдын танмас болұр/ құл болубан
2. құллығ қылұр хожасыгә жан-у тәнiн айамас
3. ол жафасыға/ сабир болұб умид тұтар
4. ýа‘дасыгә/ ýа‘дасыдын чин ‘ашиқ-
5. лар қайтмас болұр/ құл мән дебан Хақ 
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6. әмрiнi тұтмаганлар/ қудратыны көрүб
7. ‘ибрат алмаганлар/ иман исләм ахкәмләрiн 
8. бiлмәгәнләр/ ұлуғ қүнләр қызыл йүзлiк 
9. болмас болұр/ Хақ йолыны қуаты 
10. йоқдүр бiлгәнләргә/ асан 
11. болұр йолны мудам бiлгәнләргә/ қор
12. құныч бiрлә йеткәнләрнi өткәнләргә/ 
13. андағ құлгә көр ‘азабы болмас болұр/
14. Хожа Құл Ахмәд Алла дегiл йашың/ақғай

102 а
1. Хақ зикрiнi айтканларгә рахмат йағар/ көб 
2. йығлаган ýисалыны бешiк көрәр/ 
3. рузы махшар дидарыны ‘ата қылдым/ ýа‘да 
4. қылды ‘ашиқлары йүз мың бурақ/ ‘аләм 
5. халқы мәләмәтi андын йырақ/ бу ‘аләмдә 
6. халқ көзүмгә мәндiн йырақ/ жәннәт 
7. iчрә йүз мың кушкләр бина қылдым
8. ýирдсiз бәндә адам емәс мұны аңла/ ‘ишқ
9. сыз адам хайуан жам‘ы мұны тыңла/ йү
10. рәгiңдә ‘ишқ болмаса мәңә йығла/ герйан
11. ларгә хас ‘ишқымны раýан қылдым/ бәндә 
12. болсаң мәнмәнлiкнi зинһар ташла/ сахар
13. лар жаның қинаб / йолдын азған 
14. бәндәләрнi йолға башла/ бiр ләхзада 

102 б
1. дилләрiнi сафа қылдым/ чын дәрдлiгә өзүм
2. табиб өзүм дәрман/ һәм ‘ашиқ мән һәм
3. ма‘шуқ мән өзүм жанан/ рахм әйләсәм
4. Рахманеттiм зәтiм Субхан/ бiр назарда
5. батинларым бина қылдым/ таң атқұнча
6. Хақ йадыны айған кiшi/ тағ-у ташны
7. бустан қылұр ақған йашы/ Алла
8. йады тұрұр өзгә йоқтүр iшi/ ол 
9. ‘ашиқны халайықдын а‘лә қылдым/ ‘ишқ 
10. йүгiнi йергә салсам йер көтәрмәс/
11. дәфтар қылсам та/ тiрiксән таныб
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12. болмас/ Хақны бiлгән бек-у хан-у
13. халқны бiлмәс/ ол бәндәмнi өз 
14. йолымда дота қылдым/ мал-у пулны...129

103 а
1. арқа салғыл/
2. Алла Субхан лутфын көрүб хайран қалгыл/
3. күләрмән деб дота болұб  келдiм мән-ә/
4. Хақ ўаслыны тапмай iзләб хайрана мән/ тынмай 
5. йығлаб көңлi бұзұғ ўайрана мән/ хәлiм
6. сұрұң  мән талибы жанана мән/ жанан iзләб ...130

7. айат сиррын тубу иләйк тынмай айтай/тәубә
8. әйләб игрi йолдын сәңә қайтай/ пирi
9. Муған хизмәтiндә жафа тартай/ йа һадийу
10. әл-мудиллин деб келдүм мән-а/хикмәтiдiн
11. бәһра алыб көзгә сүртсүн/ ихлас
12. бiрлә көзгә сүртүб дидар көрсүн/
13. шарт олдүр рийазатгә машғул болсұн/
14. жанлар чәгiб жананы көрдүм мән-а/

103 б
1. мән дәфтары сәни айтым сiзгә даргар/
2. аруахымдын мәдәд тiләб оқұң зинһар/
3. ду‘а қылай ýасил қылсұн пәрýардигәр/
4. Игәм Рахман ‘арз еткәлi  келдүм мән-а/
5. дидар iзләб кәда болдұм әмин деңләр/
6. ей талиблар хәлiм көрүб ғамым йеңләр/
7. …131 йолда қалған Ахмәд
8. құлгә йол берiңләр/ йолұм тапмай кәда
9. болұб келдiм мән-а/ құл Хожа Ахмәд
10. кәда болсаң Хақға болгыл/ хизмәт
11. қылыб ерәнләрдiн йолын сүргiл/
12. назар тапсаң хәлқа алыб субхат
13. қылгiл/ хәлқа iчрә агаһ болұб
14. тұрдұм мән-а/ қадир қудратын

129 Осы жерде екі-үш сөз сызылып тасталған
130 Осы жерде бір жол қалып қойған
131 Бұл жерде үш сөз сызылған
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104 а
1. тыңла бiр сөзүм йада келдi-йа/ түз-
2. ләбән тұтса болмас мәўлiм хатир бердi-йа/
3. Мәрйам ол ‘Иса ғәфил ердi мәулiгә/
4. мәулiм оны ‘азизлаб көкдә орын 
5. бердi-йа/ мәулiм аны оздұрды халайиқ 
6. ердi/ рахматыны хуб бiлдi инжил ‘ата 
7. қылды-йа/ талақ қылды дунйаны кө”үл 
8. қойды ‘уқбыға/ та‘ат қылды 
9. мәўләйға түнләр ойғағ ердi-йа/
10. ‘иса айды ей ана бiр пәнд етәй мән,
11. бұ пәндiмнi құлақға ал дедi-йа/ ана 
12. туралы йазы йабан кезәлi/ бұ дунйа 
13. қобалы та‘ат ýақты болды-йа/ Марйам 

104 б
1. Марйам ердi анасы һеч йоқ ердi
2. атасы/ аулийалар ойасы нурдын
3. болмыш дедi-йа/ барды Дабуд тағыға
4. чықты тағлар башыға/ Марйам айды
5. ұғлыға ташлар йығқыл дедi-йа/
6. ‘иса ташлар кетүрдi/ Марйам тергәб 
7. тойарды/ бiр сума‘а қопарды
8. Марйам аңа кiрдi-йа/ күндүз руза тұттылар/
9. кечә намаз қылдылар/ от йалақ йедiләр
10. йамғур суын iчтi-йа/ анча та‘ат
11. қылдылар/ дәрйадагы балығ дунйада
12. құрт-у құшлар барча сәләм қылды-йа
13. йарлығ келдi ‘азра’илға мәýлiмдiн

105 а
1. Марйам жанын барыб алғыл дедi-йа/ көкдiн 
2. ‘азра’ил ендi/ Марйам қашыға келдi
3. йолұб тұрұб дүр отны/ раўан сәләм 
4. қылды/ Марйам ‘алейкин алды/ аны көрмiн 
5. бiлдi/ өз жайыдын йүгәндi қайдын 
6. келдiң дедi-йа / айтұр тәнiм тiтрәшүр
7. ‘азиз жаным тойғашүр/ йүрәгiм 
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8. һәм талпынұр айтың нә дүр дедi-йа/
9. мән мән сарай бұзғучы/хатун пеýа 
10. қылғучы/ оғлан йатим қылғучы/
11. ‘азра’ил мән дедi-йа/ келдiм жаның алгәнi
12. ‘иллиййунгә йеткүргәнi/ ‘иса йатим қылгәнi
13. фәрман андағ болды-йа/ жан алмаққа 
14. оймагiл/ емдi шитаб қылмагiл

105 б
1. бiр заманы көз тұткыл/ ‘иса келсүн дедi-йа/
2. ‘иса келсүн көрәйiн баш-у көзiн 
3. силайын/ бахиллығын тiләйiн андын соң ал
4. дедi-йа/ оғлұң келүр заман йоқ
5. Хақдын андағ фәрман йоқ/ айа Марйам сөзүм
6. ұқ/жан алурмән дедi-йа/ жан
7. алмаққа қасд еттi жан халқумыға йеттi/
8. оғлыны көб йоқлады көзi йашға
9. толды-йа/ Марйам жанын оздұрды
10. ‘иллиййун  йеткүрдi/ көк  пәрiсi ачылды
11. ләух-уқаламкөрдi-йа/ Ризýанучмахйасады
12. фәриштәләр йығлады/ елкiләрiн көтәрдi/
13. Хақға зары қылды-йа/ намаздыгәр намаз
14. шам ахшамыны ўақты болды/ ‘иса 

106 а
1. сүтнi тiләбан анасыгә келдi-йа/ айтұр
2. анам нә болмыш/ та‘ат қылыб ойгән
3. мiш/ намаз қылыб ойгәнмiш/ бiр са‘ат
4. тұрды-йа айтұр анасын қопкiл руза
5. ағрыңны ачкыл/ йамғур суыны
6. iчкiл/ ифтар ýақты болды-йа/ Марйам
7. өлгүн қоймады/ ‘иса руза ачмады
8. зәрра та‘ам татмады/ субхы садиқ болды-йа/
9. бiр аўаз келдi һуадын/ Марйам кеттi
10. дунйадын/ йәтим қалдың анадын
11. андағ нида келдi-йа/ ‘Иса мұны ешiттi
12. йығлаб Хақға зари еттi/ наýмиз болұб ол
13. күндә Хаққа сәнә айтты-йа/ зари қылыб
14. ол заман анам дейуб йығлады/ өзiн
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106 б
1. йергә ташлабан биһуш болұб қалды-йа/
2. ‘иса һушыгә келдi/ Марйам хәлiнi 
3. көрдi/ ‘азиз жандын айрылгән құрұғ-
4. кәлид ердi-йа/ айтұр анам нә болды
5. мән кiм бiрлә ұқаймән/ емдi тынмай 
6. еңiрәнә/йатим болдұм дедi-йа/ бұғұм
7. ларым сән ердiң/ қанатларым қайырдың
8. арқамны қуаты ердiң йардың
9. анам дедi-йа/ анам қалдым хасрәтта
10. йығламай му ‘урбәтта/ мың дағ-у мың
11. михнәтдә кәғбам анам дедi-йа/ анам сiзнi
12. көрмәдiм қашыңызда тұрмадым/
13. бiр кәсә су бермәдiм нүчүк қылай 
14. дедi-йа/ анам ердiңқолдашым

107 а
1. мұңланғанда мұңдашым/ қопмаймусән 
2. дедi-йа/ ‘иса күн түн зари қылыб 
3. йығлады/ анам дейүб еңiрәндi  iчi 
4. түгән күйдi-йа/ Рабуд тағы йығлады
5. фасих тiлдә айтты/ айа ‘иса тiлiн 
6. дед түргәл ‘иса дедi-йа/ мұңә кәфан 
7. iзләгiл Марйамны қойгiл/  ба дурсы  
8. сұрағын қылгiл/ нә тұрұрсән сән дедi-йа/
9. нийат қылдүк Ка‘багә риза болұң
10. дустларым/ йа өлгәймiз йа келгәймiз 
11. риза болұң / нийат қылдүк Ка‘багә 
12. Хақ Мустафа раўзагә насиб/қылгәй 
13. барчагә риза болұң/нәсиб қылса 

107 б
1. барғаймыз нәсиб қылса келгәймiз/ 
2. ажал йетсә өлгәймiз/риза болұң
3. дустларым/ риза болұң өзiмдiн/йахшы 
4. йаман сөзiмдiн/ өтүң қаттығ
5. сөзүмдiн/ риза болұң дустларым/
6. дустлар мәнi йоқлағай/фасиқлар көп 
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7. ұхлағай/ масжид сәры келмәгәй/ риза болұң
8. дустларым/ пирдiн болды ишарат/
9. мұнда қылдұқ ‘имарат/ дустлар 
10. қылгәй ‘ибадат риза болұң дустларым/
11. Ка‘ба сәры көчәлүк/ залим лардын 
12. қачалүк/ оғұл қыздын кечәлүк/ 
13. риза болұң дустларым/ тiлiм сұрса 
14. қарар йоқ/ ғариб өлсәм сұрар 

108 а
1. йоқ/ йемишләрдә хәләлi йоқ/ риза 
2. болұң дустларым/ кечтi құлұң жаны
3. дын/чықтыхалқны саныдын/ дустлар бар
4. гай соңыдын/риза болұң дустларым/
5. құл Хожа Ахмәд йұм көзiңнi/хәлқа
6. еткiл сөзүңнi/ Ка‘багә сүрт йүзiңнi
7. риза болұң дустларым/ мухаббатны жәмiн
8. iчiб рақс әйләбан/ диуана лiк мақамыгә
9. кiрдi дустлар/ ач тоқ лық суд-у зийан
10. һич бiлмәгәй/ сәрмәст өлүб 
11. рақс сама‘ ұрды дустлар/
12. ‘иса мұны ешiттi өз елiгә  йүгүрдi
13. шаһры халқы қөрдi тұрұб сәләм қылды-йа.

108 б
1. құтлығ ‘Иса сеýнчi анам өлдi йатим 
2. мән/ кәфан бөзнi тiкләрмән хәлiм андағ 
3. дедi-йа/ болғай анда барсаңыз анам кө
4. рiн қазсаңыз/ мәңә йары берсәңiз/
5. мұндағ дедi-йа/ болғай анда барсаңыз/
6. мәнi анам болсаңыз/ ахирәт үйiгә қо
7. йсаңыз/ мұндағ зари қылды-йа/ бiз
8. ләр андак бармасмыз/ қылұр илән
9. пара мыз/ кәфанлығ бөз берүрмiз
10. өзүң барғыл дедi-йа/ бөз йары
11. алыб бар сөзiмiзнi бiлiб бар анда
12. үлүш илән бар/ өүң барғыл
13. дедi-йа/ Иса алардын қачты/ көзiдiн
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109 а
1. йашны сачты/ кәфанлiк бөз алмайын
2. наўмиз болұб қайты-йа/ Хақ фәрманы бiтiлдi/
3. фәриштәләр йығылды/ Марйам қашыға келiб
4. барча ‘узр айты-йа/ көк пәрдәсi ачылды/
5. нурдын чәдар тiкiлдi/ Марйам арығ 
6. йұўылды/ арығ тонгә салды-йа/
7. фәриштәләр йығылды/ Жабра’ил һәм йетiштi/
8. түрлүк бичәк ачылды/ барча намаз қылды-йа/
9. көтәрдiләр табуткә һәм чонин қойдылар/
10. ойыгә йер қойныгә қойдылар/ барча хайран 
11. қалды-йа/ Марйам көзi ачылды тар лахад 
12. қудрат бiрлә накаһ тiлгә келдi-йа/ ұғлұм 
13. негә йығларсән Хақ әмрiнi тұтмас сән/
14. негә хабар алмас сән/ айа ұғлым дедi-йа
109 б
1. оғлым емдi тынмагыл/ кечә күндүз 
2. йатмагыл Хақ құллығын қоймагыл нәýбат 
3. сәңә тидi-йа/ наққаш тамайсыз ердүк
4. дурр-у жауһарсыз ердүк/ үшбу дунйаны 
5. қойдүк құл Хожа Ахмәд ердi-йа
6. мухаббатның жәмiн iчiб рақс 
7. әйләбән/ диуаналiк мақамыгә кiрдi 
8. ачлық тоқлығ суд-у зийан һич бiлмәгәй
9. сәрмәст өлүб рақс сама‘ ұрар 
10. дустлар/ рақс сама‘ ұрганларгә 
11. дунйа харам/ аһл-у ‘айәл хан-у мәндiн 
12. кечтi дустлар/ сахар ўақты Хақға 
13. сығыныб йығлаб мудам/ андын соңра 
14. рақс сама‘ ұрды дустлар/ рақс-у 

110 а
1. сама‘ қалған кiшi өзi бiлмәс/ биһуш
2. болұр дунйа малын қолгә алмас йүз
3. мың адам тақсир десә мағрур болмас
4. дунйа тебiб рақс сама‘ ұрар
5. дустлар/ дунйа тебмәй рақс сама‘ ұрган
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6. жәһил/ Хақ йадыны бiрдәм етмәй йүрәр
7. ғәфил/ дәрўиш мән деб дунйа сәры
8. көңлi мәйил/ дунйа үчүн рақс сама‘
9. ұрды дустлар/ өздiн кечмәй 
10. рақс сама‘ ұрган хата/ Субхан Игәм 
11. аңа қылмас иман ‘ата/ та‘ат қылса дил
12.  ләрiнi қылмас  сафа/ рийа қылыб рақс
13. сама‘ ұрды дустлар/ ошандағ надан
14. дын умид қылмаң/ файзу- футух йүкүрүб

110 б
йүрмә/ нәфсi ұлуғ шар‘ы бұзуғ ýәли
1. бiлмә/ шайтан лә‘ин  нухта ұрмай
2. мiндi дустлар/ өздiн кетмәй
3. рақс әйләсә Алла безәр/ сама‘ыдын
4. йер тiтрәшiб тапар азар/ ду‘а қылса
5. көрсәтмәгiл аңа дидар/ дин дiн
6. кечiб рақс сама‘ ұрар дустлар/диýана
7. лығ ғалиб келмәй сама‘ ұрар/ Хақ
8. Мустафа чаһар йардын бизар болар/
9. башдын айағ гунаһлары хазир тұрар/
10. гунаһ iстәб рақс-у сама‘ ұрар дустлар/
11. Шибли ‘ашиқ пәртәў көрүб сама‘ ұрды/
12. Мустафаны хазир көрүб саўал сұрұб
13. дунйа ‘уқбы арқа салыб көзүн йұмұб

111 а
1. андағ құллар рақс-у сама‘ ұрды дустлар
2. Шибли ‘ашиқ йығлаб айды арығ Расул/
3. би тақат мән сама‘ ұрсам мән һәм мәлул
4. Расул айды инша’а Алла қылғай қабул рухсат
5. тiләб рақс-у сама‘ ұрды дустлар/ құл
6. Хожа Ахмәд рақс сама‘ һәр кiмгә йоқ
7. тақлид бiрлә рақс сама‘ қылса көтәргәй
8. оқ/ бұ риўайат пенһан ердi етсәм қамұқ/
9. Хақны тапыб рақс-у сама‘ ұрды дустлар/
10. Субхан Игәм хас ‘ашиқны қылды ин‘ам/
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11. ‘ашиқ болұб пак ‘ишқыда күймәйiн му/
12. өздiн өзгә талабларны қылды харам/
13. бәндә болсам йалғұз өзiн сеýмәйiн му/
14. қайу бәндә йалғұз сеўсә падша қылұр/

111 б
1. он секкiз мың ‘аләм iчрә ифша қылұр/
2. халайиқлар тәж сәры инша қылұр/ бұ
3. сөз тыңлаб жаным аңа бермәйiн му/
4. Хақ та‘ала ‘ашиқларгә берүр хил‘ат/ жан
5. берүрдә  йағар аңа аби рахмат/ ‘ашиқларны
6. һәр мойыда мың хасийат/ михнәт
7. тартыб хасийатлар көрмәйiн му/ рахмат
8. умид тұтсаң сахар тұргыл/ мухаббатны
9. шаўқы бiрлә йығлаб йүргiл дидарымны
10. талаб қылсаң бидар болгыл/ хазир
11. тұрұб дидарыны көрмәйiн му/ Хожам
12. айды бәндәләрға берәй үлүш/ шарты
13. олдүр мәнiң сәры қылса тұрұш/ 
14. нәфсдiн кечiб шайтан бiрлә қылса

112 а
1. ұрұш/ нәфсiнi тыйыб рийазатта солмайын му/
2. дунйа талаб харисләрнi бәндәм демәс/
3. руз-и махшар йолдын азса йолға салмас/
4. сусаб чәнқаб дад әйләсә қолын алмас/
5. дунйа қойұб ахиратны  сеўмәйiн му/есiз
6. ‘умрұм Хаққа  йанмай бижа кеттi/ мухаббат
7. ның жәмiн iчмәй ‘умрұм өттi/ кiмгә 
8. айтыб кiмгә йығлай ýақтым йеттi/ нәдамәттә 
9. сач-у сақал йұлмайын му/ ýа дариға ‘умрұм 
10. өттi дәйим йығлаб/ ‘ишқ йолыда болалмадым 
11. белiм бағлаб/ күйүб пiшiб ада 
12. болдұм йүрәк дағлаб/ мұнда йығлаб 
13. ахирәтда күлмәйiн му/ ‘асы жәфи құл лар 
14. iчрә көб гунаһкәр/ гунаһымны ‘афу 



285

112 б
1. әйләсәң атың саттар/ рахмат бiрлә ‘айбым 
2. йапсаң өзүң ғаффар/ рахматыңдын 
3. умид тұтұб йүрмәйiн му/ құллық 
4. iчрә ‘адат қылсам қылсаң қабул
5. йоқлық iчрә ада болсам/мислi Расул
6. бұ ‘аләмда мәндик йоқтүр ғариб мәлул
7. ғариб болұб астанәңә өлмәйiн му/
8. лутф карам мәңә қылды бiлмәдiм/ тәубә
9. қылыб дәргаһыгә келәлмадым/ ерәнләр
10. дiн файз-у футух алалмадым/ хизмәт
11. файз-у футух алмайын му/ Хақ та‘ала
12. рахмат бiрлә мәңә бақты/ рахмат 
13. суы көзләрiмдiн тынмай ақты/
14. ‘ашиқларға ‘ишқ чақмақын бақыб 

113 а
1. чақты/ ‘ишқын оқуб ‘ашиқлардын 
2. йанмайын му/ Хақ мәўлiмнi ‘инайаты болса 
3. кiмгә/ кечә күндүз үч йүз алтмыш 
4. тамур батар аңа/ кәрданыңны ракларыдын 
5. йақын сәңә/ ихлас етiб Хаққа йаўуқ
6. болмайын му/ түн сахарлар бидар еттi
7. йығласын деб/ жан-у дилдә ‘ишқа
8. белiн бағласұн деб/ өртәб күйүб
9. йүрәк бағрын дағласұн деб/ дағын алыб
10. дәргаһiгә бармайын му/ әýýәл бiзнi
11. Хақ йаратты адам қылыб/ бiр кәм қырық йыл
12. ғам йаратты сир ғам қылыб/ асла бiр йыл
13. шад әйләдi би ғам қылыб/ атамыз дек
14. ғам дәштiдә өлмәйiн му/ Хақны тапкан

113 б
1. ғариблары дәйим фақир/ қайда барса
2. бойнын игiб йүрәр Хақир/ тофрағ
3. болған ғариб ларны хоб лар таныр/
4. йахшыларны хизмәтiдә өлмәйiн му/ Хақ
5. пәртәýы кiмгә түшсә дана қылұр/ заһир
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6. батин раўшан қылыб бина қылұр/ ма‘рифатны
7. өздiн айтыб күйә қылұр/ күйә болұб
8. хәлқа насих болмайын му/ Хақ ‘ишқыны
9. рафиқ қылгән тапты аман/ жан
10. берүрдә қолға алды арығ иман/
11. пәртәý көрүб көр iчiндә ма’и табан/
12. қанлар йұтұб ма’и табан болмайын му/
13. Хақ ‘ишқыны рафиқ қылгән йолгә 
14. кiрдi/ хизмәт қылыб ерәнләрдiн 

114 а
1. йолны сұрды/ Алла дедi рахмат бiрлә
2. қолын алды/ башым тұтұб рахматыдын
3. алмайын му/ жанан айды жанны берiб
4. та‘ат қыл деб/ мәнiңiзләб йығылмақны
5. ‘адат қыл деб/ йүз мың бәлә башыңа
6. салсам та‘ат қыл деб/ бәләсiгә
7. разы болұб йүрмәйiн му/ сәләм айды
8. дустларыгә Хақ меһрубан/ мұнда 
9. йығла ахирәтда қылай хандан / таңла
10. барсаң ахирәт да қылай меһман/
11. меһман болұб жәннәт iчрә кiрмәйiн му/
12. Хақ та‘ала сәләм айды көнгәнләргә/ жан ны
13. жангә жанан қылыб сеýгәнләргә/ қанлар 
14. төкүб көзләрiнi ойганларгә/ сабр
15. ешiтiб көзләрiмнi оймайын му

114 б
1. мән дәфтар сәни айтым сiзгә дәрман/
2. бәндәм десә көңлүм iчрә қалмас 
3. арман/ ғуфран iчрә дидарыны қөрсәм 
4. ‘айан/ хамдiн айтыб шәкир болұб 
5. йүрмәйiн му/ құл Хожа Ахмәд бу ‘аләм
6. дiн би ғам өтүң/ Хақдын қорықмай 
7. таң атқұнча хуррам болұң/ дунйа iзләб 
8. ахирет нi ташлаб өтүң/ ‘амал қылыб 
9. ахирәткә бармаймын му
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ҚОлЖАзБА МӘТIНIНIҢ өлЕҢ ЖОлДАРыНА
КЕлТIРIлгЕН НұСҚАСы

№1
…………. махшардахуррам,
Қийаматдаулұғзәтiгәмәхрам.

Ду‘ағайары берсүн һәр мусулман,
Өләр ýақтыда елткәй нур-и иман.

Мәнi хикмәтләрiм дәрдiға дәрман,
Ешiтмәй һәр кiм өлсә қылғай арман.

Мәнi хикмәтләрiм дәрдiңә дару,
Чықарса көксiдiн һәр ләхза йаһу.

Мәнi хикмәтләрiм ‘ашиқны жаны,
Көзiдiн йашы ақса ғазы қаны.

Мәнi хикмәтләрiм ‘аләмға дастан,
Рухұм келсә қылұр сухбатны бустан.

Мәнi хикмәтләрiм кәни хадис дүр,
Кiшi кiм фәһм қылмас ол хабис дүр.

Мәнi хикмәтләрiм талибны ризқы,
Әгәр чәндикi болса журм-у фисқы.
Мәнi хикмәтләрiм фәрман-и Субхан,
Оқуб көрсәң һәммә ма‘ны қуран.

Мәнi хикмәтләрiм дүр мушкил асан,
Қийамат күн қылур талибны хандан. 

Мәнi хикмәтләрiм сөзләрға султан,
Қылур һәр ләхзада шәбни шәбистан.

Рухұм хуррам болуб та‘атка батғай,
Йүрәгi өртәнiб көз йашы ақғай.
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Мәнi хикмәтләрiм шаýқ-у мухаббат,
Көзiнi йашыдын қылғай таһарат.

Намазыгә Расул Алла имамы,
Аны қаýмы мәлә’ик дүр тәмәмi.

Шикәстә лығ бiлә қылғай намазы,
Қабул болғай аны Хаққа нийазы.

Мәнi хикмәтләрiм ‘ашиқға айтың,
Дилi айина дек садиқға айтың.

Һәммә күр-у кәру батины кәззаф,
Тәмәм иқлимны кездiм тапмадым саф.

Мәнi хикмәтләрiм саррафа айтың,
Худадын бахабар дил сафа айтың.

‘адаләт падшаһы аты садиқ қылур,
Бiр ләхзада ýаслыгә ýасил.

Мәнiң хикмәтләрiм надан ешiтмәс,
Ýәли көңлi қара пәндимнi тұтмас.

Худадын би хабар Аллагә мункир,
Әдәбсiз би әдәб дунйада би сир.

Дин исләми йоқ иманы ýайран,
Қийамат таңы атса йолда қалған.

Пирi кәмилнi көрмәй шайх сан‘ан,
Худа етмәс қабул оқыса қуран.

Өзiнi шайх етәр күлбари хали,
Йiгiрмә бешкә йетмәй маһу сали.

Насихатлар қылар пир-у жуýанны,
Өзi фәһм етмәгән йахшы йаманны.
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Қуруб дамин кәззаблар кәни би пир,
Тiлi мәкр-у хилә қылғаны тасхир.

Аны тәзýир дүр шайтандын а‘лә,
Қопар йүзi қара махшарда күмраһ.

Илләһи көрмәгiз йүзiнi һәр кез,
Аның дек лә‘натыдын әйлә пәрһиз.

Бу қал-у хәлiйоқ ‘әминi айтым,
Хақиқат сөзiдiн а‘магә айттым.
Әгәр ‘алим болса жаным тасаддуқ,
Дур-у гаýһар сөзiмнi ешiтiб ұқ.

Дур-у гаýһар сөзiн ‘аләмға сачса,
Оқубан ол кәләмi Хақны ачса.

Өшәл ‘алимға жан қурбан қылурмән,
Тәмәмi хан-у мән ихсан қылурмән.

Қәнi ‘алим қәнi ‘алим йаранлар,
Худадын сөзләсә иман пиринләр.

Чин ‘алим йастуғын ташдын йаратты,
Нә оқуды аны ‘алимға айтты.

Өзiнi бiлдi ерсә Хақны бiлдi,
Худадын бiлдi қылды инсафа.

Мәнi хикмәтләрiм дана ешiтсүн,
Сөзүм дастан етiб мақсадгә йетсүн.

Мәнiң хикмәтләрiм хубларға айтың,
Ду‘а тәкбир етiб рахматгә батың.

Мәнiң хикмәтләрiм дин-у ‘уқбы,
Дил-у жаныда болса зикрi қалбы.
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Мәнiң хикмәтләрiм бiр пир-и кәмил,
Қайу бәндә Худаға болса мәйил

Мәнiң хикмәтләрiм пир-и забар даст,
Ешiткәнләр болұр биһуш-у сәрмәст.

Мәнiң хикмәтләрiм ‘ишқның сәнәсi,
Мухаббат аһлiдәрдiнiң даўасы.

Мәнiң хикмәтләрiм қанд-у ‘әсал дүр,
Һәмә сөзләр iчiндә би бәдәл дүр.

Мәнiң хикмәтләрiм ин‘амы Алла,
Сахар ýақты десә астағфир-у Алла.

Аның шайтан лә‘ин тұтмас йолыны,
Мухаммәд Мустафа алғай қолыны.

Пәйамбар уммәтiм деб миһрi тәбләр,
‘азазiлнiң Худайым өзi қаýлар.

Йасаýи сөзiнi қадриға етiң,
Ғам ‘ишқыдын барыб тойғұнча татың.
Ғам ‘ишқдiн кiшiбiр қатра қанғай,
Худаныңýаслыға бiр йолы йеткәй.

Мәнiң хикмәтләрiм би дәрдгә айтмаң,
Баһасыз гаýһарым надангә сатмаң.

Ешiтсә жан қулағы бiрлә һәр йар,
Худа ýа һәм Расул Алла аңа йар.

Мәнi айған сөзүм һәр кiм ешiтсә,
Оқуб ихласдiн йахатқа бiтсә.

Ду‘а-и хайр айтай дунйада зиндаһ,
Рухұм қылғай мәдәдкәр барсам андаһ.
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Худайымдын тiләб падшаһ қылурмән,
Халайиқлар ара ифша қылурмән.

Әгәр рахм әйләсә болғай Худа йар,
Өзiдiн өзгәгә һич қылмағай зар.

Худа ол бәндәнi арманда қылмас,
Өзiдiн өзгәгә дәрманда қылмас.

Мәнiң хикмәтләрiмнi һәр кiм асрар,
Хизир Илийас аңа болгәй мәдәдкәр.

Йәнә ғаýс-у ғийас алдыда хазир,
Мурадыны берүр һәр күндә қадир.

Мурады ол тұрұр дидар-и Аллаһу
Аны ýирдi ерүр астағфиру ýа-л-ла.

Аңа шайтан лә‘ин һәр кез дарымас,
Бұ ўирднi айтмаса ол йазуқ ермәс.

Әгәр ‘ақил ерүр сән ýирдiн айтғыл,
Йаныб түшә қылыб тәңрiға тартғыл.

Хожам жәм-и шарабын тола пергәй,
Йана сәрмәст олүб ýаслыны көргәй.

Көрүб дидарыны ол лә мәкәннi,
Көзi ачса көрәр бiлмәс найанда.

Худаның сөзiдiн чыққан бу хикмәт,
Ешiттiң мағз-и қуран мағз-и суннәт.

Мәнiң бiр дәфтарым йүз мыңча хикмәт,
Оқұған бәндәләр көргәй фарағат.

Бу ‘аләмда мәнiң төрт дәфтарым бар,
Кiшi хәр әйләсә болғай өзi хаўар.
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Оқұб құран оқұб қылса ду‘а-и,
Ýа йа елкiн ачыб десә сәнә-и.

Рухұм болғай аңа дәйим мәдәдкәр,
Йүрәгiн қан етiб йоқласа һәр бар.

Мәнiң төрт дәфтарым ‘аләмға сығмас,
Оқұб бiткән кiшi ‘аләмға қарымас.

Тәмәм ‘умры өтсә дағ-у хасрәт,
Кечә бидар олуб тартса рийазат.

Өшәл талиб ға мән жаным берүрмән,
Айағ басқан iзiн көзға сүрүрмән.

Худайа рахм етiб йолұңа салғыл,
Гунаһiм беркiтiб дәрдiмнi көргiл.

Гунаһiм дәрдiдiн дәрманда болдұм,
Бұ ит нәфсiм бiлә арманда болдұм.

Мәнi йад әйләсә һәр нәý жуýанлар,
Ғариб-у бикәс-у һәм натаýанлар.

Һәмә пир-у жуýан елкiмнi ачса,
Мәңә матәм тұтұб йашыны сачса.

Мәнi өлгән демәң дәйим тiрiкмән,
Тiрiк мән хаýа өлүкмән мән пирiңмән.

Худаға ләф ұруб айды гунаһ кар,
Әгәр ‘афу әйләсә саттар-у ғаффар.

Гунаһiмдiн ұйатлығ мән Худаға,
Болұб рази қазаға һәм бәләға.

Гунаһiм дәрдiнi олған ‘азаға,
Нә йүз бiрлә барай анда даýаға.
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Гунаһiм ýаһмiдiн көп қорқамән аһ,
Худа бергәйму дәргаһгә мәнiң раһ.

Әгәр тапсам йолұм зәкир болұрмән,
Йүрәгiм чәк етiб шәкир болұрмән.

Һәмә пир жуўан хаўф-у хатарда,
Көңүл чакам бу көфрукдiн өтәрдә.

Аның үчүн сәңә зари қылұрмән,
Көзүмнi йашыны жари қылұрмән.

Гунаһiм ýаһмiдiн көп натаýанмән,
Көзi йашлығ һәмишә бағры қан мән.

Чин айды Ахмәди мискин бұ сөзнi,
Худаныңýаһмiдiн құтқарғай өзнi

Умәдәни аýаз бисми-л-ләһи 
ар-Рахман ар-рахим ғайб из хазрат Хақ би сам‘

№2
Хош ғайибдiн аýаз келдi құлағымға,
Султан Ахмәди зикр айт дедi зикрiн айтыб 
     йүрдүм мән-а.
‘ишқ сызларны көрдүм ерсә йолда қалды,
Ол сәбәбдiн ‘ишқ дукәнiн құрдұм мән-а.

Он бiрiмдә рахмат дәрйа толұб ташты,
Алла дедiм шайтан мәндiн йырақ қашты.
Һай-у һаýас ма’у мәнлiк тұрұб көчтi,
Он екiмдә бу сирләрнi көрдүм мән-а.

Он үчүмдә нәфс-у һаýай қолға алдым,
Нәфс башыға йүз мың бәлә қармаб салдым.

Тәкаббурны айағ астын басыб алдым,
Он төртүмдә тофрағ сифат болдұм мән-а.
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Он бешiмдә хур-у ғилман қаршұ келдi,
Башын ұрұб қол қушуруб та‘зим қылды.
Фирдаýс атлық жәннәтiдiн махзар келдi,
Дидар үчүн барчасыны сүрдүм мән-а.

Он алтымда жумлә арýах үлүш бердi,
Һәй һәй сiзгә мубарак деб адам келдi...132

Он секкiздә Чилтән бiлә шараб iштiм,
Сахар тұрұб чарзарб ұрұб көксүм тештiм.
Рузи қылды жәннәт кiрдiм сөзләр қоштым,
Хақ Мустафа жамалыны көрдүм мән-а.

Он тоққузда йетмiш мақам заһир болды,
Зикрiн айттым iч-у ташым таһир болды.
Қайда бардым Хизир-у Илийас хазир болды,
Ғаýс-у ғийас мәй iчүрдi тойдұм мән-а.

Йашым йеттi йiгiрмәгә
Бихәмди-л-ләһи пир хизмәтiн қылдым тәмәм,
Дунйадагi құрт-у құшлар қылды сәләм,
Ол сәбәбдiн Хаққа йаýық болдұм мән-а.

Му’мин хикмәт ешiтiб йығламай дүр,
Еранларның айған сөзiн аңламай дүр.
Айат хадислар йа қуран тыңламай дүр,
Бу риýайат ‘арш үстiдә көрдүм мән-а.

Бу риýайат көрүб Хаққа сөзләшдiм мән,
Йүз мың түллүк мәләйиккә йүзләштiм мән,
Ол сәбәбдiн Хақ йолыныiзләштiм мән,
Жан-у дилiм аңа фида қылдұм мән-а.

Құл Хожа Ахмәд йашың йеттi йiгiрмә бiр,
Нә қылғайсән йазуқларың тағдын ағыр.

132 1904 жылғы Қазан басылымында 3-хикмет болып хатқа түскен бұл хикметтің 
осы шумағында 3-4 тармақтар: фәрзәндім деб бойнұм құчуб көңлүм алды/он йәтімдә 
Түркістанда тұрдұм мән-а деп берілген.
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Ғазаб қылса қийаматта Игәм қадир,
Айа дустлар нүчүк жаýаб айғұм мән-а.

Бисмиллаһи ар-Рахман ар-рахим
Мунажат хазрат султан сәйид Ахмәд Йасауи
     рахмату-ллаһи ‘аләйһи

№3
Сахар ýқты қолұм бағлаб ду‘а қылсам,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегәймукин.
Йаш орныға қаным төгүб ду‘а қылсам,
Дустлар хожам мәнiбәндәм дегәймукин.

Дәргаһыға башым қойұб нала қылсам,
Көз йашымны ақұзұб жала қылсам,
Бийабанлар кезiб мәжнун ýәлә қылсам,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегәймукин.

Қайда барсам йады бiрлә йығласам мән,
Хизмәтiгә белiм мәхкәм бағласам мән,
Хасрәтiда йүрәгiмнi дағласам мән,
Хожам мәнi дустлар бәндәм дегәймукин.

Һәр күндә йүз мың қолұм ачыб әмин десәм,
Муса сифат Тор тағына [разын айтсам,
Тоқсан тоғұз разын айтыб жаным берсәм]
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегәймукин.

Алла дей дей дәрдi бiрлә өлүб кетсәм,
Байазиддек йетмiшiмдә өзүм сатсам,
Рийазатта һарыб ачыб азыб қалсам,
Дустлар, хожам мәнi бәндәм дегәймукин.

Алла үчүн фәрзәндләрiм йәтим қылсам,
Та‘ат бiрлә сүңгәкләрiм хәлим қылсам,
Аһл-у ‘айәл хан-у мәннi ғаним қылсам,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегәймукин.
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Алла дегән ‘ашиқларны қолын тұтсам,
‘ашиқларны күйүб йанған күлi болсам,
Йол үстiдә тофрағ сифат чаңлаб йатсам,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

АллаАлла жан-у дилiм АллаАлла,
Сәндiн өзгә пәнаһiм йоқ АллаАлла.
Йығлаб келдiм ешiгiңә шәй’ун лиллә,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

Астанәңә башым қойұб тәýбә қылсам,
Ғайбат қылған тiлләрiмнi йүз мың тiлсәм,
Гунаһ еткән бәдәнiмнi парә қылсам,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

Тәўбә қылдым, тәýбә қылдым қабул қылғыл,
Тәўбәм қабул қылмас болсаң жаным алғыл.
Йолда қалдым қолұм тұтұб йолға салғыл,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

Алла үчүн мардана ýар жаным берсәм,
Жан нә болғай иманымдын бәлки өлсәм.
Аһл-у ‘айәл жан-у мәндiн өтүб кетсәм,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

Сахарлары ертә тұрұб Хаққа йансам,
Ұлұғ кiчiк гунаһләрдiн қорқұб йансам.
Тәýбә қылыб дәргаһыға бойұн сұнсам,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

Қаһһар Игәм сәндiн қорқұб ойғансам мән,
Гунаһiмә иқрар олуб иңрәнсәм мән.
Сахарлары йақам тұтұб йалбарсам мән,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

Ташқұн келгән дәрйалар дек қайнаб ташсам,
Азыб қалған бұталар дек йүзләб тұрсам,
Өләр ýақтда мың бiр атың сөзләб тұрсам,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.
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Ýа ýәйлә деб нәдамәт деб қорқұб тұрсам,
Пири Муған дәргаһыны тынмай йүрсәм, 
Йахшыларны хак-и пайын сүрмә қылсам,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

Таң атқұнча иңрәб чықсам дәрдi бiрлә,
Қул һуўа Алла Субхан Аллаýирдi бiрлә,
Қара йүзүм тофрағ қылсам кәрдi бiрлә,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

Құл Хожа Ахмәд жаның бергiл мардана ýар,
Жандын кечiб йолға кiрсәң мәрдана ýар
Мурадыны ахир берүр пәрýардигәр,
Дустлар хожам мәнi бәндәм дегеймукин.

Тәмәм

№4
Ýа ләһу айзан
‘ишқ сиррыны байан қылсам ‘ашиқларға,
Тақат қылмай башын алыб кетәр дустлар.
Тағ-у ташға башын ұрұб биход болұб,
Аһл-у ‘айәл хан-у мәндiн өтәр дустлар.

‘ишқ шиддәтiбашқа түшсә ‘ашиқ бiләр,
Биканалар ташлар атыб а”а күләр,
Диýана деб башын йарыб қанға бойар,
Шәкир болұб хәмд-у сәнә айтар [дустлар].

‘ишқсызларны жаны йоқ иманы йоқ,
Расул Алла сөзiн [айдым] ма‘ны кәнi.
Неччә айтсам ешiтгучi бiлгән қанi,
Би хабарға айтса көңлi қатар дустларым.

‘ишқ гаýһары түбсiз дәрйада пенхан,
Жандын кечiб гаýһар алған болұр жанан.
Бұ һаýаслар ‘ашиқмыз деб йолда қалған,
Иманларын пучәк пулға сатар дустлар.
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‘ашиқ болсаң түн ұйқұны қылғыл харам,
Кечә күндүз Хақны естәб йығла мудәм.
Андын соң Хақдын йеткәй сәңә пәйам,
Хас құллары Хақ нурыға батар дустлар.

Отға күйдүм жандын тойдұм хайран болдұм,
Бұ нүчүк от күймәй йанмай берйан болдұм. 
Мухаммәдны атын ешiтiб хайран болдұм,
Көзi герйан мурадына йетәр дустлар.

Зар йығлагiл зар еңрәгiл рахм әйләсүн,
Йолдын азсаң қолұң тұтұб йолға салсұн.
Әмин дегiл пир-и Муған колұң алсұн,
Хизмәт қылған ахир мурад тапар дустлар.

Заманалар ахир болды хойуң кеттi,
Расул Аллаýа‘далары йақин йеттi.
Хас құллары йахшы сөзгә құлақ тұтты,
Йаман құллар күндүн күн батар дустлар.

Кулли йаýмин батар Хақ Мустафа,
Уммәт болсаң құлақ тұтгыл аһли ýафа.
Йахшыларгә әжр берүр ләр бәдгә жафа,
Қийамат жазасыны тартар дустлар.

Фасиқ фажир һәýа қылыб йернi басмас,
Руза намаз қаза қылыб мисýак асмас.
Расул-у Алла суннәтләрiн көзгә iлмәс,
Гунаһләрi күндiн күнгә артар дустлар.

Дунйадарлар малын көрүб һәýа қылұр,
Мәнмәнлiкдiн ұлұғмән деб да‘ýы қылұр.
Хақ өләрдә иманыдын жудә қылұр,
Жан перүрдә йығлаб йығлаб йатар дустлар.

Қамұғ дунйа йыққанларны хәлiн көрдүм,
Жан берүрдә нүчүксән деб хәлiн сұрдұм.
Шайтан айды иманыға чәңгәл ұрдұм,
Жан берүрдә хасрәт бiрлә кетәр дустлар.
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Құл Хожа Ахмәд Алла дегiл жаның күйсүн,
Сидқың бiрлә Алла дегiл қабул қылсун.
Ду‘а қылғын му’мин құллар дунйа қойсун,
Дунйа қойған ахирәтнi тапар дустлар.

№5
Айа дустлар Мустафадын байан әйләй,
Құлақ қойғын хас уммәтi болай десәң.
Кетәр ýақтда уммәтiм деб нала қылды,
Құлақ тұтгiн хас уммәтi болай десәң.

Уммәт болсаң кечә күндүз та‘ат қылғын,
‘уқба сәры барсаң анда рахат көргiн.
‘ақил болсаң йығламақны ‘адәт қылғын,
Құлақ салғын хас уммәтi болай десәң.

Чин уммәтi жандын кечiб дунйа қойды,
Ýәла болұб булбул сифат Хақны сұрды.
Аның үчүн ‘ашиқлары Хаққа йеттi,
Құлақ салғын хас уммәтi болай десәң.

Дуруз айтқын ей би хабар, ей би хабар,
Расул Алла айған сөзi қанi гаýһар.
Расул айды бiр күн қылар дунйа зарар,
Құлақ салғын хас уммәтi болай десе.

Дедiләр Ахмәди мухтар ýа уммәт,
Аның үчүн Субхан Игәм қылды рахмат.
Әмин деңләр қийаматта қылғай шафқат,
Құлақ салғыл хас уммәтi болай десәң.

Йүз мың нида Хақдын келдi ешiт аңа,
Уммәтләрiң хәýаласын қылғын мәңә.
Жумләсiнi бағышлайын анда сәңә,
Құлақ салғын хас уммәтi болай десәң.

Ата ана демәдiләр, дедi уммәт,
Хәмд-у сәнә тынмай айтқыл болғыл улфәт.
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Қийаматта тарт мағай сән Хақдын күлфәт,
Құлақ салғыл хас уммәтi болай десәң.

Ý а дариға өттi ‘умрум қанi ‘ишқым,
Уммәт дедiм дунйа сәры болды духтым.
Батин кәззаб заһирiмдә бар дүр дәлқым,
Құлақ салғыл хас уммәтi болай десәң.

Күчүм кеттi Ка‘ба сәры бармадым мән,
‘алимләрны насихатын алмадым мән.
Хақдын қорқұб йахшы йолға кiрмәдiм мән,
Құлақ салғыл хас уммәтi болай десәң.

Йығламай му йолда қалдым ‘амалым йоқ,
Уммәт мән деб аның сәры жәдәлiм йоқ.
Башым кетсә бу йоллардын қайтарым йоқ,
Құлақ салғыл хас уммәтi болай десәң.

Йашым йетiб ‘умрұм кечiб тәýбә қылмай,
Ахирәтны йарығыны қолға алмай.
Йахшыларны хак-и пайын сүрмә қылмай,
Құлақ салғыл хас уммәтi болай десәң.

Құл Хожа Ахмәд йолға кiргiн хала фурсат,
Алла дегiл ‘умрың өттi дәм ғанимат. 
Қайда барсаң тәкбир айтыб құргiл субхат,
Құлақ салғыл хас уммәтi болай десәң.

№6
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк,
Зәкирләрнi Худа бишәк сеýәр ермiш.
‘ишқсызларны иманы йоқ ей йаранлар,
Дозах iчрә тынмай дәйим күйәр ермiш.

Мухаббатлық ‘ашиқларны Худа сеýдi,
Аның үчүн дунйа ‘уқба талақ қылды.
Жандын кечiб йашын сачыб ‘ишқдын йанды,
Рузи махшар дидарыны көрәр ермiш. 
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‘ашиқларны чин дустыгә жаны қурбан,
Аны үчүн шаýқы бiрлә йүрүр хайран.
‘ишқ саýдасы башға түшған хана ýайран,
Шайда болуб өзiн iзләб йүрәр ермiш.

‘ашиқ болсаң кечә күндүз тынмай йығла,
Пир-и Муған хизмәтiндә белiң бағла.
Күйүб пiшiб дәрдi бiрлә йүрәк дағла,
Йадын еткән ўисалыны көрәр ермiш.

‘ишқны сеýгән ашиқлары тапты мурад,
Йалған ‘ашиқ болуб йүрмә таңла ұйат.
Қаһһар Игәм қаһар әйләсә тапмаң нәжат,
Йалған ‘ашиқ қийаматтә йүзi қара йүрәр ермiш. 

‘ашиқлары кечә йығлар сахар қопар,
Пир шәрбәтiн iчкән ‘ашиқ сирны йапар.
әр кiм сөксә бәлки ұрса қолын өпәр,
Андағ құллар файз-у футух алар ермiш.

Мухаббатдiн хабар бiлгән жаффы бiлмәс,
Башы кетсә йатары йоқ сәннi бiлмәс.
‘ишқ кәләмi заýқы та‘амны айтыб бiлмәс,
у һу зикрiн айтыб тойар дустлар.

‘ашиқларны көзi герйан бағры берйан,
Перўайы йоқ намусыдын йүрүр ‘урйан.
Ел көзiгә тофрағ сирры пенхан,
Жанан бiлә разын айтыб йүрәр ермiш.

Туғры йүрған ‘ашиқлардын Худа рази,
‘ашиқ iшi асан демәс қылма бази.
Йалғанчы ‘ашиқмыз деб Худа қази,
‘ашиқдын Худа емәс рази,
Иманларын мал-у пулға сатар ермiш.

‘ашиқлықны асан iшi баш бермағлығ,
Мәләмәтнi башқа алыб жан бермағлық.
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Муту қабла әнта муту тiрiк өлмағлық,
‘ашиқлар өлмәс бұрұн өләр ермiш.

Саўда қылсаң ахирәтны саýдасыны,
Башға алма бұ дунйаның ғәўғасыны.
‘амал қылғыл алғыл жәннәт мәýасыны,
Хәннәт алған дидарыны көрәр ермiш.

Құл Хожа Ахмәд ‘ашиқ болсаң жандын кечкiл,
Андын соңра шаýқ шарабын [тойұб] iчкiл.
Гунаһiңнi сәбүк қылыб анда үчгiл,
‘ашиқлары ұчмағ сәры ұчар ермiш.

№7
Айа дустлар, бұ йолларны ‘ақбасы көп,
Йүрсә болмас пир хизмәтiн етмәгүнчә.
Йүз мың бәлә афат михнәт хатары көп,
Қойса болмас пир хизмәтiн қылмағұнча.

Шари‘атсыз тариқаткә өтүб болмас,
Хақиқатсыз ма‘ рифаткә йетiб болмас.
Адһәм сифат дунйа ‘уқба йетiб болмас,
Йетсә болмас пир хизмәтiн қылмагунча.

Пирсiз һәр кез шаýқ шарабын татыб болмас,
Наданларға пир ма‘нысын айтыб болмас.
Дурр-у гаýһар һәр муһраға сатыб болмас,
Сатса болур пир хизмәтiн қылмағұнча.

Пирсiз йүз мың та‘ат қылдым йолдын аздым,
Рисәласыз йолға кiрдiм қалиб түздүм.
Пир Муған назар қылды нәфсiдiн сездiм,
Сезсә болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.

Ýа дариға тұтмай қалдым ‘умрым өттi,
Нәфс-у һәýа орта алыб мәнi йұтты.
Бихәмди-л-лә пир-и Муған қолұм тұтты,
Тұтса болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.
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ÝАллаһи билләһи сумма билләһи пирсiз болмас,
Пирсiз йүз мың та‘ат қылсаң ма‘шуқ келмәс.
Бихабарға нечә айтсам мұны бiлмәс,
Бiлсә болмас пир хизмәтiн қылмагунчә.

Жандын кечмәй башдын өтмәй йолға салмас,
И‘тиқадың тәм болмаса қолұң алмас.
Талибларға кинә һәўа һәр кез тұрмас,
Кечсә болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.

Айа талиб өлмәс бұрұн өлә көргiл,
Йахшыларны хаки пайын йола көргiн.
Тофрағ болұб файз-у футух ала көргiн,
Алса болмас пир хизмәтiн қылмағүнчә.

Хақиқатны йолларыда йүз мың хатар,
Һеммәт қылыб йолға кiргән ахир йетәр.
Пир ешiгiн йастанғанлар мурад тапар,
Тапса болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.

Мурадыңа йетәй десәң болғыл бидар,
Аһл-у ‘айәл хан-у мәндiн болғыл бизар.
Ахир бiр күн көрсәтгүсi сәңә дидар,
Көрсә болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.

Жаның күйүб Алла дегiн отлар чықсун,
Һу дегәндә сүйәкләрiң чақмақ чақсун.
Бағрың пiшiб өпкәң шешiб ерiб ақсун,
Ақса болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.

Ұчбу йолгә қадам қойгән жандын кечтi,
Зикр қылыбан айта айта көксiн тештi.
Андын соңра жанан бақыб ешiк ачты,
Ачса болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.
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№8
… … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … 
Лутф әйләсә йүз мың ‘аси хәндан болұр133

Назар тапған чарағ һәр кез өчәрмукин.
А‘узу билләһи мина-ш-шайтани ар-рәжим десәм,
Та‘ат бiрлә сүңгәкләрiм хәлим қылсам.
Аһл-у ‘айәл хан-у мәнны ғаним қылсам,
Шайтан лә‘ин мәндiн йырақ қачар мукин.

Йол үстiдә ‘азиз башым тофрағ қылсам,
Жан-у дилiм Хақ зикрiға муштақ қылсам.
Зикр айтыб бар жисмiмнi афақ қылсам,
Ýужудумдын бу ‘ақбаләр көчәр мукин.

Алла дебан дәргаһiңә сығыныб барсам,
Сухбатны шаýқ бiрлә көксүм йарсам.
Хәмдiн айтыб дәрдiн тартыб ачыб йарсам,
Әләст хамрын ғариб бәндәңiчәрмукин.

Тариқатны базарыда саýда қылсам,
Мансур йәңиғ әнә-л-Хақ деб ғаýға қылсам.
Хизмәт қылыб жәзб-у халәт пайда қылсам,
Дидар көрүб рухұм ‘аршга ұчар мукин.
Гунаһiм көп йергә сығмас батай десәм,
Рахман Игәм гунаһiмнi кечәр мукин.

Өләр ýақтда Арслан бабам бiр йол көрсәм,
Күдәклiгдә бiлалмадым жаным берсәм.
Һәр бiр басқан iзләрiнi көзгә сүртсәм,
Көксүмдәгi кирәһләрнi ачармукин.

Құл Хожа Ахмәд көңүл көзi ашылғайму, 
Тiлләрiмдiн дур-у гаýһар сачылғайму,
Тәýбә қылсам гунаһiмнi кечүргәйму,
Ужмах iчрә хур-у ғилман құчармукин.

133 1904 жылғы Қазан басылымында алдығы хикметтің 3 шумағы және осы 
хикметтің 6 тармағы жазылған, сірә қолжазбаның бір беті не жазылмаған, не түсіп 
қалған болу керек.



305

№9
Душәнбә күн субх садиқ йергә кiрдiм,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.
Алтмыш үчдә суннәт дедi ешiтiб бiлдiм,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Йер астыгә йаранларым матәм тұтты,
‘аләм һәмә султаным деб нә‘ра тартты.
Хақны тапгән чин суфилар қанлар йұтты,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Әл-ýида‘ деб йер астыгә қадам қойдұм,
Йаруқ дунйа харам етiб Хақны сеýдiм.
Зикрiн айтыб йалғұз өлүб йалғұз күйдiм,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Алтмыш кечә алтмыш күндә бiр йол та‘ам,
Таң атқұнча намаз оқуб бiр йол сәләм.
Алтмыш екi йашда болды һәмә ‘умрым тәмәм,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Бу хәл бiрлә йер астыда дәйим болдұм,
Кечә намаз күндүзләрi сайим болдұм.
Таһа оқуб кечәләрi қайим болдұм,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Хақ Мустафа рухы келiб болды имам,
Жумлә мәләк йер астыда болды ғуләм.
Көб йығладым Хақ Мустафа бердi ин‘ам,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Айа фәрзәнд йоллар хазир болғын,
Мухаббат жәмiдiн iчiб дүргә толгыл.
Рийазатны бұтасыда күйүб өлгiл,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Қийаматта йол адашсаң йолгә салай,
Мухаммәд деб тәшнә болсаң қолұң алай.



306

Фәрзәндiм деб елкiң тұтұб жәннәт кiрәй,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Қолұм тұтұб уммәтiм сән уммәт дедi,
Ми‘раж үзрә Хақ Мустафа оғлұм дедi.
Суннәтiмнi мәхкәм тұтұң дилбәнд дедi,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Ей йаранлар бу сөз ешiттiм шаýқым артты,
Уммәт дедiiч-у ташым нурға батты.
Пәртәýсалыб дидарыны Хақ көрсәттi,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Дидар көрүб рухұм ұчұб ‘аршгә қонды,
Муса сифат жисмiм күйүб йанды.
Йүз мың түллүк жақа тiктi бойұн сұнды,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Йер астыда хорлық [тарттым] көп машаққат,
Көз йашымны йергә төгүб тарттым михнәт.
Ей му’минләр бу йерләрдә йоқ фарағат,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Та машаққат тартмагүнчә ýасил қайда,
Хизмәт қылмай дәрд-у халәт болмас пайда.
Та қылмасаң жан-у дилнi Хаққа шайда,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Йер астыға кiрдiм ерсә биход болдұм,
Көзүм ачыб Мустафаны хазир көрдүм.
‘аси жафы уммәтләрнi хәлiн сұрдұм,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Айа фәрзәнд мәнi сұрсаң қанi уммәт,
Уммәт үчүн көксүм тола дағ-у хасрәт.
Сiзләр үчүн көб тартармән Хақдын күлфәт,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.
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Уммәтләрнi [йазуқларын] һәр жум‘а кеч,
Мәләикләр алыб келәр Мухаммәд [сен мұны чеч].
Рахим таки йығлаб сәжда айлар тәңрiгә кеч,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Һәр жум‘а кеч уммәтләрнi гунаһiнi,
Алыб келгәй йа Мухаммәд көргiл мұны.
Неләр қылмыш уммәтләрiң көргiл Ахмәд сәнi,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Мән мәләкдiн шәрм етәрмән ей iшiм [уммәтiм]
Йараткандын қорқмайму сән бәйт-у һеммәтiм.
Кечә йатмай та‘ат қылсаң хуш дәýләтiм,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Йер астыға кiрдiм дустлар би ихтийар,
Әл-у асхаб әмин дедi һәм чәһары йар.
Уммәтләрнi журмын кечкiл ей кердигәр,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

Құл Хожа Ахмәд мән дәфтари сәни айтым,
Екi ‘аләм ‘ишратiнiң мәйға саттым.
Өлмәс бұрұн жан аччығы зәһрiн таттым,
Мустафаға матәм тұтұб кiрдiм мән-а.

№10
Жанан ýаслы дәрйасыны пак гаýһарын 
Ғаýýас алур жан бәһрiдiн кечә бiлсә.
Көрәр еккi сидқыда ол гаýһарны,
Көзiн ғәфлат ұйқұсыдын ача [бiлсә] бiлмәс. 

Хақиқат йолларыны ‘ақбасы көп,
Бу йолларны көрмәй бiлмәй болмас йүрүб.
Йүргән өтәр ол ‘ақбадын һәмта болұб,
Мәнзилләрiн бiлiб аны көчә бiлсә.

Жан булбулы ужмах етәр бустан кезiб,
Гүл шаýқыдын мухаббатның жәмiн iчiб.
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‘аләйиқ халайиқны дәмiн кесiб,
µчқан йахшы аның сәры ұча бiлсә.

Дәрд-у халәт пайда қылған дәрдiң болур,
Жаш-у хуруш хасил еткән жошлық болур.
Шаýқ шарабын iчкән ‘ашиқ шаýқлық болур,
Ол шарабдек шараб болмас iчә бiлсә.

Муса кәби бу йолларны дәһбәрi бар,
Азғұрғучы самири дек сахиры бар,
Талибы кiм бу сөзләрдiн хабары бар,
‘ариф болур бу сөзләрнi сача бiлсә.

Қийаматны әндишәсi етмәгәйдi,
Еркi болса адам болұб кетмәгәйдi,
Мункир Нигар суруғыға йетмәгәйдi,
Құл Хожа Ахмәднi жаны бiрлә қача бiлсә.

№11
Барысыны сансыз сығның барму жиһанда,
Бiр ләхза қарарың йоқ бу күн кәўн-у мәкәндә.

Нә таб‘да сән бу сифат бу ал‘ажабың бар,
Ни сурату ни сирату ни ‘айн-у ‘айанда.
Күйдүргучi йақдұрғучы һич тұрарың йоқ,
От дек тұташыб бақыласан кәýн-у мәкәндә.

Сән өртәмәгән барму жиһанда … 134

Нечә һәйһат, фуләд керәк бiр журмiнi,

Кiм iчтi сәнiң жәми жәмiңдiн
Мәхмур абәд қалғусы дур сирры ниһанда.

Ахмәд бу нә хәл бәлки аны қатилi бардүр,
Бу мәдрасаны дәрсi нә дүр муфтисi қанда.

134 Сірә, бұл жерлерде тармақ жазылмай қалған болу керек.
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№12
Хақ йады бiлә бәндә мудам болгәнi биһрақ,
Ғәфил кiшiгә мұнда нә бар өлгәнi биһрақ.

Хазир йүрүгiл файз-у футухлар ала көргiл,
Би файз-у футух бәндәнi көмүлгәнi биһрақ.

Түргiл кечәләр турфа ‘ажаб хадисалар бар,
Ахир өләсән бәндә тiрiк өлгәнi биһрақ.

Герйан өкүшүб дозах iчiндә сәнi кәýләб,
Ол қаршұ барыб һайбатыдын қорқаны биһрақ.

№13
‘ашиқ кiшiләр кечәләрi йатмаса биһрақ,
Һәр дәрд-у әләм тiксә фиған етмәсә биһрақ.

Башы тәнiгә бу Йасауи қылса тәхәййуз,
Ұрды мәнi деб файзгә сөз қатмаса биһрақ.

Башыгә бәлә тiксә һәм афат,
Шәкир болубан ни‘матыгә йатмаса биһрақ.

Дәрýиш болұб халқ iчiдә сәбха өкүрүб,
Суфи болұб ‘аләмгә өзiн сатмаса биһрақ.

Өткән суфилар ел көзiдiн тұрмады қашты,
Хақны тiләгән хәлқа йәнә бақмаса биһрақ.

Суфи боласән саф болай бәндә’и Аллаһу,
Йалған суфи болғұнча дәмi өтмәсә биһрақ.

Һәр йердә Худа хазир-у назир дурур әммә,
Сәййәх йүрүб Алланы бәләнд айтмаса биһрақ.

Һәр кiмки аны тапты өзiн әйләдi рәсýа
Диýана жолыда не ‘айб етмәсә биһрақ.
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Суфи боласән һай-у һаýасны қойа көргiл,
Һәр йан йүгүрүб нәфсiнi өргәтмәсә биһрақ.

Хақ тапты кiшi танымады өзгәнi һәр кез,
Кiм танымаса болмаса-у йетмәсә биһрақ.

Разиқ дедi-у бердi сәңә ризқы фәрәýан,
Шайтан сөзiгә бәндә құлақ тұтмаса биһрақ.

Нәфсiн йолға кiм кiрәр болғысы рәсýа,
Шум нәфсi үчүн бәндәсi қан йұтмаса биһрақ.

Һәр жаýр-у жафа тiгсә әгәр мәрди Худадын,
Йолда өлүб көңлiнi саўтмаса биһрақ.

Хақдын ешiтiб айды мұны Ахмәд дана,
Чин бәндәсiн астанәсыдын кетмәсә биһрақ.

№14
Башымға түшүб на‘ра саýда-и Мухаммәд,
Мән аны үчүн йолда шәйдәй Мухаммәд.

Кiм уммәтi дүр хәмд-у сәнә тынмайын айтар,
Пакә сәмәда қыл мәнi рәсýа-и Мухаммәд.

Көңлүмгә салыб ‘ишқ мухаббатны Худайым,
Қылғыл мәнi сән ‘ашиқ йәктәй Мухаммәд.

Мәнәнда‘и Мәжнун кечүрүб екi жиһандын,
Диýана етiб қыл мәнi Ләйлә-и Мухаммәд.

Өлтiргiл-у күйдiргiл-у мың жаýр-у жафа қыл,
Ол рузи жаза қыл мәнi бинә‘и Мухаммәд.

Дәйим ғам-и уммәт йиди-у имәди ни‘мат,
Кар уммәтi дүр сән қаны ғәмһай Мухаммәд.

Кечгiл һәмәдiн iзгә пәйамбарны ризасын,
Ўа Алла боласән ләхзада данаи Мухаммәд.



311

Сәндiн тiләгiм бұ тұрұр ей қадири жаббар,
Салғыл құлағымға һәмә ғаýғаи Мухаммәд.

Мән өркүләйiн хуш кәрәмiңдiн сәнiАллаһу,
Бiр қатра татұргiл мәңә дәрйа‘и Мухаммәд.

Йол бенгучiРахман рахим ғафир-у саттар,
Қылма мәнi шәрмәндә-у рәсýа-и Мухаммәд.

Бiр қатра’и мәй жәми әләсдiн мәңә ин‘ам,
Қылғыл болайын хәмдiңә дана-и Мухаммәд.

Руи сийаһiңнi сүрт қадамы пир Муғана,
Лутф етсә берүр дедi бина-и Мухаммәд.

Йүздiн көтәрiб пердәнi Ахмәд сәры сари бақғын,
Мән бәндә’и руýй-у мәýлә-и Мухаммәд.

Мискин Йасауи арзұм рәýзаһи хазрат,
Болғайму мәңә дәрйа-и Мухаммәд.

№15
Ýа йут’и муна ат-та‘ам оқур ‘алим,
Оқубан ма‘ны оқумас болур залим.
Оқуған ‘алимнi болар тоны келим,
‘алим бiлiң келим кийдi дустларым-а.

‘алим ол кiм өзi оқуб бiлсә,
Рахман тәңрiм бұйұрғана бойұн сұнса.
Заһир ма‘нысыны алыб iчкә салса,
Оқуб оқумас ‘алим болмас дустларыма.

‘алим ол дүр иллә Алла зикрiн айтса,
Ма‘ны оқуб мәнлiк тойұб йолға кiрсә,
Мужаһида тартыб анда мақам,
Тәкаббурға мақам йоқтұр дустларыма.
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Заманалар ахир болса ‘алим құрғай,
Хасил қылған ‘амАлларын малға сатғай.
Хәлқа та‘ат қылың деб өзi ғәфил йатқай,
‘алим ермәс йалғанчы дүр дустларыма.

‘амал бiрлә ол ‘әзәзил мәнлiк қылды,
Оқуб оқумаслiк андын қалды.
‘ариф құллар мискинлiккә өзiн салды,
Өзiн йолын тұтған ерүр дустларыма.

Чин ‘алимлар төшәк йастуқ ташдын қылды,
Бiлдi ерсә дунйасыны талақ қылды.
Кiм өзiн бiлдi ерсә Хақны бiлдi,
Хақны бiлмәс жәһил тұрұр дустларыма.

‘алимларымыз өзә ‘илмiн үгәр,
Дунйа малын алыб берсә тiзгә бүгәр.
Чин ‘алимлар ‘илмы бiрлә дурләр төгәр,
Хақ ‘алимы өшәл ‘алим дустларыма.

‘алим ол кiм бiлмешiк ‘амал қылұр,
Не оқуса аны айтыб аны қылур.
‘алим йүзi садиқ қылур,
Чин ‘алимлар андағ болур дустларыма.

Өзiнi өзi бiлгән чин ‘алим болур,
Жандын кечәр өзiн сачар дустларыма.
Құл Хожа Ахмәд құлларға құл болды ерсә,
Құлларны ортасыда йол болды ерсә,
Тiрiк йүрүб өлүб көргә кiрдiм ерсә,
Дидар көрүб чин өлгәндүр дустларыма.

№16
Хошламайдүр ‘алимлар бiзнi айтған түркинi,
Ма‘насыға барсалар йергә қойар бөркiнi.
Айат хадис ма‘нысыға түрки келүр муўафиқ,
‘алимлардын сұрсалар ачар көңүл мүлкiнi...135

135 1904 жылғы Қазан басылымында осы жерде өлеңнің екі жолы, келесі шумақта 
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Оқы-у оқы-у ‘алимлар ‘амал қылмай қалурлар,
Қийаматта көтәрүр қырқ ишәкнi йүкүнi.
‘амал қылса ‘алимлар динiмiзнi чарағы,
Мубах болур көнсәңiз рәң-у руи көкiнi.

Мискин Ахмәд Йасауи ‘алимларға муýафиқ,
Фарси бiлмәйдүр, хуб айтадүр түркинi.

№17
Рахман Игәм рахмыңны жәри қылғыл сахарда,
‘исйанларға баттым йады бергiн сахарда.

Астағфир-у астиғфар қылғыл шайтандын йырақ,
Шайтан азғұрса мәнi қылғыл ұзағ сахарда.

Умид бiрлә келiбмән дәргаһiңә Аллаһым,
Бәд кәрдәм-у бәд кәрдар ‘ата қылғыл сахарда.

Тәýбә тақсир қылмыда көңлүм қорқар Худадын,
Йолсыз йолгә йүгүрдүм айа дустлар ғамым.
Йа қадири зу-л-жәләл ‘ата қылғыл сахарда.

Тағдын ағыр гунаһiм ‘узр айтаргә тiлiм йоқ,
Бәндә ‘аси гунаһәр ‘афу әйләгiл сахарда.

Гунаһiмға иқрармән хазирсән назирсән,
Гунаһiмнi бағышлаб пенһан қылғыл сахарда.

‘ажиз мән-у на таýан тарса жуһуд ‘ар етәр,
‘айбым йа саттар рахм әйләгiл сахарда.

Дунйа ‘уқба-и iзләсәм сәндiн өзгә рафиқ йоқ,
Қолұм алыб йа жаббар рахм әйләгiл сахарда.

Ғариб мән-у бикәс мән бичара-у һәм факир-у,
Сәндiн өзгә кiмiм бар лутф әйләгiл сахарда.

тағы бір жолы бар, қолжазбада бұл хикмет түгел хатқа түспеген.
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Ей ‘аси пүр гүнә хәмд-у сәнә айтмас сән, 
Таýуқны көр хәмду айтар сәнә сахарда.

Құл Хожа Ахмәд Хақдын қорқ кiм қорқмас иман йоқ,
Алдыңда хазир таммуғ Алла дегiл сахарда.

№18
‘ашиқ ‘ариф жан мулкiдә әләм тартса,
Он сәккiз мың қамуғ ‘аләм ғұлғұл болур.
Көңүл құшы шаýқ қанатын қақыб чықса,
Жумлә ýужудийат сайрар булбул болур.

Мухаббатны бустаныға өзiн салса, 
Ма‘рифатны майданыда жәýлән қылса,
Пир шарабын iчiб рухы қанса,
Маўаддәтнi майданыда хуш гүл болур.

Әләст хамрын кiмгә берсә өшәл сақи,
Билә мудам iчiб будур бақи,
Тән жиһанын күйдүрүр ол ихтирақы,
Iчi күйәр һәм қақылур һәм күл болур.
Заһирларын аны бiрлә түзәгәнләр,
Шаýқ шарабын iч көңүлдә көзәгәнләр,
Масиýа Алла бiрлән қачан машғул болур.

Еранлар Хақ йадындын хали ермәс, 
Рижәлун лә тулһиһим дер халиқ ан-нәс.
Еран тұтқан һәр кез қуруқ қалмас,
Пир асрары ол хазратгә мақбул болур.

Тариқат дүр өшәл йолны бiлсә дәрýиш,
Ма‘рифатны мәта‘ины алса дәрýиш,
Өшәл күннi йадыгә һәм салса дәрýиш,
Хақиқатның майданыда ер ол болур.

Қан йығлагiл ей құл Ахмәд йолға кiргiл,
Құлны көрсәң құлы болуб ма‘ны сұргiл.
Йа иләһiм рузи қылса ма‘ны алгыл,
Ма‘ны сұраб ма‘ны алгән чин құл болур.
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№19
Ей йар йүрәк күйдүрәсән қайда ерүрсән,
Би шубһә би намуна сән қайда тұрурсән,
Саýда қылайын бар му асаны аслы мәкәнiң,
Жанымны берәй[iн] ‘ишқ дукәнiн қайда құрұрсән.

Жан күйдүрсән өлдүрәсән от қадрiң йоқ,
Хайран бақамән көзүмға йалғұз көрүнүрсән.
Ғайбдын мәңә дедi Игәм зәтi ұлұғым,
Фәрдәгi жамалымны көрәрдә сүйүнүрсән.

Хуррам йүрүгiл бәндә’и харисiм сәңә айтай,
Ей ‘ашиқ бичара сұрарсән нә деурсән.
‘ишқ аһлiнi мән елсәрiгә қошмадым һәр кез,
Хақ ‘ашиқ сән руз қийамат бiлiнүрсән.

Шайтан лә‘ин сөзiгә кiрсәң йәнә бәндәм,
Жаны”ны алұр ýақта ‘ажаб термүктiрi сән.
Йер астыгә кiргәндә әйә бәндә‘и ғәфил,
Ол еккi мәләк кiрсә көрүб хуб бiләдүрсән.

Дунйа йүзiдә бәрi та‘алаға сығынасәң,
Ол руз жаза йол хатардын құтұлұрсән.
Би ғам йүрүмә бәндә бу жан сәңә аманат,
Ей шаһ кәда жан берәрiңдә татұнүрсән.

Ей көксү бәләнд ахиры бiр күн өләрiң бар,
Жаныңны алыб тартгәндә қол йүгүнүрсән.
Қабрнiң iчiдә тұрмаккә йоқ зәрра мәжәлiң,
Йашыңны төгүб тофрағ үзә һәм өнүрсән.

Ей адам сән ‘айш-у фарағатгә ишанма аслың,
Барыб ахиры бiр күн қошұлұрсән.
Азада болсаң аслың нәслiң һәммә тофрақ,
Кеттi көктi бiлiб мунча қуанурсән.

Йығды һәммә кәс рай дедi ташлады кеттi,
Беш күндә өтәр ‘умрың нечүк йығынурсән.
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Билләһи һамадiн кечгiл-у сән Хаққа сығынгiл,
Бiр тәңрi Хаққы дозах iчiндә қалурсән.

Ғәфил йүрүмә аслыңнәслiң һәммә тофрағ,
Йүз мың йашасаң ахиры бiр өлүрсән.
Алла де өләрiңдә әййә Ахмәд мискин,
Қабрiiчiдә дозах отыға күйүнүрсән.

№20
‘ариф ‘ашиқ шаýқ бiрлә қийаматта,
Худайға бахс-у жаýаб қылар ермiш.
… … … … … … … … … … … …. … …
…. …. …. … … … … … … … … .. … …136

Бу ‘аләмда қылдың мәнi халқа рәсýа,
Дидарыңны көрсәтәй деб қылдың шайда.
Кулли ‘аләм душман әйләб салдың ғаýға,
Худайға барыб жаўаб берәр ермiш.

Дидарымны талаб қылсаң ‘аршкә чықғыл,
Уммәт болсаң Мустафаға қопуқ қақғыл.
Аһлiң бiрлә ‘арш үстiгә отлар йақғыл,
Чин ‘ашиқны Субхан игам сынар ермiш.

Ешiт ‘ашиқ рақс-у сама‘ ұрұб йүргiл,
Мәләикләр келiб субхат құргәй,
‘арш-у курсидiн өтүб ўадилагәй,
Йер тербәтiб рақс сама‘ қылар ермiш.

Чин ‘ашиқлар саф саф тұрұб сәләм қылгәй,
Қудрат бiрлә лутф әйләбан жаýаб бергәй,
 Дидар үчүн күйгәнләрiм келiң дегәй,
Лутфын көрүб чин ‘ашиқ сүйүнәр ермiш.

Сафа сафа ‘ашиқларгә аýаз келгәй,
Һәр йүз йiгiрмә бiр саф болгәй,
Жәннәт кiр деб Аллаһiмдiн аўаз келгәй,
Жәннәт кiрмәй дидарыны тiләр ермiш.

136 Бұл жерде өлеңнің екі тармағы жазылмаған.
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Нида келгәй мәләикгә занжир сал деб,
Ғоллар салы махшар гәһла алыб йүргiл.
Дидар үчүн күйгәнләр ма‘лум болсун,
‘ашиқлары биход болұб йүрәр ермiш.

‘ашиқларны һәбастiдiн мәләк қачгәй,
Қорқұб барыб дозах iчрә йатар ермiш.
Ýаһм бiрлә зәһр зақум [тойа] iчкәй,
Қудратыға ‘аләм хайран болар ермiш.

Заһидлардын ‘ашиқлар көб ей бихабар,
Бiр аһ ұрса ‘алим болар зир-у забар.
Заһид ‘абид сәликдiн ‘ишқ му‘табар,
‘ишқсыз адамýАллаһи биллаһи қалар ермiш.

Құл Хожа Ахмәдгә [дидар iзләб] кәда болғыл,
Кечкiл аһл-у ‘айәллардын фана болғыл.
Аллаһ Хақы болұр душман жудә болғыл,
Жудә болған Хақ ýаслигә йәтар ермiш.

№21
Келiң дустлар Аллайадын дәйим айтың,
Алла йады көңүл мулкiн ачар ермiш.
Астағфиру истиғфарны тынмай айтың,
Шайтан лә‘ин тән мулкiдiн қачар ермiш.

Шайтан лә‘ин [сiзгә душман] хазир болуң,
Кечә Аллаһ күндүз Аллаһ айтыб өлүң.
Ләхат iчрә кiргән ýақтгә нурға толұң,
Мәлә’икләр Алла нурын сачар ермiш.

Мункар Накир нурын көрүб хайран қалгәй,
Дин-у исләм хайр-у ихсан хазир келгәй.
Мункар Накир жәннәт Фирдаýс бойын алгәй,
Хур-у ғилман харир тонлар пiчәр ермiш.

Мункар Накир сұрмай чықыб нала қылгәй,
Қудратыға көз йашыны жала қылгәй,
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Хақ йадыны [айтыб] үзрiýәлә қылгәй,
Пәрўаз етiб һаýа’ сәры ұчар ермiш.

Нида келгәй Худайымдын нә йығладың,
Хас құлымдын қабр iчiндә нә аңладың.
Еккi мәләк құлақ салыб нә тыңладың
Хақдын қорқұб оң-у соң-а қачар ермiш.

Мункар Накир йығлаб айтурсән бiлүрсән,
Зәтiң ұлұғ һәр нә қылсаң сән қылурсән.
Лутф әйләсәң бұл сiзләр-а йол берүрсән,
Сәжда әйләб зәкир тiлiн ачар ермiш.

Қайда барса йатса тұрса мәнi йадым,
Хатты барат құлгә бергән ол азадым.
Андағ құлны ‘айбын йапыб мағфиратдын,
Қырқ мың гунаһiмнi кечәр ермiш.

Лә иллаһа иллә Аллагә шайда болган,
Наң-у намус пәрýәй қылмай рәсýа болған.
Дунйа қойұб ахирәтнi саýда қылган,
Хаўзи каýсар шарабын iчәр ермiш.

Рузи азал тақдир қылса Хақ жамал,
Йүз мың шайтан фасд әйләсә йоқ зәýал.
Күндiн күнгә зийад болар қал-у хәл,
Дана болұб Хақ йолларын ачар ермiш.

Тариқатны базарыда саýда қылған,
Хақиқат дәрйасыдын гаýһар алған.
Ма‘рифат мата‘ины iчгә салған,
Йүрсә тұрса дурр-у гаýһар сачар ермiш.

‘ашиқ ол дүр жанын Хаққа қурбан қылса,
Тофрақ болұб өлмәс бұрұн тiрiк өлсә,
Кечә йығлаб кечә Хақдын үлүш алса,
Султан йүз мың кираһ ачар ермiш.
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Хақ та‘ала есiн алған мұнда тұрмас,
Шайх мән деб ишанлiкнiләфiн ұрмас.
Қайда барса фақир мискин дукән құрмас,
Ғариб болұб ýайрангә көчәр ермiш.

Құл Хожа Ахмәд тәýбә қылғыл Хақ ешiтсүн,
Қабул болса халайиқләр құлақ салсұн,
Айдың соңра гунаһiңдiн хожаң өтсүн,
Тәýбәлығлар хур-у ғилмән құчар ермiш.

№22
Ол қадирым қудрат бiрлә назар қылды,
Хуррам болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.
Ғариб бәндәң бу дунйадын хазар қылды,
Махрум болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Бу ‘аләмда шайх мән деб да‘уы қылдым,
Нәфсiм мәнi һәýа қылды һариб қалдым.
Фаш-у дастар пучәк пулға сатыб келдiм,
Би дум болұб йер астыгә кiрдiм [мән-а].

Зәкир болұб шәкир болұб Хақны таптым,
Дунйа ‘оқбы талақ қылыб жәннәт таптым.
Шайда болұб рәсýа болұб Хақны айттым,
Һәмдә болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Жандын кечтiм михнәт тарттым бәндәм дедi,
Дозах iчрә қалмасұн деб рахм әйләдi.
Қанлар йұттым Алла дедiм лутф әйләдi,
Би ғам болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Башым тофрағ жисмiм тофрағ өзүм тофрағ,
Хақ ýаслигә йетәрмән деб жаным кәбәб.
Күйдүм йандым болармән деб йердәм афат,
Шәбнәм болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Йашым йеттi алтмыш үчгә кiргүнчә йоқ,
Ýа дариға Хақны тапмай көңлүм сынұқ.
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Йер астыгә Худайымгә болдұм йауық,
Би ғам болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Пир Муған назар қылды шараб [iчтiм],
Шибли йаңлығ сама‘ ұрұб жан талаштым.
Мәжнун йаңлығ хил-у хишдiн таныб қаштым,
Арзум болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Шұмлұғұмдын тағ ташлар сөктi мәнi,
Фасих тiлдә сөкүб дедi тухфаң қанi.
‘ашиқ болсаң әýýәл барыб Хақны таны,
А‘ләм болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Сiзнi бiзнi Хақ йаратты та‘ат үчүн,
Нә бұл ‘ажаб iчмәк йәмәк рахат үчүн.
Қал-у бәлә дедi рухұң михнат үчүн,
Адһәм болуб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Нәфсiм үчүн көб йүкiрдiм Хаққа бақмай,
Кечә күндүз би ғам йүрдүм йашым ақмай.
Һай-у һаýас ма’у мән нi откә йақмай,
Би нәм болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Кiмнi көрсәм хизмәт қылыб құлы болдым,
Тофрағ сифат йол үстiдә йолы болдұм,
‘ашиқларны күйүб ұчкән күлi болдұм,
Мәрһәм болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

Құл Хожа Ахмәд насих болсаң өзүң бол,
‘ашиқ болсаң жандын кечiб һәр күндә өл.
Наданларға хайфы сөзүң қылмас қабул,
Мәхкәм болұб йер астыгә кiрдiм мән-а.

№23
‘ишқ да‘ýысын мәңә қылма йалған ‘ашиқ,
‘ашиқ болсаң бағрың iчрә көз қаны йоқ,
Мухаббатны шаýқы бiрлә жан бермәсә,
Зайи‘ кечәр ‘умры аның иманы йоқ.
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‘ишқ бағыны михнәт тартыб көрсәтмәсәң,
Харлық тартыб шум нәфсiңнi өлдүрмәсәң,
Алла дебан iчгә нурны толдұрмасәң,
ÝАллаһи билләһи сәндә ‘ишқны нишаны йоқ.

Нәфсдiн кечiб қана‘атны питта қылған,
Һәр кiм айтса бойұн сунұб рази болған,
Йахшыларгә хизмәт қылыб ду‘а алган,
Таңла барса махшар күнi арманы йоқ.

Хақ зикрiнi мағзи жандын чықармасәң,
Үч йүз алтмыш тамурларың тебрәтмәсәң,
Төр[т] йүз қырық төрт сүйәгiңнi ұшатмасаң,
Йалғанчы дүр Хаққа ‘ашиқ болганы йоқ.

Рахат ташлаб жан михнәтiн хошләгәнләр,
Сахарларда жанын қинаб iшләгәнләр,
Һа-у һаўас ма’-у мәннi ташлаганләр,
Чин ‘ашиқ дүр һәр кез аны йалғаны йоқ.

‘ишқ сиррыны бидарларға айтыб болмас,
Бұл йолларны ‘ақбасыдын өтүб болмас,
Дурр-у гаýһар намардларға сатыб болмас,
Би хабарлар ‘ишқ қадрiнi бiлгәнi йоқ.

‘ишқа түштүң отға пiштүң гаýһар болдұң,
Пәрýана дек жандын кечiб [ахгәр] болдұң,
Дәрдгә толдұң ғамда солдұң тiлбә [болдұң],
‘ишқ бахрының мәндiн сұрсаң пайаны йоқ.

Башың кетәр бұ йолларда хазир болгiн,
‘ашиқ болсаң өлмәсiңдiн бұрұн өлгiн,
Пир ешiгiн илiб йүгүрүб хизмәт қылғын,
Хизмәт қылған ахир йолда қалғаны йоқ.

Заһид болма ‘абид болма ‘ашиқ болғыл,
Кәззаб бұ йолларда садиқ болғыл,
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Андын соңра дәргаһiгә лайиқ болғыл,
‘ишқсызларны һәм жан-у һәм жанан йоқ.

‘ашиқ ермәс ма‘шуқыға жан бермәсә,
Деһқан емәс кетмән ұрұб нан бермәсә,
Мұнда йығлаб ахирәтдә хан болмаса,
Йолда қалған бойы Худа алғаны йоқ.

Ей пи хабар ‘ишқ аһлiдiн самат сұрма,
Дәрд iзләгiл ‘ишқ дәрдiгә дәрман сұрма,
‘ақил ерсәң заһидлардын афған сұрма,
‘ашиқ болса [бу] йолларда наданы йоқ.

‘ишқ саýдасы кiмгә түшсә рәсýа қылур,
Мәжнун сифат ‘ақлын алыб Ләйлә қылур,
Пәртәý салыб Хақ өзiгә шайда қылур,
Алла Хаққы бұ сөзләрнi йалғаны йоқ.

Андын соңра дәргаһыға лайиқ болғыл …137

№24
Михнәт тартмай мәлул болды бу көңүлләр,
Айа дустлар тыңласаңыз бу раз сiзгә ачармыз-а.
Ўафасыз йалғанчы бу дунйадын,
Көңүл кесiб бақи сөзнi сачармыз-а.

Сiздiн бұрұн тiлiм кәрўаны көчүб тұрұр,
Ма‘лум қылсақ нәýбат бiзгә йетiб тұрұр,
Малаку-л-маýт ажал шәрбәтiн тұтұб тұрұр,
Нәўбат келсә ол шәрбәтдiн iчәрмiз-а.

Из‘ан iзiм тәңрiға қылса фәрман,
Қылча бойұн сұнмай аңа нә дүр дәрман,
Ахшам түшүб сахар болса көчәр кәрýан,
Ол кәрýанны соңын алыб көчәрмiз-а.

137 Бұл жерде 1904 жылғы кітапта өзге төрт жол берілген.
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Та‘йин тұрұр үчбу өлүм ермәс йырақ,
Йер ол болур ахирәтгә қылса йарақ,
Неччә йақсаң ‘ақибат ол ұчар чаррағ,
Ол чаррағтек бiр күн йаныб өчәрмiз-а.

Тән йаруғы шу‘ла ұрар ‘ашиқларгә,
Неччә йақсаң ‘ақибат ол ұчар йергә,
Жанлар чығыб тәнләр йатар қара йергә,
Рухы болұб бiлмәм қайан ұчармыз-а. 

Ғәфил болұб өттi ‘умрұм ойнаб күлүб,
Аһ ұрармән нәдамәтдын йашым төкүб,
Құл Хожа Ахмәд бу хасрәтдә бағры күйүб,
Көз йашымны сарығ йүзгә сачармыз-а.

№25
Дустлар мұнда ‘ишқ ғаýýасы болмагүнчә,
Ýахданийат дәрйасыға кiрсә болмас.
Ол дәрйаны гаýһарыдүр Хақ ýисалы,
Жандын кечмәй ол гаўһардын алса болмас.

Масиýаның мухаббатын өздiн салмай,
Һеммәт құрын жан белiгә мәхкәм чалмай,
Көз йашыны нийазыны қолгә алмай,
Асрар йолын марданларча бiлсә болмас.

Рижалә тулһиһимда сәбит болмай,
Ерәнләрның сухбатында дәйим болмай,
Марданлардың хәлқасыда дәйим болмай,
Ғәфил айтыб ‘ишқ да‘ўысын қылса болмас.

Йухиббуһум шарабыны iчмәгүнчә,
Йухиббунаһу либасыны кимәгүнчә,
Рийазатны салахыны кимгәгунчә,
Хақ дидарын марданлар дек көрсә болмас.

Шари‘атны бұтасында пишмәгүнчә,
Тариқатны бурақыны мiнмәгүнчә,
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Хақиқатны дәрийасыгә чоммагүнчә,
Ли ма‘ Аллаһ мақамыгә бармагүнчә.

Ан тамуту асрарыгә кiрмәгүнчә,
Фана фи иллә дәрийасыгә чуммагүнчә,
Бақа билләһи гаўһарыдын алса болмас.

Марданларны мурадыдүр Хақ дидары,
Хақ дидары керәк болса бұл биләрi,
Құл Хожа Ахмәд кечә күндүз қылғын зары,
Бидар болмай Хақ дидарын көрсә болмас.

№26
Дустларым ачмыш езiм гаýһарыны,
Асанлықда ол гаýһарны алса болмас.
Рәнж тартмагүнчә бiр муршиднiң хизмәтiндә,
Үшбу пирнiң асрарыгә кiрсә болмас.

‘ашиқ құллар хуллә кийiб бурақ мiнәр,
Хур-у қасуур оңлұғ соңлұғ фәриштәләр.
Ол бурақа бақыб анда хайран қалар,
‘ашиқ болмай ол бурақа мiнсә болмас.

Рахман тәңрiм әйләбән кiргiз йолгә,
Рахматыңдын муждә беркiн ‘асы құлгә. 
Йолдын азған құлларыңны салғыл йолға,
Құлдүр сiз үшбу йолға кiрсә болмас.

Құл дүр сiз үшбу йолны кiрәй десәң,
Кечкiл фәни дунйадын чин құл ерсәң,
Еранлар iзләб iзiн тапай десәң,
Iзләб аны тапмагүнчә етсә болмас.

… … … … … … … … … … … … … …138

Махаббатны базарыда өзүң сатғыл өзнi,
Сатмагүнчә рахматыдын алса болмас.

138 Бұл жерде екі тармақ жазылмай қалған.
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Мухаббатны дәрийасыгә салғыл өзнi,
Мухаббат дәрйасыгә ачгiл көзнi.
Тәýбә қылыб Хақ йолыгә салғыл өзнi,
Тәýбә қылмай бұ сөзнi қылса болмас.

… … … … … … … … … … … … … …139

За‘иф құлны арзусыдүр Дару-с-сәләм,
‘ашиқ болмай Дару-с-сәләм кiрсә болмас.

№27
Қудрат бiрлә Хақдын бiзгә фәрман болды,
Түбсiз дәрйа iчрә йалғұз түштүм, дустлар.
Азған iзiм дәңiз фәрман болды,
Сихат сәлим би хәмдиллә кечтiм, дустлар.

Йашым өттi рухұм кеттi көккә ұчтым,
Нәфсiм қашты, бахрым қашты, йергә түштүм.
Нәфс шайтан хайлы бiрлә көб ұрұштұм,
Сабур-у риза мақамыгә аштым дустлар.

Тоққұз дымдә түгәл тұрдұм төкүлмәдiм,
Он йашымда ол йол таптым тiрiлмәдiм,
Он бiрiмдә өз нәфсiмгә зибт болдұм,
Фақр-у фана мақамыгә аштым дустлар.

Он екiмдә жумлә арýах кәләм қылды,
Фәриштәләр қаршұ тұрұб сәләм қылды,
Сақи мәңә сир шарбатын қадах тұтты,
Әдәб бiрлә андын алыб iчтiм, дустлар.

Жабра’ил ýахи кетүрдi Хақ Расулгә,
Айат келдi зикр айтың деб хурда күлгә.

№28
Хизир бабам мәнiсалды [үшбу йолға],
Андын соңра дәрйа болұб таштым дустлар.

139 Бұл жерде өлеңнің алты тармағы жазылмаған.
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Шари‘атны гүлзарыда сайран қылдым, 
Тариқатны майданыда жәýлән қылдым,
Хақиқатдын қана’ат тұтұб тайран қылдым,
Ма’рифатны ешiгiнi ачтым дустлар.

Ә ләсту хамрын пир Мұған тола бердi,
Iчә бердiм мақдурымча құйа бердi.
Құл Хожа Ахмәд iч-у ташым күйә бердi,
Талибләргә дурр-у гаýһар сачтым дустлар.

№29
Рахим мәýлим рахмы бiрлә йад қылса,
Түн күн құллығда тұрғұм мән-а.

Құл болұб құллұғыда тұрсам мудам,
Та’атларым ол дәрйада гаýһар қылса,
Дәнiш берiб за’иф құлны сарраф қылса,
Рази болуб шукури Худа еткүм мән-а.

Булбул болуб бустан iчрә сайрасам мән,
’Ашиқларгә майдан iчрә чарх ұрсам мән,
Хамидлар дек хәмд-у сәнә көб айтсам мән,
Көңлүм құшы көккә йүрiб йеткүм мән-а.

Хилýәт iчрә Алла дегән ’ашиқлар дек,
Дин үйiдә ойғағ тұргән садиқлар дек,
Ихлас бiрлә Хақны сеýгән ‘арифләр дек,
Бағрым қанын көз йашымгә сачкүм мән-а.

Тақлид iшiм тахқиқ сәры айланмады,
Ғариб башым нәфс елкiдiн құтұлмады.
Тiлiм ағзым ғайбат сөздiн құтұлмады,
За‘иф тән дүр нүчүк сират өткүм мән-а.

Хилýәт iчрә тәýбә Алла дегүм келүр,
Алла деб тәýбә тонын кигүм келүр,
Рахм әйләсә һәр бәндәгә мәýлим қылұр,
Рахмат андын болмас болса неткүм.
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Құл Хожа Ахмәд йаңналар дек йата көргүл,
Алла деб көфрүкләрдiн өтә [көргүл],
‘ашиқлар дек йүкүрүб иiлiб йеткүргiл,
Алла демәй нүчүк сират өткүм мән-а.

№30
Жаным бiрлә ‘алимларға хизмәт қылсам,
‘абидлар дек мәсжид кiрiб сухбат тұтсам.
Мәйнi мәйханада ‘ишрат қылсам,
Бұ сәбәбдiн дидарыңны көргәймән му.

Кечәләрiнамаз оқуб қайим болсам,
Күндүзләрi қуран оқуб сайим болсам.
Йахшыларны хизмәтiндә дәйим болсам,
Бұ сәбәбдiн дидарыңны көргәймән му.

Алла үчүн аһл-у ‘айәл йәтим қылсам,
Малдын кечiб [ ] ғариб болсам.
Бийабанда йалғұз йүрүб нала қылсам,
Бұ сәбәбдiн дидарыңны көргәймән му.

Алла үчүн жан-у тәнгә отны салсам,
От iчiндә күйүб йаныб Алла десәм,
Күл болұб тофрағ болұб Алла десәм,
Бұ сәбәбдiн дидарыны көргәймән му.

Сахар тұрұб Худайымгә зари қылсам,
Зари қылыб Хақ йолыда фәни болсам,
Фәни болұб жамалыны анда көрсәм,
Бұ сәбәбдiн дидарыңны көргәймән му.

Құл Хожа Ахмәд құллық iчрә сәбит болсам, 
‘ашиқлар дек марданларны iзiн сұрсам.
‘арифлар дек йырақ йердiн хабар алсам,
Бу сәбәбдiн дидарыңны көргәймән му.
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№31
Та‘ала Алла ‘ашиқларға бердi ‘ишқын,
Шәкир болұб өртәтiбан күйдүм.
Еккi ‘аләм көзләрiмә хашхаш дана,
Көрүнмәдi йалғұз Хақны сеýдiм мән-а.

Жандын кечiб, йанұз Хақны жанға қошұб,
Андын соңра дәрйа болұб таштұм мән-а.
Ләмәкәннә сәйр етiбан мақам аштұм,
Дунйаны ‘уқбаты йүз мың талақ қылдұм мән-а.

‘ишқ алдыда ‘ақлы кәмил [дәм] оралмас,
‘ишқ шиддәтi туғйан қылса бiр дәм тұрмас.
Пәрýана дек ахгәр болұб өзiн көрмәс,
Бұ сирларны жафанадын түйдүм мән-а.

Тариқатны йолларыны ‘ақбасы көб,
Пак ‘ишқны қолға алмай болмас йүрүб,
Дидарыны көрсә болмас түн күн ұйұб,
Һич ұхламай дидарыны көрдүм мән-а.

Тариқатны йолы қаттық торфа шаштым,
Башым шештi пир Муқан сәры қаштым,
Пир етәгiн тұтұб батин көз[iн] ачтым,
Еранлардын йолны сұраб кiрдiм мән-а.

‘ишқ йолыға һәр кiм кiрсә хәлi хараб,
Бұ йолларда неччә ‘ашиқ болды тураб.
Тариқат йоллары дүр қаттығ ‘аззаб,
Рәсýа болұб чөлләр кезiб йүрдүм мән-а.

Ұчқұныгә тақат қылмас еттi дозах,
Ей йаранлар, бұ жанымдын тойдұм мән-а.
Шари‘ат дүр ‘ашиқларны афсанасы,
‘ариф ‘ашиқ тариқатны диýанасы.
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Қайда барса жанана дүр һәм ханасы,
Жандын кечiб жанананы табтым мән-а.

Хақиқатны ма‘нысыгә йеткән кiшi,
Биход болуб күйүб йанар iч-у ташы.
Қанлар ақар көзләрiндiн қайда йашы,
Көз йашым[н]ы тухфа алұб бардым мән-а.

Мухаббатны бағын кезмәй ‘ашиқ болмас,
Бiр қатрагә қани‘ болмай ‘ашиқ болмас,
Харлығ зарлық тартмай нәфсi өлмәс,
Қани‘ болұб хас гаýһарын алдұм мән-а.

Мухаббатлығ ‘ашиқларны рәңi сарығ,
Айинаға назар қылса андын танығ,
Өзi хайран көзi йашлығ көңлiýайран,
Құдратыға маху болұб йүрдүм [мән-а].

Аллаһ дедi көп йығлагыл көрсәң мәнi,
Зари қылсаң бәндәм дебан сұрғум мән-а.
Жандын кечiб мәнi есүтәр ‘ашиқ қанi,
Илһәм келдi чин құлақға өлдүм мән-а.

Хақиқатлығ чин ‘ашиққа тухфа өзүм,
Махшар күнi хәл-и дилiн сұрғұм.
Шафи‘ болұб шафа‘атны қылғұм өзүм,
Рахматыдын умид тұтұб келдiм мән-а.

Хақиқатлығ ‘ашиқларны қады дота,
Йалған ‘ашиқ йолға кiрсә iшi хата.
Чин ‘ашиқны көзi йашлығ өзi ада,
Дота болұб хазратыға келдүм мән-а.

Құл Хожа Ахмәд шари‘атны қолға алғыл,
Тариқатда Хақиқатда йолға кiргiл.
Ма‘рифатда тофрағ сифат фана болгыл,
Фана фи илләһи мақамыға бардұм мән-а.
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№32
Хақ та‘ала пәртәýсалды жаным күйдi,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.
Сахар ýақтда пир Муған бақыб сөндi,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Зәкирләр ýа‘да қылды қадир Худа
Көр iчiндә ‘ата қылай хур-у лиқа.
Зәкирләрнi тұрар йерi Дару-л-бақа,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Зәкир болса шәкир болса йерi жәннәт,
Көзләрiдiн қанлар ақса қылмас миннәт.
Уммәт болсақ зикрiн айтмақ бiзгә суннәт,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Зәкирләрнi Худа өзi рахмәт қылды,
Фаузкуруни азкурукум айат келдi.
Фирдаýс атлығ жәннәт iчрә хурмәт қылды,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Зәкир құллар һәр нәфсiдә зикрiн айтар,
Тәýбә қылыб ийгрi йолдын расткә қайтар.
Зәкир құлы айта айта шаýқы артар,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Зәкир құллар зикрiн айтыб пәртәýкөрәр,
Аның үчүн хәлқа iчрә өзүн ұрар.
Ма‘шуқны көргән заман жанын берәр, 
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Йалған ‘ашиқ ма ‘шуқыдын жанын айар,
‘уқбы iшiн арқа ташлаб дунйа iзләр.
Йолгә кiргән талибларны йолдын қуар,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Әл-кәззабу лә уммәти дедi сәрýар,
Йолсызларгә йол бергучi һәди заһбар.
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Йалғанчыны уммәт демәс ол пайғамбар,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Зәкирләр [зикрiн айтыб] нала қылур,
Көз йашыны ақұзубан жала қылур.
Бийабанларны кезiб өзiн ýәлә қылур,
Көз йашыны ақұзұб жала қылур,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Зәкирләр Хақ фәрманын мәхкәм тұтар,
Шаýқы бiрлә Аллаһ айтыб қанлар йұтар.
Хәлқа iчрә кiрәр ýақтда жандын өтәр,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Би таһарат зикр айткангә лә‘нат төгәр,
Өшәл күнi туққан фәрзәнд шайтан туғар.
Өләр ýақтда шайтан келiб аны буғар,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Би таһарат зикр айтған иман алмас,
Өләр ýақта Хақ Мустафа елкiн тұтмас.
Субхан елкiм гунаһiдiн һәр кез өтмәс,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Му’мин болсаңби таһарат зикрiн айтма,
Кәрәмәтләр айтұб халқа динiң сатма.
Мусулманлық да‘уы қылыб кәфир кетмә,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Зәкир болсаң зикрiн айтыб һәр кез йатма,
Надан нажинс ләр бiрлә сән сөз қатма.
Мунафиқлар хәлiң сұрса шерiн айтма,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

Чин зәкирнi Рахман Игәм йолын ачар,
Мухаббат шаýқы бiрлә шаýқын сачар.
Алла дебан қайда барса шайтан қачар,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.
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Құл Хожа Ахмәд йаманларны йаманы сән,
Барча бұғдай ел тұтмаған саманы сән.
Талибларны йолда қалыб азғаны сән,
Келiң йығлаң зәкир құллар зикр айталүк.

№33
Нечә йылғы меһрубаным айрылар дустлар,
Бу ýужудум шаһрыны хали қыладүр дустлар.

Бұ қафасны қумрысы пәрýаз қыладүр ұчғалы,
Бәлки қаранғұ шу‘ла сыз йергә кiрәдүр дустларым.

Ей мәнi йаранларым һеммәт тұтұң иманыма,
Душманым иманымға захмат берәдүр дустларым.

Үшбу жан бiзнi бiлән ердi ‘адәт неччә йыл
Хақ та‘ала әмрi бiрлә ‘азм етәдүр дустларым.

Ей мәнi а‘заларым жаным шадманым едi,
Жан кетәрдеб кулли а‘за йығлашадүр дустларым.

Әмрi Хақ дүр барчасы бойұн сұнұб болғай риза,
Ол Хақиқат бәндә дәйим йығлашадүр дустларым.

Йасауинiң тотысы пәрýаз етәдүр ұчғалы,
Нәйләйiн мискин хукмi Худадүр дустларым.

№34
Жандын кечмәй ғаýýас болмас оқұсыда,
Бахр iчiдә кiрiб гаýһар алған бар му.
Йазлық ýужуд мәнмәнлiкдiн һәр кез өтмәй,
Хақиқатны асрарыдын алған бар му.

Аýлийалар Хақ йолыда жандын кечтi,
Фана болұб шаýқ қанатын йазыб ұчты.
Жандын кечiб‘ишқ шарабын Хақдын iчiб,
Фана болмай ýасл үйгә кiргән бар му.
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Түздi кечмәй ұчты қылмай гаýһар йоқдүр,
Гаýһар алған ‘ашиқларны көңлi йоқтүр.
Дунйа бiрлән андағ ‘ашиқ iшi йоқтүр,
Андағ болмай ‘ишқ да‘ýысын қылған бар му.

‘ишқ да‘ýысын Ибраһимдiн хабар алың,
Исма‘ил дек жандын кечiб йолға кiрiң.
Мансур йаңлығ ‘азиз жанны фида қылың,
Жандын кечмәй Хақ жамалын көргән бар му.

Ләйлә Мәжнун, Ширин Фарһад ‘ашиқ өттi,
Бурхы сәрмәст Шибли чарх-у сама‘ еттi.
Байазид-у Жунәйд өзiн йүз йол сатты,
Мұндағ болмай пирдiн хабар алған бар му.

Һәр ‘ашиқ кiм қайсы мақам пир хәлатi
‘ишқ бiрдүр әммә өзгә кәйфийаты.
Һәр дәрахтын мийýа келүр бiр ләззаты,
Ихласлық ‘ашиқ йолда қалған бар му.

‘ишқ йолыны бiләй десәң қылғыл шам-у 
Сахар бидар болуб қылғыл зари.
Құл Хожа Ахмәд ‘ашиқлар дек болғыл бидар,
Бидар болмай ма‘шуқ йүзiн көргән бар му?

№35
Мухаббат дәрйасыдын ғаýýас болуб 
Ма‘рифатны гаýһарыны алғұм келүр.
Тариқатны майданыда пәрýаз қылыб,
Ол дәрахты тубыға ұчұб қонғұм келүр.

Ол тубы дәрахтны ексә сынмас,
Алла дегән ‘ашиқ құл тақсир келмәс.
Тариқатны майданыда пәрýаз қылмас,
Ол тобы дәрахыңә қонғұм келүр.

Чин ‘ашиқ еран һәр кез йолда қалмас,
‘ашиқ болұб Алла йадын айтғұм [келүр].
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‘ашиқ құллар Хақ йадыдын ғәфил ермәс,
Хақиқат ‘ашиқ бу дунйаға мәйил ермәс.
Чин ‘ашиқ ерән һәр кез құрұғ йолда қалмас,
Мәнһәм тақи бұ дунйаны қойғұм келүр.

Алла дейүб көңiл бағлаб турға ашқан,
Тәжәллiнiң нуры бiрлә ‘ақлы шашқан,
Мухаббатны оты бiрлә қайнаб ташған,
Мәнһәм тақи Алла дейүб барғұм келүр.

Келим кигән ол ‘азиз Хаққа [йақар]
Жунунлiкләр дәргаһ iчрә Хақны қапар.
Аһ ларыдын [тәлим] тағлар езiлiб ақар,
Сәлим болұб ол келимнiкигiм келүр.

Сәлим болұб садиқ йолды Жунәйд Шибли,
Нәфсiн басыб Хақир қылды Зуннун Мисри
Халқны қойұб [фана болды] Хақны сеýдi ‘азизлары,
‘азизларға мутаби‘ат қылғым келүр.

Алла йады тәкаббурны ойын бұзды,
Машайихларын ойны көрлүб тозды.
[Чун һу дегән мә’исатләр түзгә тозды]
Мәнһәм тақи ол хәлқада болғұм келүр.

Шаýқ шарабын iчтiм ерсә қылды хараб,
Мухаббатны оты бiрлә болдұм кәбәб.
Дидарыны рузи қылса Игәм Ýаһһаб,
Дар әс-сәләм сарайыға баргүм келүр.

Құл Хожа Ахмәд гаýһар йаңлығ хикмәт айтты,
‘азизларны мадхы бiрлә сөзiн айтты.
Олардын күнi көкдә болұб қийам болды
Ду‘а оқұб раýан хикмәт айғұм келүр.
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№36
Субхы дәм елкiм ачыб йашым сачыб
Хақ мәýлим дәргаһыгә барсам мукин
Хақ та‘ала рахматыдын умид тұтұб
Сахарлары зари қылыб йүрсәм мукин.

Зари қылсаңАлла сәндiн хуррам болұр,
Таңла барсаң дидарыгә мәхрам қылұр.
Жан берәрдә аррығ иман һәмдәм қылұр,
Иман үчүн жаным қурбан қылсам мукин.

Сидқың бiрләАлла дегiл мақбул болсұн,
Ей му’минләр ду‘а қылың нәфсiм өлсүн.
Андын соңра iч-у ташым нургә толсұн,
Нурын iзләб дәйим йүзләб йүрсәм мукин.

Биход болұб рақс сама‘ ұрұб йүрсәм,
Бийабанлар кезiб өзүм фәрйад ұрсам,
Мансур сифат ‘ишқ дәрйада батыб тұрсам,
Шибли ‘ашиқ дәўраныны сүрсәм мукин.

·ич кiм бiлмәдi сирры йакин Алла бiлдi,
Шибли ‘ашиқ чарх ұрубан сама‘ қылды,
Хәләл ерүр ‘ашиқларны рақс-у сама‘ы,
Ей йаранлар тақлид етiб йүрсәм мукин.

Айат хадис байан қылды Хақ Мустафа 
Шарты олдүр дунйа ‘уқбы талақ қылды.
Фазкуруни азкурукум дедi Худа,
Алла дебан ‘ишқ дукәнiн құрсам мукин.

Нәфснi зидди рух ғизасы һәм иманы,
Рақс сама‘ ‘ашиқ күйәр жаны.
Хәләл йолды ‘ашиқларға йүрәк қанi,
Хәмдiн айтыб шәкир болұб йүрсәм мукин.

Алла үчүн чин ‘ашиқлар жанын бердi,
Зикрiн айтыб хәлқа iчрә дурләр тердi.
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Аның үчүн султаныдын үлүш алды,
Шаўқы бiрлә күйүб йаныб өлсәм мукин.

Андағ құлны ‘азиз башы тофрағдын хар
Аһл-у ‘айәл хан-у мәндiн болұр бизар
Түн ұйқысын харам қылыб тұрар бидар
Тапсам аныңiзiн көзгә сүртсәм мукин.

Мәлә’икләр тасбихыдын биход болды,
Ми‘раж ұчар Хақ Мустафа бiр чарх ұрды.
Жабра’ил келiб Хақ Расулгә бақыб тұрды,
Уммәт болсам мәнһәм бiр чарх ұрсам мукин.

ай һай дедi Хақ Жабра’ил қолын тұтты,
Уммәт хәлiн көрүб өздiн кеттi.
Атам анам демәй Расул бiзнi айтты,
Кечә йатмай зикрiн айтыб йүрсәм мукин.

Құл Хожа Ахмәд ‘ашиқ болсаңшундағ болгыл,
Хақ Расулны қылғанларын сән һәм қылғыл.
Көб йығлабан файз-у футух Алла көргiл,
Ей йаранлар файз-у футух алсам мукин?

№37
Субхан Игәм бәндәсыға рахм әйләсә,
Iчi күйүб йаныб қашы берйан болур.
Пир етәгiн тұтұб талиб әгәр йолгә кiрсә,
Хақны iзләб еккi көзi герйан болур.

Жандын кечмәй Хақ сәрыгә тұтса болмас
Нәфсдiн кечiб мәнмәнлiкдiн кечмәсә болмас.
Рәсўа болмай йалғұз Хақны сеýсә болмас,
Андын ‘ашиқ белгүсiдiн пенһан болур.

Жаның қинаб заққум чайнаб ‘ашиқ болғыл,
Башың ойнаб ол жан сiзләб садиқ болғыл.
Андын соңра дәргаһыға лайиқ болғыл,
Жаның берсәң рахм әйләсә жанан болур.
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‘ишқ йолыда кечә күндүз йығлаңлар,
Жандын кечiб белiн мәхкәм бағлаңлар.
Хизмәт қылыб Хақ сиррыны аңлагәнләр,
Түн ұйқұсын харам қылыб налан болуң.

Ýа дариға өттi ‘умрым жаным бермәй,
Ғаýýс болұб дәрйа iчрә гаýһар термәй,
Хақдын өзгә ғәфләтләрнi арқа салмай,
Таңла барсам нәдамәтлар чындын болур.

‘ашиқ болсаң Байазидек өзүң сатгiл,
ÝАллаһи билләһи дунйа харам андын қачгiл.
Қанлар йұтұб көзләрiңдiн қанлар тартгiл,
Бiр ләхзада шайтан мулкi ўайран болұр.

Ташдын қаттығ сұрсаң хабар ей би хабар,
‘уқбы iшiн арқа ташлаб дунйа iзләр.
Айат хадис байан қылсаң қаттығ сөзләр,
Заһир адам батинлары шайтан болұр.

Алла дегiл қанлар ақсұн көзләрiңдiн,
Хикмәт айғыл дурләр тамсұн [сөзләрүңдiн]
Гүлләр бiтсүн һәр бiр басқан iзләрiңдiн,
Гүлға бақсаң гүл ачылыб бустан болур.

№38
Айа дустлар пак ‘ишқыны қолгә алдым,
Бұ дунйаны душман тұтұб арқа салдым.
Йақам тұтұб хазратыға сығыныб келдiм,
‘ишқ бабыда Мансур сифат болдұм мән-а.

‘ишқ бабыда ‘ашиқ болұб Мансур [өттi],
Белiн бағлаб Хақ ‘ишқыны мәхкәм тұтты,
Мәләмәтләр иһанатләр көб ешiттi,
Ей йаранлар мәнһәм Мансур болдұм мән-а.

‘ашиқ Мансур әнә әл-Хақны тiлгә алды,
Әнә әл-Хақ Жабра’ил келiб бiзнi айтты.
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Мансур келгәч дар егiлiб өзi алды,
… … … … … … … … … … … … … …

Батин көзi ачылғанлар хайран қалды,
Пәртәý салыб Алла өзi назар қылды.
… … … … … … … … … … … … … 
Ýа шаýқа деб дидарыны көрдүм мән-а.

Нида келдi өшәл дарға көп бұғмағыл,
Мәхкәм тұр гiл көп ағмағыл,
Ташқа айты әмрiм тұтұб сән текмәгiл,
Ләýху-л-махфуз тахтысыда көрдүм мән-а.

Үч йүз молла йығылыб йеттi көп риýайат,
Шари‘ат дүр мәнһәм биттәй бiр риýайат.
Тариқатда Хақиқатта Хаққа химайат,
Башым берiб Хақ сиррыны көрдүм мән-а.

Әнә әл-Хақны ма ‘нысы көп бiлмәс надан,
Дана керәк йол йүрәрдә болса сирдан.
‘ақил ерсәң мәнһәм Хақны айды жанан,
Бұ сирларны ‘арш үстiдә көрдүм мән-а.

Имә қылдым дана болса ма ‘ны алсұн,
Дур-у гаýһар сөзләрiмнiiчкә алсұн.
Қал ‘илмiдiн айтыб едiм нишан қалсұн,
Хәлдiн бiтiб ‘ашиқларға бердiм мән-а.

Йесiз Мансур харлық бiрлә болды ада,
Бұ сөз бiрлә йаранлардын болды жудә.
Хәлi дилiн һич кiм бiлмәс тәңрi куýаһ,
Қанлар йұтұб мәнһәм көрә бiлдүм мән-а.

Шаһ Мансуры әнә әл-Хақны бижә емәс,
Йолны тапкан бiзгә охшар кумраһ емәс.
·әр нажинс ләр бұ сөзләргә акаһ емәс,
[Акаһ болуб] бойы Худа алдым мән-а.
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Бiр түн сахар ғариб Мансур көб йығлады
Дадын ешiтiб Алла өзi рахм әйләдi.
Андын соңра Чиһил тән бақыб шараб бердi,
Даналар[ға] бұ сөзләрнiайттұм мән-а.

Наданларгә йесiз сөзүм хайфи хикмәт,
Адам мән деб белiн бағлаб қаны һеммәт.
Дунйа iзләб бiр бiрiгә қылмас шафқат,
Залим болұб асир болұб өлдүм мән-а.

Залимларға нә болғай бiзгә гунаһ,
Дәрýишләрнi халқы харам өтмәс ду ‘а.
Ол сәбәбдiн падшаһ аңа жафа,
Хақдын ешiтiб бұ сөзләрнi айтұм мән-а.

Залим әгәр қылса жафа Алла дегiл,
Елкiң ачыб Хаққа сығын бойұн сүңгiл.
Хақ дадыңа йетмәс болса келсә қылғыл,
Айат хадис ма‘нысыдын айтұм мән-а.

Залим әгәр зулм әйләсә мәңә йығла,
Алла дебан йұтұб қанлар белiң бағла.
Харам шубһа тәрк әйләбән йүрәк дағла,
Залимларға йүз мың бәлә бердiм мән-а.

Залимларны құрбы не дүр мән йаратгән,
Йаратгәнны нә сөзiн тұтмас мән түзәтгән.
Мәндiн кечiб залимларны елкiн ұзұн қылдұм мән-а.

Мәңә жаза йаратгәнгә йалбармадың,
Дәргаһiгә нала қылыб еңiрәнмәдiң,
Нәфсдiн кечiб әмирi сәры толғанмадың,
Залимларны өзүм реўаж бердүм мән-а.

Хақиқатдын сөзләгәнiм ешiтмәдiң,
Дунйа үчүн Хаққа көңүл төңрүтмәдiң,
Дунйа харам андын көңүл саўытмадың,
Залимларны сәңә жаза бердүм мән-а.
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Залимларны шикра қылма залим өзүң
Хойуң рийа хәлқа тәсир етмәс сөзүң,
Дунйа малын тола берсә тоймас көзүң,
Харисләрнi сижжин iчрә салдұм мән-а.

Лә‘ли ләби жөнбiш қылыб айды сәнi,
Жан-у дилдә уммәтләрiм көз раўшаны,
Хаққа [құллұқ] мәңә уммәт болгән қанi,
Чин уммәтнi сынамаққа қойдұм мән-а.

Құл Хожа Ахмәд Хақ йолыны сөзләб өттi,
‘илму әл-йақин шари‘атны көзләб өттi,
‘айну әл-йақин тариқатны түзләб өттi,
Хаққу әл-йақин Хақиқатдын айдұм мән-а.

№39
Таңатқұнча ғәфлаттә мән хайран қалған,
Дунйа iзләб ‘уқбы iшiн арқа салған,
Ýа хасрәта iч-у ташым ‘исйан болған,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Уммәт болұб уммәтлiкнi қылалмадым,
Йалған уммәт хизмәтiңдә болалмадым,
Еранлардын файз-у футух алалмадым,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Сахарлары жаным қинаб қан йығламай,
Алла дебән қанлар йұтұб зар еңрәнмәй,
Йүкүрiб йiлiб ерәнләрдiн сир аңламай,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Йолда қалған йолда болұб өтсәм,
Йахшы уммәт болсам рийазатта солсам,
Тәўбә қылыб хазратыңа келсәм йахшы,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Бәндә болсам йалғұз Хақны сеýмәсмудiм,
Уммәт болсам йолға қадам қоймасмудым,
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Қанлар төкүб көзләрiмнi оймасмудым,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Уммәт дебән һич ұхламай өттi Расул,
‘аси жәфи уммәт үчүн дәйим мәлул,
Хақ та‘ала қылғайму деб бiзнi қабул,
Йа Мустафа, елкiм тұтұң йолда қалған.

Қийаматта телмүртүрмәй уммәт дегiл,
‘асы жәфи уммәтләрнi ғамын йегiл,
‘асы құлұң йол адашты йолға салғыл,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Гунаһiмгә ағ ташлар тақат қылмас,
Дәргаһiгә шәрмәндә мән һич кiм бiлмәс,
Мұндағ гунаһ жуһуд тарса кәфир қылмас,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Руза намаз қаза қылыб Хақны бiлмәй,
Шайтан бiрлә сухбат қылыб тәўбә қылмай,
Йахшыларны хак-и пайы болұб өлмәй,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Рахман Игәм гунаһiмдiн шәрмәндә мән,
Йа Ахмәд елкiм алың дәрманда мән,
Сәңа лайиқ ‘амал еталмай арманда мән,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Дунйада қылмышларым фисқ-у фужур,
Ол сәбәбдiн барсам бақмас аһлi қубур,
Уммәт дебан рахм етмәсә садры судур,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.

Уммәт мән деб ләф ұрар мән қәнi ‘амал,
Алла сәры мән қылмадым һәр кез жәдәл,
Уммәт мән дедiм қылған iшiм һәммә зарар,
Йа Мустафа, елкiм алың йолда қалған.
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Құл Хожа Ахмәд ‘амалсызмән қайан барай,
Пир Муған хизмәтiндә көксүм йарай,
Тақсыр айтыб кечә күндүз хазир тұрай,
Йа Мустафа елкiм алың йолда қалған.

№40
Мухаббатны дәрйасыгә чуммагүнчә,
Дустлар ‘ишқ гаýһарын алса болмас.
Таң атқұнча фәрйад ұрұб зар еңрәнмәй,
Сарраф болұб ‘ишқ дәрдiнi бiлсә болмас.

‘ишқ дәрдiнiбiлгән кiшi дунйа нетәр,
Мухаббатдын хабар бiлгән сирны йапар.
Нала қылыб бағры күйүб йашын сепәр,
Йашы ақмай рийазатда солса болмас.

Хаққа ‘ашиқ дәрýишләрiсәнги мәхәк,
[Бу аләмда мәкән қылмас жаны фәләк,
Нәфсi өлүк, көңлi тiрiк мисл мәләк],
Мұндағ болмай пирдiн баһра алса болмас.

Жандын кечiб ‘ишқ ойнамай халис болмас, 
Тiрiк өлмәй мажазыға раст сөзләмәс.
Хақиқатны шаһы бiрлә раз айталмас,
Халис [болмай] дунйа ‘уқбы қойса болмас.

Ихлас керәк айа талиб ‘ашиқ болсаң,
Мурадыңны берүр ахир садиқ болсаң,
Михнәт тартыб дидарыгә лайиқ болсаң,
Михнәт тартмай дидарыны көрсә болмас.

‘ашиқларға дәрд-у бәлә афат керәк,
Хақдын йырақ тан пәрўаргә рахат керәк,
Мәләмәтгә иһанаткә тақат керәк,
Тақат қылмай Хаққа ‘ашиқ болса болмас.

‘ишқсызларны көрдүм ерсә хайран болұр,
Му’минмiз деб иманларын ýайран қылұр,
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Руз-и махшар дидарыны көрәлмәйiн сәрсан болұр,
Пир Муған назар қылмай көрсә болмас.

‘ашиқ михнәт iстәр жандын безәр,
Руза намаз тасбихлары пәрýардигәр.
Тынмай тiләр талаблары Хақдын дидар,
Йар естмәй бәндә мән деб йүрсә болмас.

Тариқатны шаýқы заýқы күймәк йанмәк,
Хақдын өзгә бикәнә деб қайтiб танмәк.
Йүз мың жафа тiксә бойұн сұнмәк,
Бойын сұнмай надан бiрлә йүрсә болмас.

Надан кiм деб сұраса аның би хабарлар,
‘уқбы iшiн арқа ташлаб дунйа iзләр.
Хақдын ғәфил накәсләр ағйар iзләр,
·әмдәм болұб ‘ишқ дукәнiн құрса болмас.

Зинһар қачкiл зинһар қач надандын,
Хақ йадыны һәр кiм айтса өшәл мардан.
Жанны жангә пәйўанд етсә болұр ишән,
Ўарса сөксә ол ‘азиздын [танса болмас].

Табаррукдүр [ол ‘азиздын] үлүш алың,
Астанәсын йастанибан йүзнi сүртүң,
Йол көрсәтсә жан-у дилнi бәрбад ұрұң,
Бәрбад бермәй ‘ишқ йолыға кiрсә болмас.

‘ашиқ халқ iчiдә сирры ниһан,
Уһ ұрса көккә йетер рәңi хәзан.
Көзi йашлық көңлi сынұқ һәм бағры қан,
Берйан болмай Хақ йолыны бiлсә болмас.

Құл Хожа Ахмәд ‘абид болса ‘ашиқ болғыл,
Бұ йолларда михнәт тартыб садиқ болғыл,
Андын соңра дәргаһiгә лайиқ болғыл,
Лайиқ болмай ‘ишқ да‘ўысын қылса болмас.
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№41
Тәжәллiнiң мақамыдүр ‘ашиқларға,
Лутф әйләбан мақам анда сүрмәгүнчә.
‘ашиқларны ‘ишқ iчiндә башы олса,
Ол мақамда мәй iчәрләр ‘алә ад-даўам.
Ол күн болұр ‘ашиқларны iшi тәмәм,
Тәмәм ермәс пир хизмәтiн қылмагүнчә.
Тәжәллiнiң мақамыдүр салы ұлұғ,
Ол мақамда Хақ дидары әйләр тулу‘.
Ол мақамат көргәнләр көңлi сынұқ,
Қачан йетәр пир хизмәтiн қылмагүнчә.

Тәжәллiнiң мақамыға йетәй десәң,
Ол мақамға жаным фида етәй десәң,
Исма‘илдек жаның қурбан қылай,
Кечә болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.

Тәжәллiнiң таýхид атлық дәрахты бар,
Ол дәрахтны сайасыда рахматы бар.
Ол күн болұр ‘ашиқлары бурақ сәўар,
Мiнсә болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.

Шари‘атда раст болмады асла тiлiм,
Тариқатда мән болмадым асла сәлим,
Түндә йатыб ғәфләт бiрлә мурдар тәнiм,
Хәләл болмас пир хизмәтiн қылмагүнчә.

Құл Хожа Ахмәд мискинлiкдә едi суфи,
Дәфтар қылыб талибларгә дедi мұны.
·әр ‘ашиққа болса керәк үшбу ма‘ны,
Ма‘ны бiлмәс пир хизмәтiн қылмагүнчә.
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№42
Ей көңүл қылдың гунаһ һәр кез пушайман болмадың,
Суфи мән деб ләф ұрұб талибы жанан болмадың,
Хайфы ‘умрұң өттi бiр ләхза герйан болмадың,
Суфи нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфилығ шундағ мидүр дәйим iшiң ғәфләт бiлә,
Дана’и тасбих қолұңда/тiлләрiңғайбат бiлә,
Суфи сижжин ерүрсән нәфсi бәд ‘ибрат бiлә,
Суфи нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфи болсаң саф болғын журм-у ‘исйан болмасұн,
Та‘ат-у тақýы көңүлүң пәришан болмасұн,
Жан-у дилдә йығлағыл махшарда йалған болмасұн,
Суфи нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфилығны шартыдүр дәйим сахар қан йығламақ,
·әр жафаға [сабр етубан] белiңнi мәхкәм бағламақ,
Талибы Алла болұб һәр йахшы сөзнi аңламақ,
Суфи нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфийа тақýа қылур сән барчасы ‘ужб-у рийа,
Жан-у дил дунйаға мағрур-у тiлiңдә аһ ýаһ.
Жан берүрдә болғұң ахир нуры имандын жудә,
Суфи нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфи болмай үйдә қылурға iшi йоқ,
Суфи лығ да‘уы қылур хәлқа берүрға ашы йоқ, 
Аһу дер заһирын қатра көзiндә йашы йоқ,
Суфи нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфи болұб дәйима һәрдәм ешiккә бақа сән,
Нәзр алыб келгәйму деб ел арқасыгә қақасән,
Лә‘наты Алланы һәр дәм бойнұңа тақа сән,
Суфи нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың.
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Суфи мән деб ләф ұрар сән аһ-у афғаның қанi,
Әшкi сурх-у рәңi зәрд-у чашым герйаның қанi,
Муршидi кәмил мукәммил ýаһи марданың қанi,
Суфи нақш олдұң ўәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфийа би ғам йүрәрсән дана’и тасбих алыб,
Дунйаға мағрур олұб ‘уқбы iшiн арқа салыб,
Қорқын емдi қорқын емдi бiр Худаға йалбарыб,
Суфи нақш олдұң ўәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфийа сән малыны алмақ үчүн қылдың жәдәл,
Заһирың суфи нама дүр батиның дун-у дағал.
Ей би хабар ей би хабар шәрмәндә’и рузы азәл,
Суфи нақшолдұңýәли һәр кез мусулман болмадың.

Дана’и тасбих алыб ел көзiгә хуб суфи сән,
Нәфсi бәдәнiң алдыда тарса жуһудның жәýфi сән.
Бәндәлiк қылгын Худаға бұ ханифа куфи сән,
Суфи нақш олдұң ўәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфийа өз таýрұңа йалғұз Худаға бәндә сән,
Аслыңа бақсаң әгәр ‘алим iчiндә кәндә сән,
Пур гунаһ-у пур хата һәр ‘аси шәрмәндә сән,
Суфи нақш олдұң ўәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфийа қылсаң мухаббат да‘уысын диýана бол,
Мал-у мулк-у хан-у мәнiңдiн кечiб бикана бол,
Кiм Худадын сөзләсә мың үргүлуб пәрýана бол,
Суфи нақш олдұң ўәли һәр кез мусулман болмадың.

Суфийа да‘ýы ‘ишқ қыл барчадын бизар бол,
µйқұны қылғыл харам, һәр түн тұрұб бидар бол,
Дәрдi йоқ би дәрд көрсәң қопмасаң бимар бол,
Суфи нақш олдұң ўәли һәр кез мусулман болмадың.

Ахмәд-а сән суфи болма суфилығ асан емәс,
Хақ Расул суфи болұб дунйа малын сеýгән емәс,
Суфи болұб дунйаны сеýгән кiшi инсан емәс,
Суфи нақш олдұңýәли һәр кез мусулман болмадың.
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№43
Тынмай ‘ашиқ дейүр дәйим Худаға йалбарыб,
Йүрүр аның ‘ишқыда күндүзләрi сарғайыб.

Зари қылыб ‘ашиқны ‘ишқ йолыда Худайым,
‘ишқ йолыда мәләмәт көрүб аңа мунәсиб.

Мансур бiр күн йығлады ерәнләр рахм әйләдi,
Чиһил тән шараб iчүрдi анчы аңа меһрiн салыб.

Мансур айтұр әнә әл-Хақ йаранларны iшi Хақ,
Алар айтты наХақ көңүлләрiға йаман алыб.

Айтмагын әнә әл-Хақ деб, кәфир болдұң Мансур деб,
Риўайат бұ дүр деб өлдүрдiләр кескiләб.

Бiлмәдiләр әнә әл-Хақны ма‘нысын,
Жәһилләрға хәл ‘илмiн Хақ көрмәдi мунәсиб.

Риўайатләр бiтiлдi хәлiн аның бiлмәдi,
Мансур дек аýлийаны қойдылар даргә асыб.

Әфсана дүр шари‘ат, фәрзанадүр тариқат 
‘ишқ елкiдә банәсиб ақұздылар қаныны.

Чықардылар жаныны, 
Бiлмәдiләр хәлiнi, қойдылар дарға асыб. 

Бикәна деб муллалар Мансурны өлдүрдiләр,
Кәфир деб күйдүрдiләр үч йүз мулла талашыб.

Күлiн көккә саýұрды елтiб дәрйаға салды,
Заýқ дәрйасы жош ұрды, ақты дәрйа қайнашыб.

Өшәл күнi ол дәрйа қылды фәрйад ýа ýәйлә,
‘ашиқларны Худайа қылғыл дидарыңдын нәсиб.

Халқы ‘аләм һәммәсы Мансур деб фәрйад қылды,
Мансурны йаранлары қалды анда йығлашыб.
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Тәýбә қылғыл йа Ахмәд Хақдын болды ‘инайат
Йүз мың аўлийа өттi сирры [сиргә ұлашыб].

№44
Мән айтайын айа дустлар хуб тыңлагiз,
Он сәккiз мың ‘аләм фахры Расул үчүн,
Мәләку-л-маýт жан алмаққа келмiш ўақтда
Нийаз бiрлә уммәт ләрiм дегән үчүн.

Топұқсыздын арығ Расул ағрығ йатты,
Жабра’ил фәрман бiрлә Хақдын йеттi,
Фәриштәләр барчасы һәм ‘аза тұтты,
Бұ дунйадын Расул сафар қылмақ үчүн.

Тұрғұзұр ердi Расул түн көп йапұб,
Фатима һәм көп йығлады башын йұлұб.
‘азра’ил өшәл хәлда келдi йетiб,
Жанын ‘азиз тәндiн жудә қылмақ үчүн.

Мәләк-у л-маýт астанәда қапұқ қақты,
Сән кiм деб Расул аңа бақты.
Фатима һәм қабуқ ачыб аңа бақты,
Қаршұ чықты қабуқ дәкi кiм екәнiн бiлмәк үчүн.

Фатима ешiк ачыб сәләм қылды,
‘азра’ил һәм һәйбат бiрлә жаýаб бердi.
Арығ Расул иман бiрлә машғул болды,
·еммәт бiрлә ахирәткә бармақ үчүн.

Расул айды йа ‘азра’ил қойгын мәнi,
Рахман Игәм жан алмаққа йiбердi сәнi,
Сахабалар йығлашұр мұны,
Он сәккiз мың ‘аләм фахры Расул үчүн.

Расул айды сахабалар бахил болұң,
Ахирәткә үләштiм мән йақин бiлiң.
Арығ болұб мәсжид сәры күндә келiң,
Жаһаннамдын өзләрiңiз құтқармақ үчүн.
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‘азра’ил пайғамбар жанын алды,
Йер-у көкдiн фәриштәләр йығлаб келдi.
‘Айша аһ дебан бiр чарх ұрды,
Расулдын айрылыб ғариб болмақ үчүн.

Душәнбә күн ол Мухаммәд дунйа қойды,
Рахман Игәм бұйрығыға бойын сұнды,
Ибн ‘Аббас су құйды ‘Али йуды,
Учмах iчрә хуллә тонын кимақ үчүн.

Йер-у көкдiн фәриштәләр йығылыб келдi,
Арығ Расул жаназасын ада қылды.
Фатима бабам дебан бiр чарх ұрды,
Пайғамбардын йәтим болұб қалмақ үчүн.

Фәриштәләр Алла дебан йеткүрдiләр,
Арығ Расул жаназасын көтәрдiләр,
Ол сидрату-л-мунтаһыға йеткүрдiләр,
‘арш-у курси арасыға қоймақ үчүн.

Оқыдылар қур’ан айат раббаныны,
Жәннәту-л-маýа да Расул өзi,
Хақиқи дусты йерүр ýайыс қараны,
Хирқасыны аңа йермәк үчүн.

·у һу деб чықты ернi ерi,
Сәләм қылды аңа Расул чаһарйар.
Ағызын ачыб отұз тiшiм бар му дедi,
Қамұғ тiшiм сындұрдұм мән Расул үчүн.

Құл Хожа Ахмәд ду‘а үчүн айды,
Расул үчүн фида қылды ‘азиз жанны, 
Күндiн күн артұрсұн тәңрiм сәнi,
Ахир дәмдә арығ иман алмақ үчүн.
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№45
Субхан Игәм жумләмiзгә иман бердi,
Өзiн таныб құллұғыны қылмақ үчүн.
Мал-у фәрзәнд бу дунйаны душман ерүр,
Әзýажукум ‘адуýан деб хабар бердi.
Әгәһи сiздiн адам ұғлы көргә кiрүр,
Мункар Накир жаўабыны бермақ үчүн.

Мункар Накир саýалыгә бергiн жаýаб,
Хасрәт отты бiрлә болсұн бағрың кәбәб,
Қоймай iчүрүр бiр күн му’мин шараб,
Фамән йа‘мал мизаныны құрмақ үчүн.

‘амал қыл хайрың артур өзгәләрдiн,
Екмәгүнчә наф‘ы тiкмәс құрұқ йердiн,
Құллұғыда iш артұқ қыл құллығыда,
Азадлығ баратыны алмақ үчүн.

Азадлығ бәндәләрға асан емәс,
Хожа риза болмагүнчә азад қылмас.
Тәңрiм хам тама‘ны бәндәм демәс,
Дин берiб ол дунйасыны алмақ керәк.

Дунйа үчүн ғам йемәгiл ‘ақил болсаң,
Анда ‘итқ еткәй сәнi мұнда берсәң,
Расул дунйаға бақмадылар бақыб тұрсаң,
Ахирәт асбабыны алмақ үчүн.

Құл Хожа Ахмәд ойғаныбан өзүңә бақ,
Тақатың йоқ құллұғыдын болдұң йырақ.
Құллығыда iш болур му тақсир қылмақ,
Мал-у ‘айәл хисабыны бермақ үчүн.
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№46
Һәрдәм дуруд айтсам мән ол нуры Мустафаға,
Жаным қурбан қылсам мән дустым дегән Худаға.

Уммәт дедi Мустафа атам анам демәдi,
Көргiл бұлар хәлiнi бәндә болмас Худаға.

Таңла махшар күнiдә ахуәлiмiз нә болғай,
‘алимләр ‘илмiн сатыб дунйа үчүн рийаға.
Рахман сәнi атыңдүр рахим сәнiң атыңдүр,
‘ишқ шарабын‘ата қыл шәрмәндә русийаға.

‘ишқ әсәрi йүрәкдә, жаным мәнi фәләкдә,
Дәрдiм мәнi йүрәкдә, рахм әйлә биýафаға.

Хизр-у Илйас һәм сухбат, бұ жанда көбдүр кулфәт,
Мәдәд қылғыл мискин Ахмәд кәдаға.

Хизир-у Илйас атам бар, Арслан баба дек бабам бар,
Раби‘а дек мамам бар, қошұлұр аýлийаға гунаһiдүр.

‘инда Аллаһи айтұр сәңә йа Алла,
Дидарыңны ‘ата қыл мән ‘асы йүр жафаға.

Мискин Ахмәд Йасауи түн-у күнi зар йығлар,
Хақ та‘ала рухұмны қошғайму Мустафаға.

№47
Дидар үчүн жанны қурбан қылмагүнчә,
Исма‘ил дек дидар арзу қылмаң дустлар.
Жандын кечiб тариқаткә кiрмәгүнчә,
‘ашиқ мән деб құрұқ да‘уы қылмаң дустлар.

‘ашиқлықны да‘уы қылың бiлгiл мұны,
Михнәтiңнi сынар ермiш мәýлим сәннi.
Рәнж-у михнәт бiрлә болсаң әгәр түнi күнi,
Ма‘шуқыдын көңүл өзгә қылмаң дустлар.
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Мәнлiк бiрлә тариқатгә кiрмәдiләр,
Жандын кечмәй ‘ишқға қадам қоймадылар,
Нәфс өлдүрмәй тәслим фана болмадылар,
Хам тама‘лық бiрлә йолға кiрмәң дустлар.

Үшбу iшнi йолыны бiлмақ тұрұр,
За‘фарандек рәң-ү ру’йи солмақ тұрұр,
Мұнда йығлаб ахирәтдә күлмақ тұрұр,
Мұндағ болмай ‘ашиқ мән деб айтмаң [дустлар].

Муршидләрнi хизмәтiн қыл ихтийар,
Өзлүгүмдiн йолға кiрдiм демә зинһар,
Йахшы бiлсәң тариқатны хатары бар,
Қалә дүр сiз үшбу йолгә кiрмәң дустлар.

Муллаларгә хизмәт қылсаң нәфсгә афат,
Тiгмә надан бұ йолларда қылмас тақат,
Садиқлары үшбу йолны бiлүр рахат,
Тiрiк өлмәй дидар арз-у ýа қылмаң дустлар.

Әл-кәззабу лә уммәти дедi бiзгә,
Ол Мухаммәд [Хақ Расул] дедiсiзгә,
Йалғанчыгә жәннәт йоқтүр [уа Алла] аңа,
Йалған сөзләб имандын кетмәң дустлар.

Хан-у мәнiн сарф етмәйнi көрмәс дидар,
Дидар көрәй дегән ‘ашиқ болұр бидар. 
Андағ ‘ашиқ анда ахир көрүр дидар,
Дидар көрмәй сирдын ма‘на айтмаң дустлар.

Сирдiн ма’ны тұтмагәнләр бигә нәдүр,
Ол ‘ашиқны мәкәнләрiýайрана дүр,
‘ишқ йолыда жан бергәнләр жананадүр,
Жандын кечмәй жананадын хабар тұтмаң, дустлар.

Құл Хожа Ахмәд жандын кечмәй да‘ýы қылма,
Халқ iчiндә [‘ашиқ] мән деб [тiлгә алма].
‘ашиқлық кiм ұлуғ iш дүр ғәфил болма,
‘ашиқ болмай дидар арзу қылмаң дустлар.
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№48
Хош ғайибдын аýаз келдi құлағымға,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.
Жумлә бузрук йығылыб келiб ин‘ам бердi,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Мән йiгiрмә екi йашта фана болдұм,
Мәрһәм болұб чин дәрдлiккә даýа болдұм.
Йалған ‘ашиқ чин ‘ашиққа гуýаһ болдұм,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Ей йаранлар йашым йеттi йiгiрмә үч,
Йалған да‘ýыларым барчасы боч, 
Қийаматта нә қылурмән бараһна лоч,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Мән йiгiрмә төрткә [кiрдiм] Хақдын йарақ,
Ахирәткә барсам әгәр кәнi йарақ.
Өлгәндiн мәнi ұрұң йүз мың тайақ,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Жаназамның арқасыдын ташлар атың,
Айағымдын судраб ләхад сәры елтiң,
Хаққа құллұқ қылмадың деб миннәт етiң,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Йазуқ бiрлә йашым йеттi йiгiрмә беш,
Көксүмдәгi кәрраһләрнi сән өзүң иш.
Зикр орныгә Субхан Игәм бағрымны теш, 
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Мен йiгiрмә алты йашда саýда қылдым,
Мансур сифат дидар iзләб ғаýға қылдым.
Пирсiз йүрүб дәрд-у хәләт пайда қылдым,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Мән йiгiрмә йетi йашда пирнi табтым,
·әр сир көрдүм пәрда бiрлә бүкүб йаттым.
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Жан-у дилдә хизмәт қылыб iзiн өптүм,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Йiгiрмә сәккiз йашда ‘ашиқ болдұм,
Йүз мың бәлә башға алыб садиқ болдұм,
Андын соңра дәргаһiгә лайиқ болдұм,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Бiр кәм отұз йашда қылдым хәлiм хараб,
‘ишқ йолыда болалмадым һәр кез тураб,
Жан бермақдын қаттығ ‘ишқ йүз ‘азаб,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Отұз йашда дотун қылыб күйдүрдiләр,
Жумлә бузрук йығылыб дунйа қойдұрдылар,
µрұб сөкiб йалғыз Хақны сеýдүрдiләр,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

Құл Хожа Ахмәд дунйа қойсаңiшiң бiтәр,
Сахарларда аһы сәрдiң Хаққа йетәр,
Жан берәрдә Хақ Мустафа елкiң тұтар,
Ол сәбәбдiн Хаққа сығыныб келдүм мән-а.

№49
Бисмилләдiн байан әйләб хикмәт айтар,
Талибләргә дурр-у гаýһар сачтым мән-а.
Рийазатда қаттығ тартыб қаңлар йұтұб,
Мән дәфтари сәни сачтым мән-а.

Сөзнi айттым һәр кiм болса дидар талаб,
Жанны жангә пәйуанд йетiб рәңi аулаб,
Ғариб фақир йәтимләрнi башын силаб,
Көңлi бүтүн халайиқдын қачтым мән-а.

Қайда барсаң көңлi сынұқ мәрһәм болгын,
Андағ мазлум йолда болса һәмдәм болгын.
Руз-и махшар дидарыгә мәхрам болгыл,
Ма’-у мәнлiк халайиқдын қачтым мән-а.
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Ғариб фақир йәтимләрнi Расул сеýдi,
Өшәл күнi ми‘раж чықыб дидар көрдi.
Қайтыб түшүб ғариб йәтим фақир [хәлiн] сұрды,
Ғарибларны андын iзләб түшдүм мән-а.

Уммәт болсаң ғарибларға тәби‘ болгыл,
Айат хадис һәр кiм айтса сами‘ болгыл,
Ризқ-у рузы һәр нә берсә қани‘ болгын,
Қани‘ болұб шаўқ шарабын iчтiм мән-а.

Мәдинагә Расул барыб болды ғариб,
Ғариб лiкдә михнәт тартыб болды хабиб,
Жафа тартты йараткангә болды қариб,
Ғариб болұб ‘ақбалардын аштым мән-а.

‘ақил ерсәң ғарибларны көңүлiн аýла,
Мустафа дек елнi кезiб йәтим кәўлә.
Дунйа парасат накәсләрдiн бойұн таýла,
Бойұн таўлаб дәрйа болұб таштым мән-а.

‘ишқ бабыны Игәм ачты мәңә тiгдi,
Тофрағ етiб хазир болұб бойнұм екдi.
Баран сифат мәләмәт отты тiгтi,
Пәйкан алыб йүрәк бағрым тештiм мән-а.

Көңлүм қаттығ, тiлiм аччық, өзүм залим,
Құран оқұб ‘амал қылмай йалған ‘алим.
Ғариб жанны сарф әйләсәм йоқтүр малым,
Хақдын қорқұб отгә түшмәй пiштiм мән-а.

Алтмыш үчгә йашым йеттi өттүм ғәфил,
Хақ әмрiнi мәхкәм тұтмай мәнi жәһил,
Руза намаз қаза қылыб болдұм кәһил,
Йаман iзләб, йахшылардын кечтiм мән-а.

Ýа дариға мухаббатны жәмiн iчмәй,
Аһл-у ‘айәл хан-у мәндiн түгәл кечмәй,
Журм-у ‘исйан кәриһ ләрiн мұнда iшмәй,
Шайтан ғалиб жан берүрдә шаштым мән-а.
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Иманымға чәнгәл ұрұб қылды ғамнәк,
Пир Муған хазир болұб сачты тәрйак.
Шайтан лә‘ин мәндiн қачыб кеттi би бәк,
Бихәмдиллә нур-и иман елтiм мән-а.

Пир Муған хизмәтiндә йүкүрүб йүрдүм,
Хизмәт қылыб көзүм йұммай хазир болдұм.
Мәдәд қылды ‘әзра’илнi қаўлаб сұрдұм,
Андын соңра қанат қақыб ұчтұм мән-а.

Ғариб фақир йәтимләрнi шадман қылғыл,
Хулқләр етiб ‘азиз жаның қурбан қылғыл.
Ту‘ма тапсаң жаның бiрлә меһман қылғыл,
Хақдын ешiтiб бұ сөзләрнi айттым мән-а.

Ғариб йәтим мискинләрнi һәр кiм сеýәр,
Рази болұр ол бәндәдiн пәрýардигәр.
Ей бихабар сән бiр сәбәб рузы асрар,
Хақ Мустафа пәндiн ешiтiб айттым мән-а.

Йеттi йашта Арслан бабаға қылдым сәләм,
Хақ Мустафа аманатын қылды тәмәм.
Өшәл хәлдә мың бiр зикрiн қылдым тәмәм,
Нәфсiм үчүн лә мәкәнгә аштым мән-а.

Хурма берiб башым силаб назар қылды,
Бiр фурсатта ‘уқбы сәры сафар қылды.
Әл-ўида‘ деб бұ дунйадын козар қылды,
Мәктаб барыб қайнаб толұб ташдым мән-а.

Инна фатахна оқұб ма‘ны сұрдұм,
Пәртәў салды биход болұб дидар көрдүм.
Мулла ұрұб сөкүб сирдi бақыб тұрдұм,
Музтар болұб көз йашымны сачтым мән-а.

Ей бихабар ма‘ны бұ дүр деб байан қылдым,
Бiр айатны йүз мың ма‘ныда ‘айан қылдым,
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Хорлық зарлық машаққатны нишан қылдым,
Андын соңра Хақ йолыгә түштүм мән-а.

Зикрiм тәмәм қылыб өттүм диýанагә,
Хақдын өзгә һич сөзләмәй биганагә.
Шам‘ын iзләб шәкирд болдұм пәрýанагә,
Күйүб йаныб ахгәр болұб ұчтұм мән-а.

Суннат ермiш кәфир болса бермә азар,
Көңлi қаттығ дил азардын Худа безәр,
Алла Хаққы андағ құлға сижжин таййар,
Даналардын тыңлаб сөзнi сачтым мән-а.

Суннәтләрiн мәхкәм тұтұб уммәт болдұм,
Йер астыға йалғұз кiрiб нурға толдұм,
Хақ парасат лар мақамыгә хайран болдұм,
Ниғы батин бiрлә нәфсiнi сачтым мән-а.

Нәфсiм мәнiйолдын ұрұб хар әйләдi,
Хазир тұрұб нәфс башыны йанычтым мән-а.

Зикр айтұрмай шайтан бiрлә йар әйләдi,
Телмүр түрүб халайықгә зар әйләдi.

Құл Хожа Ахмәд ғәфләт бiрлә ‘умрұң өттi,
Ўа ўайлә көздiн тiздiн қуат кеттi,
Ўа хасрата аманатны ўақты өттi,
‘амал қылмай ахирәтгә көчтүм мән-а.

№50
Заманалар айа дустлар ахир болса,
Түрлүк түрлүк ‘аләмәтләр қопар ермiш. 
Ол бәләнi өзi сеýгән дәрýишләрi,
Елкiн ачыб ду‘а әйләб қуар ермiш.

Ол дәрýиш ‘азиз башы халқны йолы,
Қайда барса таныб болмас құлны құлы.
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‘ашиқ шайда  қылұр ұчкән күлi,
Ихлас бiрлә баргән талиб  тапар ермiш.

Дәрýишнi тапсаң жаның бермәсмусән,
Басканiзiн көзләрiңә сүртмәсмусән.
Хизмәт қылыб шам-у сахар йүрмәсмусән,
Хизмәт қылган  һәр сир көрсә йапар ермiш.

Жәми жиһан нама болұб сирләр көргәй,
Көрмәдiм деб мәндiн Хақны сұргәй.
Наў талиблар дек хәлқа iчрә өзiн,
Ғарибларның алыб iзiн өпәр ермiш.

Пайғамбары ахир заман уммәтләрi,
Ибраһим фақир сұрмақ Хақ Мустафа ‘адәтләрi.
Фақир сүргән иман бiрлә барар ермiш.

Хизр-у Илйас ғаýс-у ғийас мәңә ғуләм, 
Андағ дәрýиш Хақдын өзгә бiлмәс кәләм.
Заһир кiмнi көрсе қылғай сәләм,
Батинлары Хақ қылычын чапар ермiш.

Йүз мың сәләм Хақдын пәйам аңа келгәй,
Сахар ýақты файз-у футух толар ермiш.
И‘тиқадлiк талиб барса назар қылгәй,
Накәсләрны даўа әйләб тепәр ермiш.

‘ашиқлары Хақға  бу фәрйады,
‘аршны бұзгәй ‘ашиқларны қылгән дады.
Руза намаз тасбихлары аны йады,
Тапса елiн көз йашыны  сипар ермiш.

‘ашиқларныңғуллар салгәй,
Мәләйикләр зәнжир салыб алыб йүргәй.
Бiр аһ ұрса ‘аршдын өтүб дозах күйгәй,
Бiр дод чықса ай-у күннi тұтар ермiш.
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Махшар кәһинi бұзмасұн деб Алла өзi,
Мән айтмадым айат хадис құран сөзi.
‘ашиқгә етмәс емiш шәһид-у ғази,
Әýýәл барыб ‘ашиқ дидар көрәр ермiш.

Дидарыны көрүб ‘ашиқлар хайран қалгәй,
‘ақлың йетiб жанын қурбан қылгәй.
Ýәлә болұб шаýқы бiрлә фиған қылгәй,
Еллiкмың йыл ‘ақлын кетiб йатар ермiш.

‘ашиқларгә тойдұңму деб нида келгәй,
Хәзин аýаз ешiтiб һушгә келгәй,
… … …. … … … … .. … … … .. … … …
… … … … … … … … … …. … … … … 

‘ишқ есiтгiл ‘ишқ есiтгiл ашиқ болгыл,
Бұ йолларда напак болма садиқ болгыл,
Ешiтiб оқұб ма‘шуқ үчүн жаның бергiл,
Ýа хасрәта ýа нәдамәта деб ашиқлар жайындын 
      тұрар ермiш.

Ләйлi Мәжнун Фарһад-у Ширин ýамиқ болгыл,
‘ашиқлары дидар көрүб тұрар ермiш,
Хақ бәндәләр нама ларын қолгә алгәй, 
Бiр бiр сұраб жазаларын берәр ермiш.

Хәлқа iчрә бахил сухбат кiрсә болмас,
Таңла барса дозах iчрә жаны күйгәй.
Йемәк iчмәк либаслары анаш болгәй,
Хасрәт бiрлә заһр-у заққум iчәр ермiш.

Құл Хожа  Ахмәд бәндә болсаң  сахи болгiл,
Сахи болұб мискинләргә та‘ам бергiл,
Таңла барсаң жәннәт iчрә  гүлләр тiзгiл,
Ýа Аллаһу сахи Хақ нурыгә батар ермiш.
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№51
Ей ғәфил дунйа пәраст һич өзүңә  келмәсмусән,
Мұнда сәнi кiм йiбәрдi iзләб тапмасмусән.

Мұнда келiб сән бiл аны сәнi йараткән хожаны,
Бақи ермәс дунйа қанi Аллаһ сәры бақмасмусән.

Дунйа кәбу тар хана дүр ашиқлары диýанадүр,
Йады бiрлә һәм хана дүр, диýана дунйа болұб 
             Хақ сәрыға бақмасмусән.

Жан рахаты зикрi Худа болмас, ‘ашиқлардын жудә қылұр,
Йүз мың жанын фида ма‘шуқ йүзiн көрмәсмусән.

Башдын айағ мән бәндәнiрахм әйләб ол шәрмәндәнi
Султан Хожа Ахмәд Йасауи сән йолыда өлмәсмусән.

№52
Бiздiн сәләм дустларға, талаб йолын қоймасұн,
Дидар  арзу қылсаң һәр кез ғәфил болмасұн.

Ғәфил тапмас Хақ йолын таңла бармаслар өзiн
·әр чанд харлық көрсәләр көңлi өзгә.

Мискин Ахмәд Йасауи сәләм айды дустларгә
Үшбу сөзнi ма‘нысын ‘ашиқ болса қоймасұн.

№53
Накаһан бiр нур ендi көңүлүм iчрә 
Хақ мәýлимнi назары түштi болгай. 
Қырық йылкi зангар бағлаб көңлүм iчi
Хақ йадыны нуры бiрлә ақты болгай.

Зикрi жам‘ болұб түзүлмiшдә, 
Зикр-у  сама‘ нәýбат бiрлә құрұлмышда.
Бұ тән ‘ақбасыдын айрұлмышда,
Көңлi құшы хазрат дебан ұчты болгәй.



361

·ич бiлмәсмән нүчүк болгәй мәнi хәлiм,
Аның үчүн тынмай ақар көздә йашым.
Сахарлар Хақдын қорқұб тiләмiшiм,
Фәриштәләр әмингә  түштi болгәй.

Мұңлұғ жанға йақын тұрұр Хақ дәргаһi,
Нәдамәтда йашым төккәй йа иләһi.
Қайсы көңүл болса Хақны назар гәһi,
Хақ назары iчкә түшүб ташты болгәй.

Халқлық iшiн Хақ лық үчүн етүрдiләр,
Өзләрiнi халқлар ада етүрдiләр.
Михнәтләрiн рахатларын көтәрдiләр,
Көзi герйан, бағры берйан пiштi болгәй.

Мухиб құллар махбубына айрылұрлар, 
Дунйа қойұб дин йолыгә [өгүрдiләр]
‘ашиқ халқы дунйасыдын тайрылұрлар,
Шайтан лә‘ин зәһра йарыб қачты болгәй.

Хожа мусән ей Құл Ахмәд өзүң бiлгiл,
Өзүң бiлмiшдә [‘илмiң бiрлә] ‘амал [қылғыл].
Ұлұғ кiчiк  йаранларгә хизмәт қылғыл,
Сән бiлмәсдә сәндiн хата кечтi болгәй.

№54
Рахматыңдын  наýмид қылма мән ғарибны, 
Арам алмай йығлаб ду‘а қылай сәңә.
Кечәләрi таң атқұнча бидар болұб,
Көздә йашым тынмай ду‘а қылай сәңә.

Емдi келдiм дәргаһiңә һеммәт бағлаб,
Жан күйдүрүб  йүрәк өртәб бағрым дағлаб.
Өткән iшкә йақам тұтұб тәўбә әйләб,
Ихлас бiрлә йығлаб ду‘а қылай сәңә.

Бұ йолларда жанны асраб болмас ермiш,
Жан асрагә [бұ йолларгә] кiрмәс ермiш.
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Суд-у зийан болмағыны түймәс ермiш,
Мән һәм йығлаб андағ ду‘а қылай сәңә.

Чин ‘ашиқ кеткән емiш жайын ташлаб, 
Адһәм каби бәрһам ұрұб барын ташлаб.
Һу һу дебан Хақ йадыны айтыб йығлаб, 
Мән һәм йығлаб андағ ду‘а қылай сәңә. 

Пир сөзiнi һәр наданға айтса болмас, 
Неччә йақса бада йердә чарағ йанмас. 
Йолын тапгән ерәнләрнiбiлiб болмас, 
Мән һәм йығлаб андағ ду‘а қылай сәңә. 

Султан Ахмәд  шукри Худа тағдын ашты, 
Фана фи-л-ләһи мақамыгә йұғлашты,
Йолын таныб ерәнләрға қошұлұшты,
Мән һәм йығлаб андағ ду‘а қылай сәңә.

№55
Дидарыны талаб қылыб йолгә кiргән,
Емгәксiздiн мурадыға йеткән бар му. 
Ирадат сыз тұтмай пирнi етәгiн,
Үшбу йолны хатарыдын өткән бар му. 

Үшбу йолға кiрдiм ерсә хайран болдұм, 
Рахилә сiз орта йолда һәриб қалдым, 
Дунйа дебан дин iшiдiн құрұқ қалдым, 
Дунйа iчрә мәндек хайран қалған бар му. 

Қызыл йүзнi за‘фаран дек сарғайтмайын, 
Йетмәс ‘ашиқ мурадыгә жан тартмайын, 
Адһәм сифат масиýаны тәрк етмәйiн, 
Мансур кiбi ‘ишқ дарыгә мiнгән бар му.

Султан Ахмәд дегән сөзүң барча кәззаб,
Та‘атың йоқ бу сөзләрiң барчасы ләф,
‘ашиқлар оны йеттi бiлгiл тақаф,
Тахқиқ қылыб йолыны сұраб йүргән бар му.
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№56
‘ашиқларны шийýасы  куфт-у кудур миýасы,
‘инайатны  жәлләсi, ‘ашиқларға тiкдi-йа.

Лә мәкәнны шуһраты, кезгән ‘ашиқ шахраты,
Бiлгән жанны қудраты үшбу дәўран көрдi-йа.

‘ишқдын хабар бiлгәнләр, жанны қурбан қылгәнләр,
‘ишқ мақамы хош мақам ‘ашиқларгә тiкдi-йа. 

‘ашиқ дидарыгә қошылмагiн ағбарыгә, 
Ýасил болгын жәббаргә, фәни дунйа өттi-йа. 

‘ишқның бiлгiл Хожа Ахмәд жандын кечтi Мухаммәд, 
Тiләмәдi һич рахат, жанны қурбан қылды-йа. 

№57
Хош ғайиб йетiштi бiр жама‘а дәрýишләр,
Батинда һу дерләр сиррi пинһан дәрýишләр.
Тынмай раýан болұрлар сансыз тәкбир айтұрлар,
Тапса [сухбат құрарлар] сухбатлiк дәруишләр.

Жандалары йур салах зикр сама‘ иллә Алла,
Хизмәт қылыңýа Аллаһу, биллә кәрдан дәрýишләр. 
Жандалары екнiдә, ‘асалары елкiндә, 
Мәўлим йады көңлiндә  Аллаһу айтұр  дәрýишләр.

Жандалары  кiр чунан, көңлiдә йүз мың жиһан,
Үшбу дунйа би пәйан көзгә iлмәс дәрўишләр.
Асл фақирны  бiлсәләр ýужуд шаһрын кезсәләр, 
Заһир батин йүрсәләр, ‘адәтлiк дүр дәрýишләр.

Машайхларгә сардад хизмәттә бол зинһар, 
Пайғамбардын йадгәр қалған дүр дәрýишләр.
Құл Хожа Ахмәд мискин бол мискинләрдiн ма‘ны сұр, 
Дәрўишләрға  йақын бол, жәннәт кiрәр дәрýишләр.
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№58
Хақ та‘ала айұмас Хақны сеýгән ұйұмас,
Ғәфилләрнi хошламас нигә мұнча ойұрсән.

Ойғанибан Алла дегiл, хасрәт бiрлә Алла дегiл, 
Сан дәрд илә ýа дегiл нигә мұнча ойұрсән.

Ғәфләтда сән йатмагiл, қойгiл ‘ибадат еткiл,
Хақ құллығын еткiл, нигә мұнча ойұрсән.

Түннi қылғыл үч үлүш, нәфсiң бiрлә сән ұрұш,
Уммәткә бұ дүр йүрүш, нигә мұнча ойұрсән.

Сиратдын сән кечмәйiн, биһишт iчрә кiрмәйiн,
Хақ дидарын көрмәйiн, нигә мұнча ойұрсән.

Шайтан сәнi көрмә күн чықғұнча ұйұдыр, 
Йүзiңнi йума дер нигә мұнча ойұрсән.

Шайтан сәнi азғұрғай, мал‘ун сәнi йазғұрғай,
Тәңрiм сәнi йазғұрғай, нигә мұнча ойұрсән.

Кiмгә назар қылұр ол, ойғақ үлүш алұр ол,
Ой гәнләр құрұқ  қалұр ол, нигә мұнча ойұрсән.

Қойұб оқығын намаз сәңә берүр Дару-с-сәләм,
Ұйқыны қылғыл харам, нигә мұнча ойұрсән.

Тәрк әйлә кечә  йатмак ‘адәт қыл та‘ат етмәк,
Ол мәйнi үлүш алмак, нигә мұнча йатарсән. 

Ұйқы сәңә ғәфләт дүр, ýәли жангә  захмат дүр,
Ойғағларгә рахат дүр, нигә мұнча ойұрсән.

Атаң  өлдi бiлүрсән анаң өлдi бiлүрсән, 
Сән һәм бiр күн өләрсән, нигә мұнча ойұрсән.

Әгәр болсаң сән ұлұғ асла болма ұйқұлұғ,
Ахмәд болма қайғұлұғ, нигә мұнча ойұрсән.
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№59
Айа дустлар, құлақ салың айғанымға,
Нә сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм.
Ми‘раж үзрә Хақ Мустафа рухұм көрдi, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Хақ Мустафа Жабра’илдiн қылды саўал, 
Бұл нүчүк рух тәнгә кiрмәй тапты кәмәл. 
Көзi йашлығ халқа йашлығ қадды һиләл, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Жабра’ил айды сiзгә уммәт едiбiр Хақ, 
Көккә чықыб малаикдiн  алұр сабақ.
Налишыгә нала қылұр һафтум табақ,
Ол сәбәбдiн  алтмыш үчдә йергә кiрдiм.

Хақ Мустафа фәрзәндiм деб қылды кәләм,
Ол ўақтда барча рухлар қылды сәләм,
Хақ рахматы толыб ақты йеттi пәйам,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм.

Рахмат iчрә  нидар болдұм, аýаз келдi, 
Зикр айт дедi а‘заларым жунбиш қылды. 
Рухұм кiрдi сүңәкләрiм Алла дедi, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Тоққұз ай тоққұз күн йергә кiрдiм, 
Тоққұз са‘ат тұралмайын көккә ұчтұм. 
‘арш-у курси пайасыны барұб құчтұм, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм, 

‘арш үстiдә намаз оқұб тiзәм бүктүм,
Зари қылыб Хаққа йаныб йашым төктүм.
Йалған ‘ашиқ йалған суфи көрдүм сөктүм,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм.
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Жандын кечмәй һу һу дерләр бәрi йалған,
Ей му’минләр, йолын йүз мың йолда қалған,
Хақны тапқан өзi пенһан сөзi пенһан, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Бiр йашымда арýах мәңә үлүш бердi, 
Еккi йашымда пайғамбарлар келiб көрдi. 
Үч йашымда Чиһилтән келiб мәнi сұрды, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Төрт йашымда Хақ Мустафа бердi хурма, 
Йол көрсәттiм йолға кiрдi неччә кумраһ.
Назар қылды Хизир бабам болды һамраһ, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Беш йашымда бiлiм бағлаб та‘ат қылдым, 
Зикрiн айтыб күндiн күнгә рахат қылдым,
Руза тұтұб намаз оқұб ‘адәт қылдым, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм.

Алты йашда көрмәй қачтым халайиқдын, 
Сама чықыб дәрс өргәндiм мәләйикдiн, 
Дәмiн кесiб кечтiм аһл-у ‘алайиқдын,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Йетi йашда Арслан бабам iзләб тапты, 
Хурма берiбпәрда бiрлә сиррым йабты. 
Бихамди-л-лә  көрдүм [дедi] iзiм өбтi,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Қабиз келiб Арслан бабам жанын алды,
Хорлар келiб харир түндiн кәфан қылды.
Бiр фурсатта надын соңра раýан болды,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 
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Жаназасын оқұб йердiн көтәрдiләр,
Бiр фурсатта ужмах сәры йеткүрдiләр.
Рухын алыб ‘иллиййунгә йеткүрдiләр,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Алла дебан  йер астыда ýатан қылдым, 
Мункар Никар мән раббук деб саýал қылды,
Арслан бабам исләмiнiң байан қылды,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм.

Сәккiзiмдә  сәккiз йандын йол ачылды,
Лутф әйләдiАлла өзi мәй iчүрдi,
Хикмәт айт [деб] башларыгә дур сачылды,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм.

‘ақил ерсәң йаранларға хизмәт қылгiл, 
Әмрi ма‘руф қылғанларны ‘иззат қылғыл,
Наһрi Мункәр қылғанларға лә‘нат қылғыл,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Тоққұзұмда  толғанмадым игрi йолға, 
Тәбаррук деб алыб йүрүдiләр қолдын қолға,
Қуанмадым бұ сөзләргә қачтым чөлға,
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм.

Он йашымда оғлан болдұм Құл Хожа Ахмәд,
Хожалықға дунйа қойдұң қанi та‘ат.
Хожа мән деб йолда қалдұңýа нәдамәт, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 

Пирi Муған Хақ Мустафа аны бiлiң, 
Қайда барсаң дуруд айтыб та‘зим қылың. 
Йүз мың дуруд айтыб [Мустафаға] уммәт болұң, 
Ол сәбәбдiн алтмыш үчдә йергә кiрдiм. 
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№60
Мән нәлаһан отұзұмда қамұғ йүзрәк, 
Хақ зикрiнi көңлүм iчрә  салды дустлар. 
Хизир бабам хазир болуб лутф әйләбан,
Мәдәд қылыб елкiм тұтұб алды дустлар. 

Оттұз бiрдә Хизир бабам мәй iчүрдi, 
Сәбәб қылды йазуқларым Хақ кечүрдi. 
Ýужудiмдiн ‘азазiлнi пак қачұрды, 
Андын соңра Хақ йолыгә салды дустлар. 

Оттұз еккi йашта йеттi Хақдын фәрман, 
Бәндәлiккә қабул қылдым қылмай арман. 
Жан берүрдә бергүм сәңә нур-и иман, 
Ғариб жаным  шадман болұб келдi дустлар.

Халиқымдын хабар йеттi шәкир болдұм, 
Бұ ‘аламда һич ұхламай хазир болдұм. 
Һәр кiм сөктi бәлки тептi сабир болдұм, 
Һай һаýас ма’у мәнлiк кеттi дустлар. 

Оттұз үчдә сақи болұб мәй үләштiм, 
Жәми шараб қолгә алыб тола iчтiм, 
Ләшкар түзәб шайтан бiрлә мән ұрұштұм, 
Шукр ли-л- ләһи еккi нәфсiм өлдi дустлар. 

Оттұз төртдә ‘алим болұб дана болдұм, 
Хикмәт айтыб Субхан Игәм күйа болдұм. 
Чиһил тән бiрлә һамраһ болұб шараб iчтiм, 
Iч-у ташым Хақ нурыгә толды дустлар. 

Оттұз бешдә  мәсжид кiрiб дәýран сүрдүм, 
Талибларға ‘ишқ дукәнiн құрдұм дустлар. 
Игрi йолға һәр кiм кiрдi ұрұб сөктүм,
‘ашиқларға Хақдын мужда йеттi дустлар.

Оттұз алтыгә йашым йеттi таптым кәмәл,
Хақ Мустафа қөрсәттiләр мәңә жамал.



369

Йүзiм йашлығ көңлүм сынұқ қаддым наһәл,
Алла дедi Хақ нурыгә баттым дустлар.

Оттұз йетi йашға кiрдiм ойғанмадым,
Инсаф етiб Алла сәры толғанмадым,
Сахарларда зари қылыб еңiрәнмәдiм,
Тәўбә қылдым хожам қабул [қылды] дустлар. 

Оттұз сәккiз йашгә кiрдiм ‘умрым өттi, 
Йығламайму өләр ýақтым йақын йеттi.
Ажал келiб пәйманасын мәңә бақты,
Бiлмәй қалдым ‘умрым ахир болды дустлар.

Оттұз тоққуз йашгә кiрдiм қылдым хасрәт, 
Ýа дариға ‘умрым өттi қанi та‘ат.
Та‘атлiкләр дәргаһiдә хош са‘адат,
Қызыл йүзүм та‘ат қылмай солды дустлар. 

Сач-у саққал хуб ақарды көңүл қара, 
Рузи махшар рахм етмәсә хәлiм таба.
Сәңә ‘айан ‘амалсызмән көптүр гунаһ,
Жумлә мәләк йазұқұмны бiлдi дустлар.

Пирi Мұған қатрасыдын жур‘а таптым,
Йол табай деб башым бiрлә тонлар йабтым. 
Йүз мың түрлүк  мақамлардын йелiб өттүм,
Өзгә iшнiАлла ма‘лум қылды дустлар.

Қийамат шиддәтiдiн ‘ақлым хайран,
Көңлүм қозғаған  жаным һәў рәккән хана ўайран.
Сират атлық көфрүкiдiн дилiм ларзан,
‘ақлым көңлүм биһуш болұб қалды дустлар.

Құл Хожа Ахмәд қырқа кiрдiң нәфсiңнi қырқ, 
Мұнда йығлаб ахирәтда болғыл ғариқ. 
Пуст-и иман шари‘ат дүр  мағзы тариқ, 
Тариқатгә кiргән үлүш алды дустлар.
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№61
Йа иләһи хәмдiң бiрлә хикмәт айтыб,
Зәтi ұлұқ хожам сығнаб келдiм сәңә.
Тәўба қылыб гунаһiмдiн  қорқұб қайтыб,
Зәтi ұлұғ хожам сығнаб келдiм сәңә.

Қырқ йашымда Алла дедiм йол тапай деб,
Ерәнләрнi iзiн алыб һәм өпәй деб,
Хизмәт қылыб һәр сир көрсәм мән йапай деб,
Зәтi ұлұғ хожа сығыныб келдiм сәңә.

Қырқ бiрiмдә талиб болұб йолгә кiрдiм, 
Ихлас бiрлә йалғұз Хақгә көңүл қойдұм. 
‘арш-у курси  ләýхдiн өтүб йолгә кiрдiм, 
Зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдүм сәңә.

Қырқ үчүмдә сәнi iзләб нала қылдым,
Шаўқың бiрлә көз йашымны жала қылдым.
Жан-у дилiм ýәлә қылыб шайда қылдым,
Зәтi ұлұғ хожа сығыныб келдiм сәңә.

Қырқ төртүмдә мухаббат базарында 
Йақам йыртыб йығлаб йүрдүм.
Дәргаһiңә Мансур йаңлығ башым бердiм 
      ‘ишқ дарында,
Зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдүм сәңә.

Қырық бешiмдә сәндiн хажат тiләб келдiм сәңә,
Тәўбә қылдым һәр iш қылдым хата қылдым,
Рахман атлығ рахматыңны ұлұғ бiлдiм,
Зәтi ұлұғ хожам сығнаб келдiм сәңә. 

Қырық алтымда заýқ-у шаýқұм толұб ташты, 
Рахматыңдын қатра тамды шайтан қачты.
Хақ илһәмi рафиқ болұб бабын ачты,
Зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдiм сәңә.
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Қырық йетiмдә йеттi йандын илһам йеттi,
Сақи болұб жәм шарабын хожам тұтты.
Шайтан лә‘ин нәфс һаýасын өзi йұтты,
Зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдiм сәңә. 

Қырық сәккiздә ‘азиз жандын бизар болдұм,
Һәм күйдүрдi кәсәл қылды бимаз болдұм. 
Ол сәбәбдiн Хақдын қорқуб бидар болдұм,
Зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдүм сәңә. 

Қырық тоққұзда ‘ишқ түштi күйдүм йандым,
Мәжнун сифат хил-у хишдiн қачыб тандым.
Түллiк түллiк жафа тiктi бойұн сұндұм,
Зәтi ұлұғ хожам  сығыныб келдiм сәңә.

Елiгiмдә ер мән дедiм фи‘лiм за‘иф,
Қан төкмәдiм көзләрiмдiн бағрым йезiб,
Нәфсiм үчүн көп йүгүрдүм, етдiк кезiб, 
Зәтi ұлұғ хожам сығыныб келдiм сәңә. 

Құл Хожа ер болмасаң өлгән йахшы, 
Қара йердә  қара йүзiң солган йахшы,
Тофрағ болұб йер астыда болган йахшы,
Зәтiұлұғ хожам сығыныб келдiм сәңә.

№62
Қай-у махлуқ халқыға мути‘ болса,
‘аләм халқы өшәл халқны сеўәр ермiш.
Йадын айтыб бағры бiшiб iчi күйсә,
Дәм ұрмаса сансыз ұчмах ачар ермiш.

Тiлi көңлi йады бiрлә зәкир болса,
Үч йүз алтмыш тамұрлары нургә толса,
Бустандагы булбуллар дек ýәлә болса,
Сайраб шахлардын бұ шахға қонар ермiш.
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Бұ көңүлнi бустаныдүр ‘ажаб бустан,
Йыл iчiндә сайрашұрлар һәзар дастан.
Тiгмәй шахы узрә түллүк алýан,
Ни‘матларны пiшкәнiнi көрәр ермiш.

Заһир ни‘мат шукрiнi ‘ақил бiлмәс,
Заһир көздә ғәфләт тұтмас бақыб көрмәс. 
Заһирдәгi қийас бiрлә айтыб болмас, 
Батин көзi ачылғанлар көрәр ермiш. 

Батин көз ачса болұр хизмәт пирдә,
Ачылұр кетәр қалмас хижаб анда,
Жаны көзi берйан  болұр өшәл йердә, 
Бақыб иман нуры бiрлә көрәр ермiш.

Султан Ахмәд Йасауинiң үшбу сөзi,
‘ажаб ермәс бақыб көрәр сирдын көзi,
Фаналығ мақамында сирдiн көзi өзiнi өзi,
Фана iчрә  бақыб көрәр ермiш.

№ 63
‘алимларны ‘илмы бiрлән болды ‘азиз,
Жәһилләрнi жәһлi бiрлән қалды ‘ажиз.
Құл болұб хазратiңдә нәдамәтсыз,
Нәдамәтлық болұб құллығ  қылмақ керәк.

Алла йады көңүлләр фана болса,
Ачылұр батин көзi раббыдын нида болса,
Мурид керәк  Байазид дек сафа болса,
Андағ мурадыға  йетмақ керәк.

Мурид керәк көңлiн тәмәм берсә,
Андын  соңра пир назары болса аңа.
Бәрiдiн кечiб өзiнi тапшұрса пиргә,
Андағ мурид мақсадыгә йетмәк керәк.

Пир муриднi Ка‘басы дүр әгәр бiлсә,
Шәкмәй болұр ол шарабдын әгәр мурид iчсә.
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Қайу-у мурид пирiгә шәк кетүрсә,
Қийаматда Тонғұз йаңлығ қопбақ керәк.

Болғұм дейуб ерәнләрнi  сухбатында,
Қаттық қорықгыл алқа  әл-қари‘ат айатында,
Йаўма йакуну ан-нәс са‘атында,
Көб йығлағыл тыңла анда көрмәк керәк.

Болғұм дейуб сығыныб келдiм Аллаһымгә,
Шайх Ибраһим фәрзәндләрi шайх Ахмәдгә,
Лайиқ  болғұм дейуб келдiм ирадатгә
Бұ дунйанытәрк тәслим етмәк керәк.

Құл Хожа Ахмәд кечкiл емдi жандiн раўан,
Кетсүн емдiбатиндын ғәфләт туман,
Түнi  күнi есiтүргiл тiлiңдә иман,
Мұндын өтүб ол мәнзилгә кетмәк керәк. 

№ 64
Сән әгәр диýанасән ертә сахар қоп сән-а, 
Нала зари қылыб рази дилiңнi айт сән-а, 
Көб халайиқ айтадүр үшбу кiшi бимәрдүр,
Мән табибымны тапмадым мән зармән деб айт сән-а.

Бiлмәгән надан онда мұнда табиб,
Кечәләр Алла дебән дәйим сахарлар ойғаныб,
Көб халайиқ алдыда бимәрмән деб айт сән-а,
Мән тiләдүр табиб жаббар дүр деб айт сән-а.

Пирсiз хизмәт сәңә үшбу тамашалар керәк,
Сән әгәр диýана сән тағдын өзүң ташла сән-а.
·у дебан ташлаб өзүмнi падалар қылғай едiм,
Құл Хожа Ахмәднi өзүң фазлың бiлә хуләсән-а.
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№ 65
Айа дустлар, көб йығлашың
Көз тофрағ толмасдын бұрұн,
Та‘ат ‘ибадат әйләгiз 
Бу дунйадын өтмәсдiн бұрұн.

Бұ дунйада барча өләр,
Күл дек тәнi тофрағ болар.
А‘малыңыз бiр бiр сұрар,
Зар еңрәгiз анда бармасдын бұрұн.

Айғыл гунаһiңнi қопұб,
Йаш орныгә қаның төкүб,
‘узр айткүр тiзәң бүкүб,
Қара йергә кiрмәшдiн бұрұн.

Ташла бұ дунйа ‘ишратын,
Қылғыл ерәнләр хизмәтiн.
Iчкiл мухаббат шәрбәтiн,
Мункар Накир кiрмәстiн бұрұн.

Мискин Хожа Ахмәд Йасауи 
Биһуш сән  көб сөзләмә,
Зикр айат дәйим һәр нәфс,
Исрафил сур тартмасдын бұрұн.

№ 66
Лә иләһа иллә Алла дегән құлны ағзыдын,
Бiр йашыл құш болубан ұчар ермiш.

Еккi сәры тұтұқлығ йақұтдын,
Пәрýаз етiб фәршдiн ‘аршгә ұчар ермiш.

Өшәл құшкә  қудрат бiрлә  мың тiл бар,
Барча тiл бiрлә зикр құлны Хақдын тiләгәнi.

Забаныгә чәңгәл ұрұб ол йүрүгәнi,
Кечә күндүз барлықа ұчар ермiш.
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Айа дустлар өшәл құшны байаныны 
Мән айтайын сiз ешiтiң ‘айаныны.

Көб наданлар аны бiлмәс ол құл байаныны,
Қолұң алыб ужмах сәры кiрәр ермiш.

Ол құш айтұр һәр кез тынмай йараб аман,
Рузы қылғыл ол бәндәгә дару-л-жанан.

Руза тұтұб жаны бiрлә құллұқ қылған,
Сахарлары ертә тұрұб Хаққа йанған. 
Машайихлар хизмәтiнi мумтаз қылған,
Андағ құллар Хақ дидарын көрәр ермiш.

Мискин Ахмәд бұ сөзләрдiн хайран қалыб,
Лә иләһа иллә Алланы тiлгә алыб,
Жан-у дилнi Хақ зикрiгә ўасил қылыб,
Рухы құшы ләмәкәнға қонар ермiш.

№ 67
Хақ йадыны көңүл iчрә жақылмаса,
Өздiн кечiб халқа йетә бiлмәс.
Ачұқ  йүзлүк ғунчалар дек ýа болмаса,
Мақсудыға анда нүчүк йетәр дустлар.

Ер болмады ол тахты па болмады,
Марданларны хизмәтiдә жа болмады.
Гүл ғунчасы  насим тiкмәй ýа болмады,
Ду‘а алмай анда нүчүк йатар дустлар.

Пирi кәмил хизмәтiдә болған кiшi, 
Зәрра қалмас көңлiiчрә ғалл-у ғашы.
Шәмс-у қамар йаңлығ болұр iч-у ташы,
Назар қылса һәр йаныдын көрәр ермiш.

Таýаккулнi раст қылғанлар йолға кiрәр,
Әндишәдiн көңлi хали қылұр.
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Аждар тұтса ‘аләм йүзi бiлмәс болұр,
Хақдын қорұқсаң сендiн һәмә қорқар дустлар. 

Құл Хожа Ахмәд Йасауидiн көңүл үздүр,
·әмә қылса Хақ йадыгә  көңүл тындұр. 
·еммәт қылған сир дәрйаға чомар дустлар, 

№ 68
Фағфир ýәли-у Алла деб келдi айат,
Йақам тұтұб хафратыға йенмәйiн  му.
Көкдiн мәңә сансыз бурақ келтүрдiләр,
Мiн дедiләр ей йаранлар мiнмәйiн му.

Кеңеш бiрлә ол бураққа мiндүрдiләр,
Расму та‘зим таýазу‘лар  қылдырдылар.
Ерәнләрнi қатарыға қондұрдылар,
Қон дедiләр ей йаранлар қонмайын му.

Жан жафа келдi  ерсә хайран болдұм,
Бихамди-л-лә кәда ердiм султан болдұм,
Рахмат дәрйа ташыб келдi ‘урйан болдұм,
Чом дедiләр ей йаранлар чоммайын му.

Ол дәрйаға чомдым,  ‘ажаб ташлары бар,
Ұлұғ ұлұғ ‘азизларны башлары бар.
Башлар көрдүм көзләрiндә йашлары бар,
Сән һәм йашың  төк дедiләр төкмәйiн му.

Өлүб ердiм қайта башдын тiргүздiләр,
Тiрiк йүрүб өл дедiләр өлмәйiн му.

Андын кейiн Хақ Расулы мәңә бақты,
Сәләм қылдым һайбат бiрлә ‘аләйк алды.
Йығлаб тұрдұм рахм келiб бахшиш қылды,
Айт дедiләр му’минләргә  айтмаймән му.

Құл Хожа Ахмәд бу дунйадын кеттiң болғай,
Фана фи-л-ләһи мақамыға йеттң болғай.
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Мағфират дәрйасыға баттың  болғай,
Бат дедiләр батғанұмча батмайын му.

№ 69
Алла йадын айтұр құл ма’ны бiрлән,
Би ма’ныгә һәр кез көңүл бермәс болұр.
Алла дегән ‘ашиқлары дәйим мудам,
Хақ йадыдын зәрра ғәфил болмас болұр.

Ғәфил болмас  Хақ йадыдын күн түн мудам,
Луқма хәләл талаб қылұр демәс харам.
Дәрýиш керәк үшбу сифат бiрлә мудам,
Құл болған ол құллұғыдын танмас болұр.

Құл болубан құллығ қылұр хожасыгә,
Жан-у тәнiн айамас ол жафасыға.
Сабир болұб умид тұтар ýа‘дасыгә,
Ýа‘дасыдын чин ‘ашиқлар қайтмас болұр.

Құл мән дебан Хақ әмрiнi тұтмаганлар,
Қудратыны көрүб ‘ибрат алмаганлар,
Иман исләм ахкәмләрiн бiлмәгәнләр,
Ұлуғ қүнләр қызыл йүзлiк болмас болұр.

Хақ йолыны қуаты йоқдүр бiлгәнләргә,
Асан болұр йолны мудам бiлгәнләргә,
Қорқұныч бiрлә йеткәнләрнi өткәнләргә, 
Андағ құлгә көр ‘азабы болмас болұр.

Хожа Құл Ахмәд Алла дегiл йашың ақғай,
… … … … … … … … … … … … … … …140

Хақ зикрiнi айтканларгә рахмат йағар.
Көб йығлаган ўисалыны бешiк көрәр,
Рузы махшар дидарыны ‘ата қылдым.

140 Осы жерде қолжазбаның бір беті жоқ. Ол бетте келесі хикмет (№ 65) басталған 
болу керек.
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Ýа‘да қылды ‘ашиқлары йүз мың бурақ,
‘аләм халқы мәләмәтi андын йырақ,
Бу ‘аләмдә халқ көзүмгә мәндiн йырақ,
Жәннәт iчрә йүз мың кушкләр бина қылдым. 

Ýирдсiз бәндә адам емәс мұны аңла,
‘ишқсыз адам хайуан жам‘ы мұны тыңла.
Йүрәгiңдә ‘ишқ болмаса мәңә йығла,
Герйанларгә хас ‘ишқымны раўан қылдым.

Бәндә болсаң мәнмәнлiкнi зинһар ташла,
Сахарлар жаның қинаб [ынмай iшлә] .
Йолдын азған бәндәләрнi йолға башла,
Бiр ләхзада дилләрiнi сафа қылдым.

Чин дәрдлiгә өзүм табиб өзүм дәрман,
Һәм ‘ашиқ мән һәм ма‘шуқ мән өзүм жанан.
Рахм әйләсәм Рахман еттiм зәтiм Субхан,
Бiр назарда батинларым бина қылдым.

Таң атқұнча Хақ йадыны айған кiшi,
Тағ-у ташны бустан қылұр ақған йашы,
Алла йады тұрұр өзгә [бiрлә] йоқтүр iшi,
Ол ‘ашиқны халайиқдын а‘лә қылдым.

‘ишқ йүгiнi йергә салсам йер көтәрмәс,
Дәфтар қылсам  тәтiрiксән таныб болмас.
Хақны бiлгән бек-у хан-у халқны бiлмәс,
Ол бәндәмнi өз йолымда дота қылдым. 

№ 70
Мал-у пулны … арқа салғыл, 
Алла Субхан лутфын көрүб хайран қалгыл, 
Күләрмән деб дота болұб келдiм мән-а. 

Хақ ýаслыны тапмай iзләб хайрана мән,
Тынмай йығлаб көңлi бұзұғ ýайрана мән,
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Хәлiм сұрұңмән талибы жанана мән,
Жанан iзләб [фана болуб келдiм мән-а]

Айат сиррын тубу иләйк тынмай айтай,
Тәўбә әйләб игрi йолдын сәңә қайтай.
Пирi Муған хизмәтiндә жафа тартай,
Йа һадийу әл-музиллин деб келдүм мән-а.

Хикмәтiдiн бәһра алыб көзгә сүртсүн,
Ихлас бiрлә көзгә сүртүб дидар көрсүн,
Шарт олдүр рийазатгә машғул болсұн,
Жанлар чәгiб жананы көрдүм мән-а. 

Мән дәфтари сәни айтым сiзгә даргәр,
Арýахымдын мәдәд тiләб оқұң зинһар.
Ду‘а қылай ýасил қылсұн пәрýардигәр,
Игәм Рахман ‘арз еткәлi келдүм мән-а. 

Дидар iзләб кәда болдұм әмин деңләр,
Ей талиблар хәлiм көрүб ғамым йеңләр,
Йолда қалған Ахмәд құлгә йол берiңләр,
Йолұм тапмай кәда болұб келдiм мән-а.

Құл Хожа Ахмәд кәда болсаң Хақға болгыл,
Хизмәт қылыб ерәнләрдiн йолын сүргiл,
Назар тапсаң хәлқа алыб субхат қылгiл,
Хәлқа iчрә агаһ болұб тұрдұм мән-а.

№ 71
Қадир қудратын тыңла 
Бiр сөзүм йада келдi-йа, 
Түзләбән  тұтса болмас,
Мәўлим хатир бердi-йа, 
Мәрйам ол ‘Иса ғәфил ердi мәýлигә,
Мәўлiм оны ‘азизлаб көкдә орын бердi-йа.
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Мәўлим аны оздұрды,
Халайиқ ердi рахматыны хуб бiлдi,
Инжил ‘ата қылды-йа, талақ қылды дунйаны,
Көңүл қойды ‘уқбыға,
Та‘ат қылды мәýләйға, түнләр ойғағ ердi-йа. 

‘Иса айды ей ана, бiр пәнд етәй мән,
Бұ пәндiмнi құлақға ал дедi-йа,
Ана тұралы йазы йабан кезәлi,
Бұ дунйа қобалы та‘ат ýақты болды-йа.

Мәрйам ердi анасы
һич йоқ ердi атасы,
Аўлийалар ойасы,
Нурдын болмыш дедi-йа.

Барды Дабуд тағыға,
Чықты тағлар башыға,
Мәрйам айды ұғлыға
Ташлар йығқыл дедi-йа. 

‘Иса ташлар кетүрдi,
Мәрйам тергәб тойарды,
Бiр сума‘а қопарды,
Марйам аңа кiрдi-йа.

Күндүз руза тұттылар,
Кечә намаз қылдылар,
От йалақ йедiләр,
Йамғур суын  iчтi-йа.

Анча та‘ат қылдылар,
Дәрйадагы балығ дунйада.
Құрт-у құшлар 
Барча сәләм қылды-йа. 

Йарлығ келдi ‘Азра’илға мәýлимдiн,
Мәрйам жанын барыб алғыл дедi-йа.
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Көкдiн ‘Азра’ил ендi,
Мәрйам қашыға келдi, 
Йолұб тұрұб дүр отны,
Раўан сәләм қылды.

Мәрйам ‘алейкин алды,
Аны көрмiн бiлдi,
Өз жайыдын йүгәндi,
Қайдын келдi” дедi-йа.

Айтұр тәнiм тiтрәшүр,
‘азиз жаным тойғашүр,
Йүрәгiм һәм талпынұр,
Айтың нә дүр дедi-йа. 

Мән мән сарай  бұзғучы,
Хатун пеýа қылғучы,
Оғлан йәтим қылғучы,
‘Азра’ил мән дедi-йа.

Келдiм жаның алгәнi,
‘Иллиййунгә йеткүргәнi,
‘Иса йәтим қылгәнi,
Фәрман андағ болды-йа.

Жан алмаққа оймагiл,
Емдi шитаб қылмагiл,
Бiр заманы көз  тұткiл,
‘Иса келсүн дедi-йа.

‘Иса келсүн көрәйiн,
Баш-у  көзiн силайын,
Бахиллығын тiләйiн,
Андын соң ал дедi-йа.

Оғлұң келүр заман йоқ,
Хақдын андағ фәрман йоқ,
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Айа Мәрйам сөзүм ұқ,
Жан алурмән дедi-йа.

Жан алмаққа қасд еттi,
Жан халқумыға йеттi,
Оғлыны көб йоқлады,
Көзi йашға толды-йа.

Мәрйам жанын оздұрды,
‘Иллиййун йеткүрдi,
Көк пәрiсi ачылды,
Ләýх-у қалам көрдi-йа.

Ризýан учмах йасады,
Фәриштәләр йығлады,
Елкiләрiн көтәрдi,
Хақға зари қылды-йа.

Намаздыгәр намаз шам
Ахшамыны ýақты болды.
‘Иса сүтнi тiләбан 
Анасыгә келдi-йа.

Айтұр анам нә болмыш, 
Та‘ат қылыб ойгәнмiш.
Намаз қылыб ойгәнмiш,
Бiр са‘ат тұрды-йа.

Айтұр анасын қопгiл,
Руза ағрыңны ачкiл,
Йамғур суыны iчкiл,
Ифтар ýақты болды-йа.

Мәрйам өлгүн қоймады,
‘Иса руза ачмады,
Зәрра та‘ам татмады,
Субхы садиқ болды-йа.
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Бiр аýаз келдi һуýадын,
Мәрйам кеттi дунйадын.
Йәтим қалдың анадын,
Андағ нида келдi-йа.

‘Иса мұны ешiттi,
Йығлаб Хақға зари еттi.
Наýмид болұб ол күндә,
Хаққа сәнә айтты-йа.

Зари қылыб ол заман,
Анам дейуб йығлады.
Өзiн йергә ташлабан 
Биһуш болұб қалды-йа. 

‘Иса һушыгә келдi,
Марйам хәлiнi көрдi,
‘азиз жандын айрылгән 
Құрұғ-кәлид  ердi-йа.

Айтұр анам нә болды,
Мән кiм бiрлә ұқаймән.
Емдi тынмай еңiрәнә,
Йәтим болдұм дедi-йа.

Бұғұмларым сән ердiң,
Қанатларым қайырдың.
Арқамны қуаты ердiң,
Йардың анам дедi-йа.

Анам қалдым хасрәтта
Йығламай му ‘урбәтта.
Мың дағ-у мың михнәтдә 
Кәғбам анам дедi-йа.

Анам сiзнi көрмәдiм,
Қашыңызда тұрмадым.



384

Бiр кәсә су бермәдiм, 
Нүчүк қылай дедi-йа.

Анам ердiң  қолдашым,
Мұңланғанда мұңдашым.
Қопмаймусән дедi-йа.

‘Иса күн түн 
Зари қылыб йығлады,
Анам дейүб еңрәндi
Iчi түгән күйдi-йа.

Рабуд тағы йығлады
Фасих тiлдә айтты,
Айа ‘Иса тiлiн дед 
Түргәл ‘Иса дедi-йа.
Мұңә кәфан iзләгiл,
Мәрйамны қойгiл.
Ба дурсы сұрағын қылгiл,
Нә тұрұрсән сән дедi-йа.

№ 72
Нийат қылдүк Ка‘багә 
Риза болұң дустларым.
Йа өлгәймiз йа келгәймiз 
Риза болұң [дустларым].

Нийат қылдүк Ка‘багә,
Хақ Мустафа раýзагә,
Насиб қылгәй барчагә,
Риза болұң [дустларым].

Насиб қылса барғаймыз,
Насиб қылса келгәймiз,
Ажал йетсә өлгәймiз,
Риза болұң дустларым.
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Риза болұң өзiмдiн,
Йахшы йаман сөзiмдiн.
Өтүң қаттығ сөзүмдiн,
Риза болұң дустларым.

Дустлар мәнiйоқлағай,
Фасиқлар көп ұхлағай,
Мәсжид сәры келмәгәй,
Риза болұң дустларым.

Пирдiн болды ишарат,
Мұнда қылдұқ ‘имарат,
Дустлар қылгәй ‘ибадат,
Риза болұң дустларым.

Ка‘ба сәры көчәлүк,
Залимлардын қачалүк,
Оғұл қыздын кечәлүк,
Риза болұң дустларым.

Тiлiм сұрса қарар йоқ,
Ғариб өлсәм сұрар йоқ.
Йемишләрдә хәләлi йоқ,
Риза болұң дустларым.

Кечтiқұлұң жаныдын,
Чықты халқны саныдын.
Дустлар баргай соңыдын,
Риза болұң дустларым.

Құл Хожа Ахмәд йұм көзiңнi,
Хәлқа еткiл сөзүңнi,
Ка‘багә сүрт  йүзiңнi,
Риза болұң дустларым.
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№ 73
Мухаббатны жәмiн iчiб рақс әйләбан,
Диўана лiк мақамыгә кiрдi дустлар.
Ач-у тоқлық суд-у зийан  һич бiлмәгәй,
Сәрмәст өлүб рақс сама‘ ұрды дустлар.

№ 74
‘Иса мұны ешiттi,
Өз елiгә йүгүрдi.
Шаһры халқы қөрдi,
Тұрұб сәләм қылды-йа. 

Құтлығ ‘Иса сеýнчi 
Анам өлдi йәтим мән.
Кәфан бөзнi  тiләрмән,
Хәлiм андағ дедi-йа.

Болғай анда барсаңыз,
Анам көрiн қазсаңыз.
Мәңә йары берсәңiз
Мұндағ дедi-йа.

Болғай анда барсаңыз,
Мәнi анам болсаңыз,
Ахирәт үйiгә қойсаңыз,
Мұндағ зари қылды-йа.

Бiзләр андак бармасмыз,
Қылұр илән парамыз.
Кәфанлығ бөз берүрмiз,
Өзүң барғыл дедi-йа.

Бөз йары алыб бар,
Сөзiмiзнi бiлiб бар,
Анда үлүш илән бар,
Өзүң барғыл дедi-йа.
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‘Иса алардын қачты,
Көзiдiн йашны сачты.
Кәфанлiк бөз алмайын,
Наўмид болұб қайтты-йа.

Хақ фәрманы бiтiлдi,
Фәриштәләр йығылды.
Мәрйам қашыға келiб,
Барча ‘узр айты-йа.

Көк пәрдәсi ачылды,
Нурдын чәдар тiкiлдi.
Мәрйам арығ йұўылды,
Арығ тонгә салды-йа.

Фәриштәләр йығылды,
Жабра’ил һәм йетiштi.
Түрлүк бичәк ачылды,
Барча намаз қылды-йа.

Көтәрдiләр табуткә 
Һәм чонин қойдылар.
Ойыгә йер қойныгә  қойдылар,
Барча хайран қалды-йа.

Мәрйам көзi ачылды,
Тар ләхад қудрат бiрлә 
Накаһ тiлгә келдi-йа.

Ұғлұм негә йығларсән,
Хақ әмрiнi тұтмас сән.
Негә хабар алмас сән,
Айа ұғлым дедi-йа.

Ұғлым емдi тынмагыл,
Кечә күндүз йатмагыл,
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Хақ құллығын қоймагыл,
Нәýбат сәңә тидi-йа.

Наққаш тамайсыз ердүк,
Дурр-у жаўһарсыз ердүк,
Үшбу дунйаны қойдүк,
Құл Хожа Ахмәд ердi-йа.

№ 75
Мухаббатның жәмiн iчiб рақс әйләбән,
Диўаналiк мақамыгә кiрдi [дустлар]
Ачлық тоқлығ суд-у зийан һич бiлмәгәй,
Сәрмәст өлүб рақс сама‘ ұрар дустлар.

Рақс сама‘ ұрганларгә дунйа харам,
Аһл-у ‘айәл хан-у мәндiн кечтi дустлар.
Сахар ўақты Хақға сығыныб йығлаб мудам,
Андын соңра рақс сама‘ ұрды дустлар.

Рақс-у сама‘ қалған кiшi өзi бiлмәс,
Биһуш болұр дунйа малын қолгә алмас.
Йүз мың адам тақсир десә мағрур болмас,
Дунйа тебiб рақс сама‘ ұрар дустлар.

Дунйа тебмәй рақс сама‘ ұрган жәһил,
Хақ йадыны бiрдәм етмәй йүрәр ғәфил.
Дәрýиш мән деб дунйа сәры көңлi мәйил,
Дунйа үчүн рақс сама‘ ұрды дустлар.

Өздiн кечмәй рақс сама‘ ұрган хата,
Субхан Игәм аңа қылмас иман ‘ата.
Та‘ат қылса дилләрiнi қылмас  сафа,
Рийа қылыб рақс сама‘ ұрды дустлар.

Ошандағ надандын умид қылмаң,
Файз-у футух [алурман деб] йүкүрүб йүрмә[ң],
Нәфсi ұлуғ шар‘ы бұзуғ ýәли бiлмә[ң],
Шайтан лә‘ин  нохта  ұрмай мiндi дустлар.
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Өздiн кетмәй рақс әйләсә Алла безәр,
Сама‘ыдын йер тiтрәшiб тапар азар,
Ду‘а қылса көрсәтмәгiл аңа дидар,
Диндiн кечiб рақс сама‘ ұрар дустлар.

Диýаналығ ғалиб келмәй сама‘ ұрар,
Хақ Мустафа чаһар йардын бизар болар,
Башдын айағ гунаһләрi хазир тұрар,
Гунаһ iстәб рақс-у сама‘ ұрар дустлар. 

Шибли ‘ашиқ пәртәý көрүб сама‘ ұрды,
Мустафаны хазир көрүб саýал сұрұб,
Дунйа ‘уқбы арқа салыб көзүн йұмұб,
Андағ құллар рақс-у сама‘ ұрды дустлар.

Шибли ‘ашиқ йығлаб айды арығ Расул,
Би тақат мән сама‘ ұрсам мән һәм мәлул.
Расул айды  инша’а Алла қылғай қабул,
Рухсат тiләб рақс-у  сама‘ ұрды дустлар.

Құл Хожа Ахмәд рақс сама‘ һәр кiмгә йоқ,
Тақлид бiрлә рақс сама‘ қылса көтәргәй оқ.
Бұ риýайат пенһан ердi етсәм қамұқ,
Хақны тапыб рақс-у  сама‘ ұрды дустлар.

№ 76
Субхан Игәм хас ‘ашиқны қылды ин‘ам,
‘ашиқ болұб пак ‘ишқыда күймәйiн му.
Өздiн өзгә талабларны қылды харам,
Бәндә болсам йалғұз өзiн сеўмәйiн му.

Қайу бәндә йалғұз сеýсә падша қылұр,
Он секкiз мың ‘аләм iчрә  ифша қылұр.
Халайиқлар тәж сәры  инша қылұр,
Бұ сөз тыңлаб жаным аңа бермәйiн му.

Хақ та‘ала ‘ашиқларгә берүр хил‘ат,
Жан берүрдә  йағар аңа аби рахмат.
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‘ашиқларны һәр мойыда мың хасийат,
Михнәт тартыб хасийатлар көрмәйiн му.

Рахмат умид тұтсаң сахар тұргiл,
Мухаббатны шаýқы бiрлә йығлаб йүргiл.
Дидарымны талаб қылсаң бидар болгыл,
Хазир тұрұб дидарыны көрмәйiн му.

Хожам айды бәндәләрға берәй үлүш,
Шарты олдүр мәнiң сәры қылса тұрұш.
Нәфсдiн кечiб шайтан бiрлә қылса ұрұш,
Нәфсiнi тыйыб рийазатта солмайын му.

Дунйа талаб харисләрнi бәндәм демәс,
Руз-и махшар йолдын азса йолға салмас.
Сусаб чәнқәб дад әйләсә қолын алмас,
Дунйа қойұб ахирәтны сеýмәйiн му.

Есiз ‘умрұм Хаққа йанмай бижа кеттi,
Мухаббатның жәмiн iчмәй ‘умрұм өттi.
Кiмгә айтыб кiмгә йығлай ўақтым йеттi,
Нәдамәттә сач-у сақал йұлмайын му.

Ýа дариға ‘умрұм өттi дәйим йығлаб,
‘ишқ йолыда болалмадым белiм бағлаб,
Күйүб пiшiб ада болдұм йүрәк дағлаб,
Мұнда йығлаб ахирәтда күлмәйiн му.

‘асы жәфи құллар iчрә көб гунаһкәр,
Гунаһiмнi ‘афу әйләсәң атың саттар.
Рахмат бiрлә ‘айбым йапсаң өзүң ғаффар,
Рахматыңдын умид тұтұб йүрмәйiн му.

Құллық iчрә ‘адәт қылсам қылсаң қабул,
Йоқлық iчрә ада болсам мисли Расул,
Бұ ‘аләмда мәндик йоқтүр ғариб мәлул,
Ғариб болұб астанәңә өлмәйiн му.
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Лутф карам мәңә қылды бiләлмәдiм,
Тәýбә қылыб дәргаһыгә келәлмадым,
Ерәнләрдiн файз-у футух алалмадым,
Хизмәт файз-у футух алмайын му.

Хақ та‘ала рахмат бiрлә мәңә бақты,
Рахмат суы көзләрiмдiн тынмай ақты.
‘ашиқларға ‘ишқ чақмақын бақыб чақты,
‘ишқын оқуб ‘ашиқлардын йанмайын му.

Хақ мәýлимнi ‘инайаты болса кiмгә,
Кечә күндүз үч йүз алтмыш тамур  батар аңа.
Кәрданыңны рак ларыдын йақын сәңә,
Ихлас етiб Хаққа йаýуқ болмайын му.

Түн сахарлар бидар еттi йығласын деб,
Жан-у дилдә ‘ишқа белiн бағласұн деб,
Өртәб күйүб йүрәк бағрын дағласұн деб,
Дағын алыб дәргаһiгә бармайын му.

Әýýәл бiзнiХақ йаратты адам қылыб,
Бiр кәм қырық йыл ғам йаратты сир ғам қылыб.
Асла бiр йыл шад әйләдi би ғам қылыб,
Атамыз дек ғам дәштiдә өлмәйiн му.

Хақны тапкан ғариблары дәйим фақир,
Қайда барса бойнын игiб йүрәр Хақир.
Тофрағ болған ғарибларны хублар таныр,
Йахшыларны хизмәтiдә өлмәйiн му.

Хақ пәртәýы кiмгә түшсә дана қылұр,
Заһир батин раýшан қылыб бина қылұр.
Ма‘рифатны өздiн айтыб күйә қылұр,
Күйә болұб хәлқа насих болмайын му.

Хақ ‘ишқыны рафиқ қылгән тапты аман,
Жан берүрдә қолға алды арығ иман.
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Пәртәý көрүб көр iчiндә ма’и табан,
Қанлар йұтұб ма’и табан болмайын му.

Хақ ‘ишқыны рафиқ қылгән йолгә кiрдi,
Хизмәт қылыб ерәнләрдiн йолны сұрды.
Алла дедi рахмат бiрлә қолын алды,
Башым тұтұб рахматыдын алмайын му.

Жанан айды жанны берiб та‘ат қыл деб,
Мәнiңiзләб йығылмақны ‘адәт қыл деб.
Йүз мың бәлә башыңа салсам та‘ат қыл деб,
Бәләсiгә разы болұб йүрмәйiн му.

Сәләм айды дустларыгә Хақ меһрубан,
Мұнда йығла ахирәтда қылай хандан,
Таңла барсаң ахирәтда қылай меһман,
Меһман болұб жәннәт iчрә кiрмәйiн му.

Хақ та‘ала сәләм айды көнгәнләргә,
Жанны жангә жанан қылыб сеýгәнләргә,
Қанлар төкүб көзләрiнi ойганларгә,
Сабр ешiтiб көзләрiмнi оймайын му. 

Мән дәфтар сәни айтым сiзгә дәрман,
Бәндәм десә көңлүм iчрә қалмас арман.
Ғуфран iчрә дидарыны қөрсәм ‘айан,
Хәмдiн айтыб шәкир болұб йүрмәйiн му.

Құл Хожа Ахмәд бу ‘аләмдiн би ғам өтүң,
Хақдын қорықмай таң атқұнча хуррам болұң.
Дунйа iзләб ахирәтнi ташлаб өтүң,
‘амал қылыб ахирәткә бармаймын му.
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АХМЕТ ЯСАУИ «ХИКМЕТТЕРІНДЕгІ» 
АРАБ ЖӘНЕ ПАРСы СөзДЕРІ

А
абэд (а) – мәңгі: кім ічті сәнің жәми жәміңдін/ мәхмур абәд 

қалғусы дур сирры ниһанда (28 а – 13).
агаһ (п) – хабардар: шаһ Мансуры әнә әл-Хақны бижә емәс/ йолны 

тапкан бізгә охшар гумраһ емәс/һәр нажинс ләр бұ сөзләргә агаһ емәс 
(58 б – 9).

агаһ (п) болу – хабардар болу: Құл Хожа Ахмәд кәда болсаң, Хақға 
болгыл/хизмәт қылыб ерәнләрдін йолын сургіл/назар тапсаң хәлқа 
алыб субхат қылгіл/хәлқа ічрә агаһ болұб тұрдұм мән-а (103 б – 13).

агаһсыз (п) – надандық, білместік: агаһсыздын адам ұғлы көргә 
кірүр (716 – 9).

ағйар (п) – бақталас: Хақдын гәфил накәсләр ағйар ізләр (63 б – 8).
ада (а) – қанағат, қанағаттану; бұл жерде ‘қанағаттанған көңілмен’ 

деген мағынада: чин ‘ашиқны көзі йашлыг өзі ада/ дота болұб 
хазратыға келдүм мән-а (49 а – 3).

аждар (п) – айдаһар: таýаккулні раст қылғанлар йолға  
кірәр/ әндишәдін көңлі хали қылұр/ аждар тұтса ‘аләм йузі білмәс 
болұр/Хақдын қорұқсаң сендін һәмә қорқар дустлар (100 а – 5).

азада (п) – бос, азат, еркін, азада (п) болу – азат болу: азада болсаң 
асылың нәслің һәммә тофрағ (35 а – 5).

азадлығ (п-т) – азаттық: азадлығ бәндәларга асан емәс (72 а – 6).
азар (п) – жәбір, қайғы, өкпе; азар (п) табу – жәбірлену, көңілі 

қалу: өздін кетмәй рақс әйләсә Алла безәр/сама‘ыдын йер тітірәшіб 
тапар азар (110 б – 5).

азәл (а) – мәңгі: ей би хабар ей би хабар шәрмәндә’и рузы азәл/
суфи нақш олдұң ýәли һәр кез мусулман болмадың (67 а – 6).

айат (а) – өлең жолы (Құрандағы): айат, хадис байан қылды Хақ 
Мустафа (55 а – 6).

антамуту асрары (а) – «[өлмес бұрын] өліңдер» құпиясы (сопы- 
лық мақамдардың бірі): ан тамуту асрарыгә кірмәгүнчә/ фана фи 
иллә дәрийасыгә чуммагүнчә/бақа билләһи гаýһарыдын алса болмас 
(43 а – 13).

арам (п) – тыныштық; арам алмау – тыныштық көрмеу, жаны 
жай таппау: рахматыңдын наýмид қылма мән ғарибны/ арам алмай 
йыглаб ду‘а қылай сәңә (85 а – 4).

арзу (п) – арман, тілек: мискин Йасауи арзум рәузаһи хаз- рат/
болгайму мәңә дәрйа-и Мухаммәд (30 б –9).
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Арзум – адамның аты: Мәжнун йаңлыг хил-у хишдін таныб 
қаштым/ Арзум болуб йер астыгә кірдім мән-а (39 а – 14).

асан (п) – жеңіл, оңай: мәні хикмәтләрім дүр мушкил асан/ 
қийамат кун қылур талибны хандан (6 б – 3).

асанлық (п) – жеңілдік, оңайлық: дустларым ачмыш езім 
гаýһарыны/ асанлықда ол гаýһарны алса болмас (43 б – 7).

асир (а) – тұтқын: наданларгә йесіз сөзум хайфи хикмәт/ адам мән 
деб белін бағлаб қаны һеммәт/ дунйа ізләб бір бірігә қылмас шафқат/
залим болұб асир болұб өлдүм мән-а (59 а – 5).

асра (а) – жіберу, аттандыру: бұ йолларда жанны асраб болмас 
ерміш/жан асрагә [бу йолларгә] кірмәс ерміш (85 а – 11).

асрар (а) – құпиялар, сырлар (сыр, құпия сөздерінің көпше түрі): 
рәнж тартмагүнчә бір муршиднің хизмәтіндә/үшбу пирнің асрарыгә 
кірсә болмас (43 6 – 10).

астағфир-у Алла (а) – Алла сақтасын: мәнің хикмәтләрім ин‘амы 
Алла/сахар ýақты десә астагфир-у Алла (8 б – 9).

астанә, астән (п) – табалдырық, есіктің алды: астанәңә башым 
қойұб тәýбә қылсам/ғайбат қылған тілләрімні йүз мың тілсәм/гунаһ 
еткән. бәдәнімні парә қылсам/дустлар хожам мәні бәндәм дегейму-
кин (14 а – 4). 

аýаз (п) – әуез, дауыс, үн: жәннәт кір деб Аллаһімдін ауаз келгәй/ 
жәннәт кірмәй дидарыны тіләр ерміш (36 а – 7).

афақ (п) қылу – тазарту: зикр айтыб бар жисмімні афақ қылсам/
ýужудумдын бу ‘ақбаләр көчәр мукин (23 а – 4).

афат (а-п) – апат: айа дустлар, бұ йолларны ‘ақбасы көп/ йүрсә 
болмас пир хизмәтін етмәгунчә/ йуз мың бәлә афат михнәт хатары 
көп/ қойса болмас пир хизмәтін қылмағунча (21 а – 3).

афған (п) – айғайлап жылау: ей пи хабар ‘ишқ аһлідін самат сур-
ма/дәрд ізләгіл ‘ишқ дәрдігө дәрман сұрма/‘ақия ерсәң заһидлардын 
афған сұрма/‘ашиқ болса [бу] йолларда наданы йоқ (41 6 – 9).

аһ-у афған (п) – аһ ұрған айғай: суфи мән деб ләф ұрар сән аһ-у 
афғаның қані/... суфи нақш олдұң ýәли һәр кез мусулман болмадың 
(66 б – 8).

афсана (п) – әңгіме, мысал, хикая: шари‘ат дур ‘ашиқларны 
афсанасы/‘ариф ‘ашиқ тариқатны диýанасы (48 а – 8).

ахгәр (п) – соқыр: ‘ишқа түштүң отға піштүң гаýһар болдұң/
пәрýана дек жандын кечіб [ахгәр] болдұң (41 а –6).

ахир (а) – соңында, ақыры, ақырында: хизмәт қылған ахир мурад 
тапар дустлар (16 6 – 1).

ахир (а) болу – соңы болу, аяғына жету, аяқталу, біту: заманалар 
ахир болды хойуң кетті/Расул Алла ýа ‘далары йақын йетті (16 6 – 2).



613

ахирәт (а) – ахирет, о дүние: саýда қылсаң ахирәтны саýдасыны/ 
башға алма бұ дунйаның гәýгасыны (20 б – 6).

ахкәм (а) – зандар, ережелер: иман исләм ахкәмләрін білмәгәнләр/
ұлуғ қүнләр қызыл йүзлік болмас болұр (101 б – 7).

аһл (а) – халық, адамдар, тұрғындар
аһл-у ‘айәл (а) – қатын-бала, бала-шаға, отбасы, үй іші: Алла үчүн 

фәрзәндләрім йәтим қылсам/та ‘ат бірлә суңгәкләрім хәлим қылсам/ 
аһл-у ‘айәл хан-у мәнні ғаним қылсам/Дустлар хожам мәні бәндәм 
дегәймукин (13 6 – 7).

аһли қубур (а) – қабір халқы, о дүниеліктер: дунйада 
қылмышларым фисқ-у фужур/ ол сәбәбдін барсам бақмас аһли қубур 
(62 а – 1).

аһл-у ‘алайиқ (а): аһл– халық, ‘алайиқ - қатынас, арақатынас, 
байланыс, бұл жерде «Алланы сүюшілер, Аллаға ғашықтар» деген 
мағынада: алты йашда көрмәй қачтым халайиқдын/сама чықыб дәрс 
өргәндім мәләйикдін/дәмін кесіб кечтім аһл-у ‘алайиқдын/ол сәбәбдін 
алтмыш учдә йергә кірдім (90 б - 4).

Ә
әжр (а) – ақы: йахшыларгә әжр берур ләр бәдгә жафа/ қийамат 

жазасыны тартар дустлар (16 б – 7).
әзуажукум ‘адуýан (а) – сіздердің әйелдеріңіз (отбасыларыңыз) 

– дұшпандарыңыз (Құран мен хадистен): мал-у фәрзәнд бу дунйаны 
душман ерур/ әзýажукум ‘аду ан деб хабар берді (71 6 – 8).

әл-кәззабу лә уммәти (а) – жалған сөйлеуші менің үмметім емес 
(хадистен): әл-кәззабу лә уммәти деді сәрýар/йолсызларгә йол бергучі 
һәди заһбар (50 а – 9).

әл-қари‘ат (а) – Құранның 101-ші сүресінің аты: болғұм дейуб 
ерәнләрні сухбатында/қаттық қорықгыл алқа әл-қари- ‘ат айатын-
да (97 б – 1).

әл-у асхаб (а) – пайғамбардың ұрпақтары мен сахабалары: йер 
астыға кірдім дустлар би ихтийар/ әл-у асхаб әмин деді һәм чәһары 
йар (27 а – 2).

әл-уида‘ (а) – қош бол! сау бол! (қоштасу): әл-ýида‘ деб йер астыгә 
қадам қойдұм/йаруқ дунйа харам етіб Хақны сеýдім (24 6 – 5).

әләм (а) – дерт, ауру (боль): ‘ашиқ кішіләр кечәләрі йатмаса 
биһрақ/һәр дәрд-у әләм тіксә фиған етмәсә биһрақ (29а  –  2 ) .

әләм (а) тарту – жапа шегу, ауыру: ‘ашиқ ‘ариф жан мулкідә әләм 
тартса/он сәккіз мың қамуғ ‘аләм гұлгұл болур (33 а – 13).

әләст хамры (а) – әләст шарабы («ә ләсту бираббикум?» – мен 
емеспін бе сендердің қожаларың? (Құрандағы «Бөгеттер» сүресінің 
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171-аяты)): Алладебан дәргаһіңә сығыныб барсам/сухбатны шаýýқ 
бірлә көксүм йарсам/хәмдін айтыб дәрдін тартыб ачыб йарсам/
әләст хамрын ғариб бәндәң ічәрмукин (23 а – 9).

әнә-л-Хақ (а) – Мен – Хақпын: тариқатны базарыда сауда 
қылсам/Мансур йәңиг әнә-л-Хақ деб ғаýға қылсам/хизмәт қылыб 
жәзб-у халәт пайда қылсам/дидар көрүб рухұм ‘аршга ұчар мукин 
(23 а – 11).

әндишә (п) – ой, пікір: қийаматны әндишәсі етмәгәйді/ еркі бол-
са адам болұб кетмәгәйді (28 а – 2).

әшкі (п) – көздің жасы: суфи мән деб ләф ұрар сән аһ-у 
афғаның қані/әшкі сурх-у рәңі зәрд-у чашым герйаның қані  
(66 б – 9).

Б
бада, бад (п) – жел соғып тұрған (жер), желді: пир сөзіні һәр 

наданға айтса болмас/неччә йақса бада йердә чарағ йанмас  
(85 б – 6).

бази (п) – ойын: туғры йүрған ‘ашиқлардын Худа рази/ ‘ашиқ іші 
асан демәс қылма бази (20 а – 13).

бақа билләһи (а) – мәңгілік Алламен бірге, Аллада (сопылықтағы 
Алла дәрежесіндегі мәңгілікке жету мақамы): ан тамуту асрарыгә 
кірмәгүнчә/фана фи иллә дәрийасыгә чуммагүнчә/бақа билләһи 
гаýһарыдын алса болмас (43 б – 1).

банәсиб – нәсіпсіз, үлессіз: әфсана дүр шари ‘ат/фәрзанадүр 
тариқат/‘ишқ елкідә банәсиб ақұздылар қаныны (68 б – 13).

барат (п) – азаттық берілгені туралы қағаз, азаттық туралы гра-
мота не хат: құллығыда іш артұқ қыл құллығыда азадлығ баратыны 
алмақ үчүн (72 а – 5).

бараһна (п) – жалаңаш: ей йаранлар йашым йетті йігірмә үч/ 
йалған да‘?ыларым барчасы боч/ қийаматта нә қылурмән бараһна 
лоч/ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм мән-а  (75 б – 1).

бари (п) – жасаған, Жаратушы, Құдай: дунйа йузідә бари та‘алаға 
сығынасаң (34 б – 9).

батин (а) – іші, ішкі дүниесі: һәммә күр-у кәру батины кәззаф/ 
тәмәм иқлимны кездім тапмадым саф (7 а – 2).

бахс (а) – пікір айту, ой таластыру: ‘ариф ‘ашиқ шаýқ бірлә 
қийаматта/Худайға бахс-у жаýаб қылар ерміш (35 б – 1).

бахр (а) – теңіз: жандын кечмәй гаýýас болмас оқұсыда/ бахр 
інідә кіріб гаýһар алған бар му (52 а – 8).

бахшиш (а) – сый, сыйлық: йығлаб тұрдұм рахм келіб  
бахшиш қылды/айт деділәр му ’минләргә айтмаймән му (101 а – 3).
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баһра (п) – үлес: Хаққа ‘ашиқ дәрýишләрі сәнги мәхәк/ [бу аләмда 
мәкән қылмас жаны фәләк/ нәфсі өлүк, көңлі тірік мисл мәләк]/ 
мұндағ болмай пирдін баһра алса болмас (62 б – 7).

бәд (п) – жаман: йахшыларгә әжр берүр ләр бәдгә жафа  
(16 б – 7).

бәд кәрдар (п) – жаман қылық, теріс қадам: умид бірлә келібмән 
дәргаһіңә Аллаһым/ бәд кәрдәм-у бәд кәрдар ‘ата қылғыл сахарда  
(32 б – 6).

бәдән (а) – дене, тән: астанәңә башым қойұб тәýбә қылсам/ 
ғайбат қылған тілләрімні йуз мың тілсәм/ гунаһ еткән бәдәнімні 
парә қылсам (14 а – 6).

бәлә (а) – бәле, жамандық: айа дустлар, бұ йолларны ‘ақбасы көп/ 
йүрсә болмас пир хизмәтін етмәгүнчә/ йуз мың бәлә афат михнәт 
хатары көп/қойса болмас пир хизмәтін қылмағұнча (21 а – 3).

бәләнд (п) – жоғары, биік: һәр йердә Худа хазир-у назир дурур 
әммә/сәййәх йүрүб Алланы бәләнд айтмаса биһрақ (29 а – 13).

көксү бәләнд (т-п) – өр көкірек: ей көксү бәләнд ахиры бір күн 
өләрің бар/жаныңны алыб тартгәндә қол йүгүнурсән (34 б –13).

бәрбад (п) – тоналған, босап қалған: табаррукдүр [ол ‘азиздын] 
үлүш алың/астанәсын йастанибан йүзні сүртүң/йол көрсәтсә жан-у 
дилні бәрбад ұрұң/бәрбад бермәй ‘ишқ йолыға кірсә болмас (64 а – 3).

бәрһам ұру – тарс жабу, ұру (есікті, терезені): чин ‘ашиқ кеткән 
еміш жайын ташлаб/Адһәм каби бәрһам ұрұб барын ташлаб (85 б – 2).

бәһр (п) – үшін: жанан ýаслы дәрйасыны пак гаýһарын/ гаýýас 
алур жан бәһрідін кечә білсә (27 а – 10).

берйан (п) болу – шыжғырылу, қуырылу: отға күйдүм жандын 
тойдұм хайран болдұм/ бу нүчүк от күймәй йанмай берйан болдұм 
(16 а – 8).

би бәдәл (п-а) – баламасы жоқ, теңдессіз: мәнің хикмәтләрім 
қанд-у ‘әсал дүр/һәмә сөзләр ічіндә би бәдәл дүр (8 б – 7).

би бәк (п) – батыл, қорықпайтын: иманымга чәнгәл ұрұб қылды 
гамнәк/пир Муған хазир болұб сачты тәрйак/ шайтан лә ‘ин мәндін 
қачыб кетті би бәк/бихәмдиллә нур-и иман елтім мән-а (78 б – 11).

би ғам (п) – қамсыз, жайбарақат: жандын кечтім михнәт тарт-
тым бәндәм деді/дозах ічрә қалмасұн деб рахм әйләді/ қанлар 
йұттым Алла дедім лутф әйләді/ би ғам болұб йер астыгә кірдім 
мән-а (39 а – 2).

би дәрд (п) – дертсіз, жаны сау: мәнің хикмәтләрім би дәрдгә 
айтмаң/баһасыз гаýһарым надангә сатмаң (9 а – 4).

би дум (п) – құйрықсыз: фаш-у дастар пучәк пулға сатыб келдім/ 
би дум болуб йер астыгә кірдім (38 б – 9).
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би ихтийар (а) – ықтиярмен, ерікті түрде: йер астыға кірдім 
дустлар би ихтийар/ әл-у асхаб әмин деді һәм чәһары йар  
(27 а –1).

би ма’ны (п-а) – мағынасыз, мағынасы жоқ: Аллайадын айтұр 
құл ма ’ны бірлән/би ма ’ныгә һәр кез көңүл бермәс болұр (101 а – 8).

би намуна (п): намуна (п) – үлгі, би – болымсыздықты білдіретін 
шылау, «оған ұқсайтын үлгі» деген мағынада: ей йар йүрәк күйдүрәсән 
қайда ерүрсән/ би шубһә би намуна сән қайда тұрұрсән (34 а – 8)

би нәм (п) болу – қатып-сему, қурау: һай-у һауас ма ’у мәнні откә 
йақмай/би нәм болұб йер астыгә кірдім мән-а (39 б – 11).

би пәйан (п) – шексіз, шетсіз; жандалары кір чунан көңлідә 
йүз мың жиһан/үшбу дунйа би пәйан көзгә ілмәс дәрýишләр  
(87 а – 9).

би тақат (п-а) – күші жоқ, күшсіз: Шибли ‘ашиқ йығлаб айды 
арығ Расул/ би тақат мән сама ‘ ұрсам мән һәм мәлул (111 а – 3).

би таһарат (п-а) – дәретсіз: би таһарат зикр айткангә 
лә‘нат төгәр/ өшәл күні туққан фәрзәнд шайтан туғар  
(50 б – 7).

би файз-у футух (а-п) – пайдасыз және ашқан жаңалығы жоқ: би 
файз-у футух бәндәні көмулгәні биһрақ/ тургіл кечәләр турфа ‘ажаб 
хадисалар бар/ ахир өләсән бәндә тірік өлгәні биһрақ (28 б – 8).

би шубһә (п-а) – шүбәсіз, күмәнсіз: ей йар йүрәк күйдүрә- 
сән қайда ерүрсән/ би шубһә би намуна сөн қайда тұрурсән (34 а – 8).

бигәнә (п) – жат, бөтен: тариқатны шаýқы заýқы күймәк йанмәк/
Хақдын өзгә бигәнә деб қайтіб танмәк (63 б – 2).

бидар (п)– ұйқысыз, қырағы: ‘ишқ сиррыны бидарларға айтыб 
болмас/бұл йолларны ‘ақбасыдын өтүб болмас (40 а – 14).

бидар (п) болу – ұйықтамау: құл Хожа Ахмәд ‘ашиқлар дек болғыл 
бидар/бидар болмай ма ‘шуқ йүзін көргән бар му? (53 а – 4).

бижә (п) – бекер, бос: шаһ Мансуры әнә әл-Хақны бижә емәс (58 
6 – 7).

бизар (п) болу – бас тарту, жек көру: мурадыңа йетәй десәң болғыл 
бидар/ аһл-у ‘айәл хан-у мәндін болғыл бизар (22 а – 11).

бийабан (п) – шөл дала, жапан түз: дәргаһыға башым қойұб нала 
қылсам/көз йашымны ақұзұб жала қылсам/бийабанлар кезіб мәжнун 
ýәлә қылсам/дустлар хожам мәні бәндәм дегәймукин (13 а – 6).

бикана (п) – бөтен, бейтаныс: бикәна деб муллалар Мансурны 
өлдүрділәр/ кәфир деб күйдүрділәр үч йүз мулла талашыб (69 а – 2).

бикана (п) болу – жат болу, безу: суфийа қылсаң мухаббат да ‘уы-
сын диýана бол/мал-у мулк-у хан-у мәніңдін кечіб бикана бол (67 б – 7).
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бикәс (п) – жарлы, кедей, жоқшылықтағы адам: мәні йад әйләсә 
һәр нәý жуýанлар/ ғариб-у бикәс-у һәм натаýанлар (10 б – 5)

билә кәрдан (п) – әрекетсіз: жандалары йур салах зикр сама’ иллә 
Алла/хизмәт қылың ýа Аллаһу билә кәрдан дәрýишләр (87 а – 5).

билә мудам (а) – шексіз, үнемі: әләст хамрын кімгә берсә өшәл 
сақи/ билә мудам ічіб будур бақи (33 б – 5).

бимар (п) – ауру, науқас: суфийа да ‘уы ‘ишқ қыл барчадын бизар 
бол/ ұйқұны қылғыл харам һәр түн тұрұб бидар бол/дәрді йоқ би дәрд 
көрсәң қопмасаң бимар бол (68 а – 1).

бина (а) – құрылыс, бина (а) қылу – тұрғызу, салу: жәннәт ічрә 
йүз мың кушкләр бина қылдым (102 а – 7).

бинә‘и Мухаммәд (п) – зерделі, ақылды Мухаммед: өлтіргіл-у 
күйдіргіл-у мың жаýр-у жафа қыл/ ол рузи жаза қыл мәні бинә‘и 
Мухаммәд (30 а – 7).

бихәмдиллә (а) – Аллаға шүкір: шайтан лә‘ин мәндін қачыб 
кетті би бәк/бихәмдиллә нур-и иман елтім мән-а (78 б – 12).

биход (п) болу – есінен тану: тағ-у ташға башын ұрұб биход 
болұб/аһл-у ‘айәл хан-у мәндін өтәр дустлар (15 б – 3).

бишәк (а-п) – күмәнсіз, шәксіз: келің йығлаң зәкир құллар зикр 
айталүк/зәкирләрні Худа бишәк сеýәр ерміш (19 а – 7).

биһишт (п) – пейіш, бейіш: сиратдын сән кечмәйін/ биһишт ічрә 
кірмәйін/Хақ дидарын көрмәйін/ нигә мұнча ойұрсән (88 а – 2).

биһрақ – жақсырақ, артығырақ; биһ (п) – жақсы, артық: Хақ йады 
білә бәндә мудам болгәні биһрақ/ гәфил кішігә мұнда нә бар өлгәні 
биһрақ (28 б – 6).

биһуш (п) болу – талу, есінен тану: мәнің хикмәтләрім пир-и за-
бар даст/ешіткәнләр болұр биһуш-у сәрмәст (8 б – 4).

бичара (п) – байғұс, дәрменсіз: ей ‘ашиқ бичара сүрәрсән нә 
деуүрсән (34 б – 2).

бузрук (п) – текті жан, сыйлы адам: жумлә бузрук йығылыб келіб 
ин ‘ам берді/ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм мән- а (75 а – 5).

Бурақ – Мұхаммед пайғамбарды көкке көтерген сәйгүлік: 
шари‘атны бұтасында пишмәгүнчә/ тариқатны бурақыны 
мінмәгунчә (43 а – 11).

бустан (п) – бақ, бау-бақша: мәні хикмәтләрім ‘аләмға дас- 
тан/рухұм келсә қылұр сухбатны бустан (6 а – 10).

бута (п) – ыдыс (сосуд): шари ‘атны бутасында пишмәгунчә/
тариқатны бурақыны мінмәгунчә (43 а – 11).
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г
гәһ (п) – жақ, орын: нида келгәй мәләикгә занжир сал деб/ ғоллар 

салыб махшар гәһла алыб йүргіл (36 а – 10).
герйан (п) – жасты, жасқа толы (көз): көзі герйан мурадына йетәр 

дустлар (16 а – 10).
гумраһ (п) – тура жолдан адасқан, азғын: шаһ Мансуры әнә әл-

Хақны бижә емәс/ йолны тапкан бізгә охшар гумраһ емәс (58 б – 8).

ғ
ғалл (п) – дұшпандық: пирі кәмил хизмәтідә болған кіші/ зәрра 

қалмас көңлі ічрә ғалл-у ғашы (100 а – 1).
ғам ‘ишқы (а) – ғашықтықтың мұңы: Йасаýи сөзіні қадрыга етің/

ғам ‘ишқыдын барыб тойғұнча татың (9 а – 1).
гамнәк (а-п) – көңілсіз, мүңды: иманымга чәнгәл ұрұб қылды 

гамнәк/пир Муған хазир болұб сачты тәрйак (78 б – 9).
ғаним (а) – дұшпан, жау, ғаним (а) қылу – дұшпан ету: Аллаүчүн 

фәрзәндләрім йәтим қылсам/та ‘ат бірлә суңгәкләрім хәлим қылсам/ 
аһл-у ‘айәл хан-у мәнні ганим қылсам/ дустлар хожам мәні бәндәм 
дегәймукин (13 6 – 8).

ғанимат (а-п) – оңай олжа: құл Хожа Ахмәд йолга кіргін хала фур-
сат/Алла дегіл ‘умрың өтті дәм ғанимат (19 а – 2).

ғариқ (а) болу – суға бату: құл Хожа Ахмәд қырқа кірдің нәфсіңні 
қырқ/мұнда йығлаб ахирәтда болғыл ғариқ (94 а – 6).

ғариб (а) – ғаріп, бейшара: ғариб мән-у бикәс мән бичара-у һәм 
факир-у/ сәндін өзгә кімім бар лутф әйләгіл сахарда (33 а – 4).

ғаýға (а) – шу: кулли ‘аләм душман әйләб салдың ғаýга/ Худайга 
барыб жаýаб берәр ерміш (35 б – 5).

ғаýýас (а) – судың тереңіне суңгуші: жанан ýаслы дәрйасы- 
ны пак гаýһарын/ ғаýýас алур жан бәһрідін кенә білсә (27 а – 9).

ғаýс-у ғийас (а) – көмек, құтқару: йәнә ғаýс-у ғийас алдыда хазир/
мурадыны берүр һәр күндә қадир (9 б – 2).

ғаффар (а) – кешірім беруші, кешірімді (Алланың эпи- 
теттерінің бірі): Худаға ләф ұруб айды гунаһ кар/әгәр ‘афу әйләсә 
саттар-у ғаффар (106 – 11).

ғаш (п) – өтірік, алдау, арбау: пирі кәмил хизмәтідә болған кіші/ 
зәрра қалмас көңлі ічрә ғалл-у ғашы (100 а – 1).



619

ғәýға (а-п) – айқай, ұрыс, шу: саýда қылсаң ахирәтны саýдасыны/ 
башға алма бұ дунйаның гәýғасыны (20 б – 7).

ғәфил (а) – ойсыз, бейғам адам: Хақ йады білә бәндә мудам болгәні 
биһрақ/ гәфил кішігә мұнда нә бар өлгәні биһрақ (28 б – 6).

ғәфләт (а) – жайбарақаттық, қамсыздық: уа дарига өтті ‘умрым 
жаным бермәй/ ғаýýас болұб дәрйа ічрә гаýһар термәй/ Хақдын өзгә 
ғәфләтләрні арқа салмай/ таңла барсам нәдамәтлар чындын болур 
(57 а – 1).

ғиза (а) – тамақ, қорек, тағам: нәфсні зидди рух ғизасы һәм иманы/
рақс сама‘ ‘ашиқ күйәр жаны (55 а – 11).

ғолл (п-а) – шынжыр, бұғау: нида келгәй мәләикгә занжир сал деб/ 
ғоллар салыб махшар гәһла алыб йүргіл (36 а – 10).

ғуләм (а) – қызметші, қызмет көрсетуші (бала, жас жігіт):жумлә 
мәләк йер астыда болды ғуләм (25 а – 6).

ғунча (п) – гүлдің қауызы: ачұқ йүзлүк гунчалар дек ýа болмаса/
мақсудыға анда нүчүк йетәр дустлар (99 б – 8).

ғурбәт (а) – бөтен ел, жат жер: анам қалдым хасрәтта/ йығламай 
му гурбәтта/ мың дағ-у мың михнәтдә/ Кәғбам анам деді-йа  
(106 б – 10).

ғуфран (а) – кешірім: мән дәфтар сәни айтым сізгә дәрман/ 
бәндәм десә көңлүм ічрә қалмас арман/ ғуфран ічрә дидарыны қөрсәм 
‘айан/хәмдін айтыб шәкир болұб йүрмәйін му (114 б – 3).

ғұлғұл (а) – шу, у-шу, ғұлғұл (а) болу – шулау: ‘ашиқ ‘ариф жст 
мулкідә әләм тартса/ он сәккіз мың қамуғ ‘аләм гұлгұл болур (33 а – 13).

Д
да‘уы (а) қылу – жар салу, дауыстап айту: бу ‘аләмда шайх мән 

деб да ‘уы қылдым/ нәфсім мәні һәýа қылды һариб қалдым (38 б – 7).
дағ (п) – қайғы, қасірет: тәмәм ‘умры өтсә дағ-у хасрәт/ кечә 

бидар олуб тартса рийазат (10 а – 10).
дағла – ауырт-, қайғы жама-: хасрәтіда йүрәгімні дағласам мән 

(13 а – 10).
дад (п) – көмек сұраған айғай: бір түн сахар ғариб Мансур көб 

йығлады/ дадын ешітіб Алла өзі рахм әйләді (58 б – 12).
Дару-л-бақа (а) – мәңгілік үйі, о дүние: зәкирләрні тұрар йері 

Дару-л-бақа/келің йығлаң зәкир құуллар зикр айталүк (49 б – 2).
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Дару-л-жанан (а) – жәннәт, пейіш: ол құш айтұр һәр кез тынмай 
йараб аман/ рузы қылғыл ол бәндәгә Дару-л-жанан (99 а – 11).

Дару-с-сәләм (а) – жәннаттың бір қақпасы: за ‘иф құлны арзусыдүр 
Дару-с-сәләм/ ‘ашиқ болмай Дару-с-сәләм кірсә болмас (44 б – 2).

дәлқ (п) – дәруіштің үстіне киетін киімі: батин кәззаб заһирімдә 
бар дүр дәлқым/ құлақ салғыл хас уммәті болай десәң (18 б – 1).

дәрахт (п) – ағаш: һәр дәрахтын мийýа келүр бір ләззаты/ 
ихласлық ‘ашиқ йолда қалған бар му (53 а – 1).

дәргаһ (п) – есіктің көзі, табалдырық: дәргаһыға башым қойұб 
нала қылсам/ көз йашымны ақұзұб жала қылсам (13 а – 4).

дәрд-у хәләт (п-а) – дертті хал, сырқатты жағдай: пирсіз йүрүб 
дәрд-у хәләт пайда қылдым/ ол сәбәбдін Хаққа сығыныб келдүм 
мән-а (75 б – 5).

дәрйа‘и Мухаммед – дариядай Мухаммед: мән өркүләйін хуш 
кәрәміңдін соні Аллаһу/ бір қатра татұргіл мәңә дәрйа ‘и Мухаммәд 
(30 б –1).

дәрýиш (а) – дәруіш, сопы: ол дәрýиш ‘азиз башы халқны йолы, 
Қайда барса таныб болмас құлны құлы (81 а –  1) .

дәфтари сәни (п-а) – екінші дәптер: құл Хожа Ахмәд мән дәфтари 
сәни айтым/ екі ‘аләм ‘ишратінің мәйға саттым (27 а – 5).

дәшті (п) – дала: асла бір йыл шад әйләді би ғам қылыб/ атамыз 
дек ғам дәштідә өлмәйін му (113а  – 14).

дидар (п) – бет, жүз: михнәт тартыб дидарыгә лайиқ болсаң/
михнәт тартмай дидарыны көрсә болмас (62 б – 14).

дил сафа (п-а) – жүрегі таза (жан), дил – жүрек, саф (а) – таза, 
кіршіксіз: мәні хикмәтләрім саррафа айтың/ Худадын бахабар дил 
сафа айтың (7 а – 4).

дилбәнд (п) – бауыр, қымбатты: қолұм тұтұб уммәтім сән 
уммәт деді/ ми‘раж узрә Хақ Мустафа оғлұм деді/ суннәтімні 
мәхкәм тұтұң дилбәнд деді/ Мустафаға матәм тұтұб кірдім мән-а  
(25 б – 5).

динни ‘уқбы (а) – діни. сот күні: мәнің хикмәтләрім динни ‘уқбы/ 
дил-у жаныда болса зикрі қалбы (8 а – 12).

дота (п) – бүгілген, майысқан: Хақиқатлығ ‘ашиқларны қады 
дота/ йалган ‘ашиқ йолға кірсә іші хата/ чин ‘ашиқны көзі йашлығ 
өзі ада/ дота болұб хазратыға келдүм мән-а (49 а – 3).
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дота (п) + қылу – иілдіру, ию: Хақны білгән бек-у хан-у халқны 
білмәс/ ол бәндәмні өз йолымда дота қылдым (102 б – 14).

дун-удағал (п) – адамгершілігі жоқ адам, өтірікші, алаяқ: су-
фийа сән малыны алмақ үчүн қылдың жәдәл/ заһирың суфи нама дүр 
батиның дун-у дағал (67 а – 6).

дунйа пәраст (а-п) – дүниеқор, байлыққа табынушы: ей гәфил 
дунйа пәраст һич өзуңә келмәсмусән/ мұнда сәні кім йібәрді ізләб 
тапмасмусән (83 а – 8).

дунйадар (а-п) – дүниеқор, дүниеқоңыз: дунйадарлар малын 
көрүб һәýа қылұр/... жан перурдә йығлаб йығлаб йатар дустлар  
(16 б – 12).

дуруд (п) – мадақ, мақтау: ýәрдәм дуруд айтсам мән ол нуры Мус- 
тафаға/ жаным қурбан қылсам мән дустым дегән Худаға (72 б – 5).

дуруд (п) айту – мадақ айту, дұға оқу: йүз мың дуруд айтыб 
[Мустафаға/ уммәт болұң/ ол сәбәбдін алтмыш учдә йергә кірдім 
(92 а – 1).

духт (п) – тігіс, тігу: ýа дариға өтті ‘умрум қані ‘ишқым/ уммәт 
дедім дунйа сәры болды духтым (18 а – 13).

Ж
жа (п) – орын, мекен; жа болу – орын алу, дайын болу: ер болма-

ды ол тахты па болмады/ марданларны хизмәтідә жа болмады (99 
б – 12).

жала (п) қылу – ағызу: дәргаһыға башым қойұб нала қылсам/ көз 
йашымны ақұзұб жала қылсам (13 а – 6).

жанан, жанана (а) – жан, жүрек, сопылық оқуда «рухтың тұғыры» 
деген мағынада, яғни рухтанған жан: шари ‘ат дүр ‘аиіиқларны  
афсанасы/ ‘ариф ‘ашиқ тариқатны диýанасы/ қайда барса жанана 
дүр һәм ханасы/ жандын кечіб жанананы табтым мән-а (48 а – 9).

жанан ýаслы (а) – рухтанған жанның қосылуы (Алламен): жанан 
ýаслы дәрйасыны пак гаýһарын гаýýас алур жан бәһрідін кечә білсә 
(27 а – 8).

жари (а) – ағу; жари қылу – ағызу: аның үчүн сәңә зари қылұрмән/
көзүмні йашыны жари қылұрмән (11 а – 8).

жаýр-у жафа (а-п) – қаттылық пен әділетсіздік: өлтіргіл-у 
күйдіргіл-у мың жаýр-у жафа қыл/ ол рузи жаза қыл мәні бинә‘и 
Мухаммәд (30 а – 7).
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жафа (а-п) – жапа, қорлық, қиындық: залим әгәр қылса жафа 
Алла дегіл/ елкін ачыб Хаққа сығын бойұн сүңгіл (59 а – 10).

жаффы (а) – қаттылық, мейірімсіздік: мухаббатдін хабар білгән 
жаффы білмәс/ башы кетсә йатары йоқ сәнні білмәс (20 а – 4).

жаш-у хуруш (п) – қанаттану және рухтану: дәрд-у халәт пайда 
қылған дәрдің болур/ жаш-у хуруш хасил еткән жошлық болур.

жәдәл (а) қылу – пікір таластыру, таласу, төбелесу: суфийа сән 
малыны алмақ үчүн қылдың жәдәл/ заһирың суфи нама дүр батиның 
дун-у дағал (67 а – 5).

жәзб-у халәт (а) – өзіне тарту, еліктіру: тариқатны базарыда 
сауда қылсам/ Мансур йәңиғ әнә-л-Хақ деб гаýга қылсам/хизмәт 
қылыб жәзб-у халәт пайда қылсам/дидар көрүб рухұм ‘аршга ұчар 
мукин (23 а – 12).

жәллә (а) – анық көріну, көрініс, құбылыс: ‘ашиқларны шийýасы 
куфт-у кудур миýасы/ ‘инайатны жәлләсі ‘ашиқларга тікді-йа  
(86 б – 3).

жәм-и шараб (п-а) – шарап ыдысы: хожам жәм-и шарабын тола 
пергәй/ йана сәрмәст олуб ýаслыны көргәй (9 б – 9).

жәулән (а) – серуен, жәýлән (а) қылу – серуендеу: мухаббатны 
бустаныға өзін салса/ма ‘рифатны майданыда жәýлән қылса (33 6 – 2).

жәфи (п) – азғын, теріс жолдағы адам: қийаматта телмүртүрмәй 
уммәт дегіл/ ‘асы жәфи уммәтләрні ғамын йегіл/... йа Мустафа, 
елкім алың йолда қалган (61 а – 12).

жәһил (а) – надан, білімсіз: білмәділәр әнә әл-Хақны ма‘- нысын/
жәһилләрға хәл ‘илмін Хақ көрмәді мунәсиб (68 б – 8).

жисм (а) – тән, дене: зикр айтыб бар жисмімні афақ қылсам /
ýужудумдын бу ‘ақбаләр көчәр мукин (23 а – 4).

жош (п) – тасу, қатты ағу, жош (п) ұру – тасу, гүрілдеп ағу: заýқ 
дәрйасы жош ұрды (69 а – 6-7).

жудә болу – арылу, ада болу: Аллаһ Хақы болұр душман жудә 
болғыл/жудә болган Хақ ýаслигә йәтар ерміш (36 б – 8)

жудә қылу (п) – айыру, ажырату, арылту: Хақ өләрдә иманыдын 
жудә қылұр/жан перүрдә йыглаб йығлаб йатар дустлар (17 а – 2).

жумлә (а) – барлық, барша: Субхан Игәм жумләмізгә иман берді/ 
өзін таныб құллұғыны қылмақ үчүн (716  –  5) .

жунунлік (а) – есінен адасу, ақылын жоғалту: келим кигән ол ‘азиз 
Хаққа жунунлікләр дәргаһ ічрә Хақны қапар (53 б – 10).
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журм (а) – күнә, теріс іс: уммәтләрні журмын кечкіл ей кердигәр/
Мустафаға матәм тұтұб кірдім мән-а (27 а – 3).

жур‘а (а) – жұтым, судың азғантай бөлігі; жур‘а + табу – жұту, 
тату: пирі Мұған қатрасыдын жур‘а таптым/йол табай деб башым 
бірлә тонлар йабтым (93 б – 10).

жууан, жауан (п) – жас, жасы кіші: насихатлар қылар пиру 
жуýанны/ өзі фәһм етмәгән йахшы йаманны (7 6 – 2).

жуһуд – күш-жігер, талпыныс, ұмтылыс: гунаһімгә тағ ташлар 
тақат қылмас/дәргаһігә шәрмәндә мән һич кім білмәс/ мұндағ гунаһ 
жуһуд тарса кәфир қылмас/ йа Мустафа, елкім алың йолда қалған 
(61 б – 3).

з
забан (п) – тіл: забаныгә чәңгәл ұрұб ол йүрүгәні/ кечә күндүз 

барлықа ұчар ерміш (99 а – 4).
забар даст (п) – 1. күшті, қуатты; 2. шебер: мәнің хикмәтләрім 

пир-и забар даст/ешіткәнләр болұр биһуш-у сәрмәст (8 б – 2).
зайи‘ (а) – зая, бекер, босқа: мухаббатны шаýқы бірлә жан 

бермәсә/ зайи‘ кечөр ‘умры аның иманы йоқ (40 а – 10).
за‘иф (а) – бейшара, әлсіз: за ‘иф құлны арзусыдүр Дару-с- сәләм/ 

‘ашиқ болмай Дару-с-сәләм кірсә болмас (44 б – 1).
за‘фаран (п-а) – шафран (сары түсті шөптің аты): үшбу ішні йолы-

ны білмақ тұрұр/ за’фарандек рәң-ү ру’йи солмақ тұрұр (73 б – 13).
зақкум – у: жаның қинаб заққум чайнаб ‘ашиқ болғыл/ башың 

ойнаб ол жан сізләб садиқ болғыл (56 б – 4).
залим (а) – залым, озбыр: залим әгәр зулм әйләсә мәңә йығла/ Алла 

дебан йұтұб қанлар белің бағла/харам шубһа төрк әйләбән йүрәк 
дағла/ залимларға йүз мың бәлә бердім мән-а (59 а – 13).

зангар (п) – тат, тот (ржавчина): қырық йылкі зангар бағлаб 
көңлүм ічі/Хақ йадыны нуры бірлә ақты болғай (84 а –5).

зарар (а) – зиян, залал: уммәт мән дедім қылған ішім һәммә за-
рар/ йа Мустафа, елкім алың йолда қалған (62 а – 7).

захмат (а) – қиындық, ауыртпалық: ей мәні йаранларым һеммәт 
тұтұң иманыма/душманым иманымға захмат берәдүр дустларым 
(516–11) .

заһид (а) – аскет, бұ дүниенің қызығынан бас тартушы, тақуа: 
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заһидлардын ‘ашиқлар көб ей бихабар/ бір аһ ұрса ‘алим болар зир-у 
забар (36 б – 2).

заһир (а) – көрінген, заһир (а) болу – көріну, пайда болу: он 
тоққузда йетміш мақам заһир болды/ зикрін айттым іч-у ташым 
таһир болды (12 а – 8).

заһир ма‘насы (а) – сыртқы мағынасы: ‘алим ол кім өзі  
оқуб білсә/ РахманТәңрім бұйұрғана бойұн сұнса/ заһир ма‘нысыны 
алыб ічкә салса/ оқуб оқумас ‘алим болмас дустларым-а (31 а – 2).

зәкир (а) – зікір айтушы; зәкир болу – зікір айту: әгәр тапсам 
йолұм зәкир болұрмән/ йурәгім чәк етіб шәкир болұрмән (11 а – 4).

зәрд (п) – сары: суфи мән деб ләф ұрар сән аһ-у афғаның қані/ 
әшкі сурх-у рәңі зәрд-у чашым герйаның қані (66 б – 9).

зәрра (а) – түйір, кішкентай бөлшек: қабрнің ічідә тұрмаккә йоқ 
зәрра мәжәлін/ йашыңны төгүб тофрағ үзә һәм өнүрсән (35 а – 1).

зәти ұлұқ (а-т) – ұлықтық иесі (Алла): йа иләһи хәмдің бірлә 
хикмәт айтыб/зәти ұлұқ хожам сығнаб келдім сәңә (94 а – 9).

зәһр (а) – у: өлмәс бұрұн жан аччығы зәһрін таттым/ Мустафаға 
матәм тұтұб кірдім мән-а (27 а – 7).

зийад (а) – арту, артық болу, зийад болу – арту, көбею: күндін 
кунгә зийад болар қал-у хәл/ дана болұб Хақ йолларын ачар ерміш  
(37 б – 14).

зидди – қос, араластыр (бұйрық рай): нәфсні зидди рух ғизасы һәм 
иманы/рақс сама‘ ‘ашиқ күйәр жаны (55 а – 10).

зинһар (п) – сақтан, қаш (бұйрық рай): зинһар қачкіл зинһар қач на-
дандын/ Хақ йадыны һәр кім айтса өшәл мардан (63 б – 10).

зир-у забар (п) – жоғары мен төмен, жер мен аспан; зир – төмен, 
жер; забар – жоғарғы жақ, көк, аспан: заһидлардын ‘ашиқлар көб ей 
бихабар/ бір аһ ұрса ‘алим болар зир-у забар (36 б – 4).

зу-л-жәләл (а) – ұлықтық иесі (Алла): йа қадири зу-л- жәләл ‘ата 
қылғыл сахарда (32 б – 9).

зулм (а) – жауыздық, зұлымдық, озбырлық: залим әгәр зулм әйләсә 
мәңә йығла/ Алла дебан йұтұб қанлар белің бағла (59 а – 13).

зу-н-нун Мисри – мысырлық сопының аты: Зу-н-нун Мисри 
халқны қойұб Хақны сеуді (54 а – 1).
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И
иллә Алла (а) – Аллағана, тек қана Алла: жандалары йур са-

лах зикр сама ‘иллә Алла/ хизмәт қылың ýа Аллаһу/ биллә кәрдан 
дәрýишләр (87 а – 4).

иллә Алла зикрі (а) – «тек қана Алла» зікірі: ‘алим ол дүр иллә 
Аллазикрін айтса/ма ‘ны оқуб мәнлік тойұб йолға кірсә (31 а – 4).

илһәм (а) – шабыт (откровение): Аллаһ деді көп йығлагыл көрсәң 
мәні/зари қылсаң бәндәм дебан сұрғум мән-а/жандын кечіб мәні 
есүтәр ‘ашиқ қані/ илһәм келді чин құлақға өлдүм мән-а (48 б – 11).

ин‘ам (а) – сый, тарту: мәнің хикмәтләрім ин‘амы Алла/ сахар 
ýақты десә астағфир-у Алла (8б  – 8 ) .

и‘тиқад (а) – иман, сенім: жандын кечмәй башдын өтмәй йолға 
салмас/ и‘тиқадың тәм болмаса қолұң алмас (21 б – 12).

инна фатахна (а) – Құраннан алынған аят болуы керек, аударма-
сы: «біз шындығында ашқан едік»: инна фатахна оқұб ма‘ны сұрдұум/ 
пәртәý салды биход болұб дидар көрдүм (79 6 – 7).

инсан (а) – адам: Хақ Расул суфи болұб дунйа малын сеýгән емәс/ 
суфи болұб дунйаны сеýгән кіші инсан емәс (68 а – 6).

инсаф (а) ету – ұялу, әділ болу, бұл жерде «көңіл қоймау» мағы- 
насында: оттұз йеті йашға кірдім ойғанмадым/ инсаф етіб Алла 
сәры толғанмадым (93 а – 9).

инсафа (а) – әділдік: өзіні білді ерсә Хақны білді/ Худадын білді 
қылды инсафа (8 а – 7).

инша’а Алла (а) – Алла қаласа!: Шибли ‘ашиқ йығлаб айды 
арығ Расул/ би тақат мән сама ‘ ұрсам мән һәм мәлул/ Расул айды 
инша ’а Алла қылғай қабул/ рухсат тіләб рақс-у сама’ ұрды дустлар  
(111 а – 4).

икрар (а) – сабыр, тағат: қаһһар Игәм сәндін қорқұб ойғансам 
мән/ гунаһімә иқрар олуб иңрәнсәм мән (14 б – 7).

ирадат (а) – қалау, тілек: ирадат сыз тұтмай пирні етәгін/ үшбу 
йолны хатарыдын өткән бар му (86 а – 1).

ифтар (а) – ораза кезіндегі ауызашар уақыты: айтұр анасын 
қопгіл/рузаағрыңны ачкіл/йамғур суыны ічкіл/ ифтар ýақты болды-
йа (106 а – 6).

ифша (п) қылу – жария ету, жар салу, елге тарату: Худайымдын 
тіләб падшаһ қылурмән/халайиқлар ара ифша қылурмән (9 а – 11).
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ихсан (а) – қайыр, садақа: өшәл ‘алимға жан курбан қылурмән/ 
тәмәмі хан-у мән ихсан қылурмән (8 а – 2).

ихтийар (а) – таңдау, ерік: муршидләрні хизмәтін қыл ихтийар/ 
өзлүгүмдін йолға кірдім демә зинһар (74 а – 4).

ихтирақ (а) – жалын, өрт: әләст хамрын кімгә берсә өшәл сақи/ 
билә мудам ічіб будур бақи/ тән жиһанын күйдүрүр ол ихтирақы/ічі 
күйәр һәм қақылур һәм күл болур (33 б -7).

иһанат (а) – кемсіту, төмендету, жазғыру: ‘ишқ бабыда ‘ашиқ 
болұб Мансур [өтті]/ белін бағлаб Хақ ‘ишқыны мәхкәм тұтты/
мәләмәтләр иһанатләр көб ешітті (57 б – 7).

Й
йәктә-и (п) – жалғыз, бір ғана: қылғыл мәні сән ‘ашиқ йәктә-и 

Мухаммәд (30 а – 4).
йақин (а) – анық, айқын: заманалар ахир болды хойуң кетті/ Ра-

сул Алла ýа‘далары йақин йетті (16 6 – 3).
йухиббунаһу либасы (а) – «олар оны (Алланы) жақсы көреді» 

киімі (Құраннан): йухиббунаһу либасыны кимәгүнчә/ Хақ дидарын 
марданлар дек көрсә болмас (43 а – 8).

йухиббуһум шарабы (а) – «ол (Алла) сендерді жақсы көреді» 
шарабы: йухиббуһум шарабыны ічмәгүнчә/ йухиббунаһу либасыны 
кимәгунчә/рийазатны салахыны кимгәгунчә/Хақ дидарын марданлар 
дек көрсә болмас (43 а – 7).

йаума йакуну ан-нәс са‘атында (а) – [адамдар таралған 
көбелектей] болатын күн сағатында (Құрандағы Қариға сүресінің 
төртінші аяты), бұл жерде о дүниедегі сот күні туралы айтылып 
тұр:болгұм дейуб ерәнләрні сухбатында/ қаттық қорықгыл алқа әл-
қари‘ат айатында/ йаýма йакуну ан-нәс са ‘атында/ көб йығлағыл 
тыңла анда көрмәк керәк (97 б – 1-2)

йа һадийу әл-музиллин (а) – о жолдан тайғандарды тура жолға 
бастаушы!: пирі Муған хизмәтіндә жафа тартай/ йа һадийу әл-
музиллин деб келдүм мән-а (103 а – 9).
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‘айн
‘абид (а) – құл, Аллаға құлшылық етуші: заһид болма ‘абид болма 

‘ашиқ болғыл/ кәззаб бұ йолларда садиқ болғыл (41а – 13).
‘ажиз (а) – әлсіз, күшсіз: ‘алимларны ‘илмы бірлән болды ‘азиз/

жәһилләрні жәһлі бірлән қалды ‘ажиз (96 б – 15).
‘азәзил – азғырушы шайтан: ‘амал бірлә ол ‘әзәзил мәнлікқылды/ 

оқуб оқумаслік андын қалды (31 а – 11).
‘азм (а) – табандылық, берік шешім, азм ету – шешімге келу: 

үшбу жан бізні білән ерді ‘адәт неччә йыл/ Хақ та’ала әмрі бірлә 
‘азм етәдүр дустларым (51б–13) .

‘айн-у ‘айан (а) – көзге аян (Құранның 102-сүресінің 7-аятынан): 
нә таб‘да сән бу сифат бу сіл ‘ажабың бар/ни сурату ни сирату ни 
‘айн-у ‘айанда (28 а – 10).

‘айну әл-йақин (а) – көзге айқын: құл Хожа Ахмәд Хақ йолыны 
сөзләб өтті/‘илму әл-йақин шари ‘атны көзләб өтті/ ‘айну әл-йақин 
тариқатны түзләб өтті (60 а – 10-11).

‘айш-у фарағат (а) – өмірдің ақыры, тіршіліктің соңы: ей адам сән 
‘айш-у фарағатгә ишанма аслың/барыб ахиры бір күн қошұлұрсән 
(35 а – 3).

‘алә ад-дауам (а) – үнемі, мәңгі: ‘ашиқларны ‘ишқ ічіндә башы 
олса/ол мақамда мәй ічәрләр ‘аә ад-даýам (64 б – 4).

‘аләйк алу – сәлемді алу, «ас-сәләму алейкум» деген сәлем- 
ге жауап беру: андын кейін Хақ Расулы мәңә бақты/сәләм қылдым 
һайбат бірлә ‘аләйк алды (101 а – 2).

‘ақба (а) – қиындық: Хақиқат йолларыны ‘ақбасы көп/бу йоллар-
ны көрмәй білмәй болмас йүрүб (27 б – 2).

‘ақибат (а) – соңы, нәтижесі: неччә йақсаң ‘ақибат ол ұчар чаррағ, 
Ол чаррағтек бір күн йаныб өчәрміз-а (42 б – 1).

‘ақил (а) – ақылды, ‘ақил (а) болу – ақылды болу: дунйа үчүн ғам 
йемәгіл ‘ақил болсаң (72 а – 10).

‘амал (а) – іс-әрекет, амал: уммәт мән деб ләф ұрар мән қәні 
‘амал/Алла сәры мән қылмадым һәр кез жәдәл (62 а – 5).

‘амал (а) қылу – әрекет жасау, еңбек ету, жұмыс істеу:‘амал қыл 
хайрың артур әзгәләрдін (72 6 – 2).

‘ар (а) – ұят, ар: ‘ажиз мән-у на таýан тарса жуһуд ‘ар 
етәр/‘айбым йа саттар рахм әйләгіл сахарда (33 а – 1).
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‘ариф – 1) білгір, білімді; 2) сопылық ілімнің белгілі сатысын 
меңгерген сопы: ‘ариф құллар мискинліккә өзін салды/ өзін йолын 
тұтған ерүр дустларыма (31 а – 13).

‘арш (а) – ғарыш, аспан, көк, яғни көктегі Алла тағаланың мекені: 
дидарымны талаб қылсаң ‘аршкә чықғыл/уммәт болсаң Мустафаға 
қопуқ қақғыл/аһлің бірлә ‘арш үстігә отлар йақғыл/чин ‘ашиқны  
Субхан игам сынар ерміш (35 6 – 7).

‘арш-у курси (а) – ғарыштағы тақ (Алла тағаланың билігі): ешіт 
‘ашиқ рақс-у сама ‘ ұрұб йургіл/мөләикләр келіб субхат құргәй/‘арш-у 
курсидін өтүб ýадилагәй/йер тербәтіб рақс сама ‘ қылар ерміш (35 
б – 13).

‘аси (а) – Аллаға қарсы тұрушы, мойын сұнбаушы, күнәһар: лутф 
әйләсә йүз мың ‘аси хәндан болұр (22 б – 9).

‘ата (а) – сый, сыйлық, ‘ата (а) қылу – сыйлау, тарту ету: умид 
бірлә келібмән дәргаһіңә Аллаһым /бәд кәрдәм-у бәд кәрдар ‘ата 
қылғыл сахарда (32 б – 6).

‘афу (а) әйлә – ғафу ету, кешірім ету: Худаға ләф ұруб айды гунаһ 
кар/әгәр ‘афу әйләсә саттар-у гаффар (10 б – 10).

‘ашик – 1) Хаққа ғашық; 2) сопылық ілімнің белгілі сатысын 
меңгерген сопы: ‘ашиқ ‘ариф жан мулкідә әләм тартса/ он сәккіз 
мың қамуғ ‘аләм гұлгұл болұр (33 а – 11).

а‘лә (а) – ең биік, ең жоғары: таң атқұнча Хақ йадыны айған 
кіші/ тағ-у ташны бустан қылур ақған йашы/ Алла йады тұрұр өзгә 
[бірлә] йоқтүр іиіі/ ол ‘ашиқны халайиқдын а‘лә қылдым (102 б – 9).

а‘ма (а) – соқыр: Хақиқат сөзідін а ‘магә айттым (7 б – 10).
а‘за (а) – ағза, дене мүшесі: ей мәні а’заларым жаным шадманым 

еді/жан ісетәр деб кулли а ‘за йығлашадүр дустларым (52 а – 1-2).
а‘узу билләһи мина-ш-шайтани ар-ражжим (а) – Құранның 

аяты: таспен ұрылатын шайтаннан Алла сақтасын: а ‘узу билләһи 
мина-ш-шайтани ар-ражжим десәм/... шайтанлә- ‘ин мәндін йырақ 
қачар мукин (22 б – 11).

‘ибрат (а) – ғибрат: суфи сижжин ерурсән нәфсі бәд ‘ибрат білә/ 
суфи нақш олдұң ýәли һәр кез мусулман болмадың (65 б – 7).

‘иззат (а) – құрмет, ‘иззат (а) қылу – құрметтеу, ізет көрсету: 
‘ақил ерсәң йаранларға хизмәт қылгіл/ әмрі ма ‘руф қылғанларны ‘из-
зат қылғыл (91 б – 1).
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‘илму әл-йақин (а) – айқындық ілімі (Құран сүресінен): Құл 
Хожа Ахмәд Хақ йолыны сөзләб өтті/ ‘илму әл-йақин шари’атны 
көзләб өтті (60 а – 9-10).

‘инайат (а) – қамқорлық: тәýбә қылғыл йа Ахмәд Хақдын болды 
‘инайат (69 а – 13).

‘инда Аллаһи (а) – Аллада: ‘инда Аллаһи айтұр сәңә йа Алла, 
дидарыңны ‘ата қыл мән ‘асы йүр жафаға (73 а – 8).

‘исйан (а) – күнә, қате: Рахман Игәм рахмыңны жәри қыл- 
ғыл сахарда/ ‘исйанларға баттым йады бергін сахарда (32 б – 2).

‘ишқ бабы (а) – ғашықтықтың есігі (қақпасы): йақам тұтұб 
хазратыға сығыныб келдім/ ‘ишқ бабыда Мансур сифат болдұм 
мән-а (57 б – 4).

‘ишқ бахры (а) – махаббат теңізі, ғашықтық теңізі: дәрдгә толдұң 
ғамда солдұң тілбә [болдұң]/ ‘ишқ бахрының мәндін сұрсаң пайаны 
йоқ (41 а – 7).

‘ишқ дукәні (а) – ғашықтық дүкені: саýда қылайын бар му аса-
ны аслы мәкәнің/ жсінымны берәй[ін] ‘иіиқ дукәнін қайда құрұрсән  
(34 а – 11).

‘ишқ саýдасы (а-п) – ғашықтықтың азабы: ‘ишқ саýдасы кімгә 
түшсә рәсýа қылур/Мәжнун сифат ‘ақлын алыб Ләйлә қылур (41 б 
– 10).

‘ишқ шиддәті (а) – ғашықтық азабы: ‘ишқ шиддәті башқа тушсә 
‘ашиқ біләр/ биканалар ташлар атыб аңа күләр (15 б – 5).

‘ишрат (а) – жеңіл өмір, сауық, көңіл көтеру: құл Хожа Ахмәд мән 
дәфтари сәни айтым/екі ‘аләм ‘ишратінің мәйға саттым (27 а – 6).

‘ужб (а) – менмендік, тоғышарлық: суфийа тақýа қылур сән 
барчасы ‘ужб-у рийа/жан-у дил дунйаға магрур-у тіліңдә аһ ýаһи  
(66 а – 6).

‘узр (а) – кешірім, ‘узр (а) айту – кешірім сұрау: тағдын ағыр 
гунаһім ‘узр айтаргә тілім йоқ/ бәндә ‘аси гунаһәр ‘афу әйләгіл са-
харда (32 б – 10).

‘уқба (а) – о дүние, ахирет: уммәт болсаң кечә күндүз та- ‘ат 
қылғын/ ‘уқба сәры барсаң анда рахат көргін (17 б – 3).

‘урйан (а) – жалаңаш, ‘урйан йуру – жалаңаш жүру: ‘ашиқларны 
көзі герйан бағры берйан/ перýайы йоқ намусыдын йүрүр ‘урйан  
(20 а – 9).
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‘урйан болу – жалаңаш болу, жалаңаштану: рахмат дәрйа ташыб 
келді ‘урйан болдұм/ чом деділәр ей йаранлар чоммайын му (100 б – 7).

К
карам (а) – кең пейілділік: лутф карам мәңә қылды біләлмәдім/ 

тәýбә қылыб дәргаһыгә келәлмадым (112 б – 8).
кәда (п) – қайыршы: би ғам йүрүмә бәндә бу жан сәңә аманат/ей 

шаһ кәда жан берәріңдә татұнүрсән (34 б – 12).
кәззаб (а) – өтірікші, жалған сөйлеуші: заһид болма ‘абид болма 

‘ашиқ болғыл/ кәззаб бұ йолларда садиқ болғыл (41 а – 14).
кәйфийат (а) – кейіп, сипат: һөр ‘ашиқ кім қайсы мақам пир 

хәлаті/ ‘ишқ бірдүр әммә өзгә кәйфийаты (53 а – 1).
кәләм (а) – сөз: андағ дәруиш Хақдын өзгә білмәс кәләм/ заһир 

кімні көрсе қылғай сәләм/ батинлары Хақ қылычын чапар ерміш 
(81 б – 4).

кәндә (п) – ақылды адам, оқыған кісі: суфийа өз таýрұңа Йалғуз 
Худаға бәндә сән/ аслыңа бақсаң әгәр ‘алим ічіндә кәндә сән болмадың 
(67 б – 3).

кәр, гәр (п) – мылқау: һәммә кұр-у кәру батины кәззаф/ тәмәм 
иқлимны кездім тапмадым саф (7 а – 2).

кәрд (п) – іс, амал: қара йүзүм тофрағ қылсам кәрді бірлә/ дуст-
лар хожам мәні бәндәм дегеймукин (15 а – 8).

кәрдан, гәрдан (п) – мойын, желке: Хақ мәýлимні ‘инайаты болса 
кімгә/ кечә күндүз үч йүз алтмыш тамур батар аңа/ кәрданыңны рак 
ларыдын йақын сәңә/ ихлас етіб Хаққа йаýуқ болмайын му (113 а – 4).

кәриһ (а) – жеккөрініш: журм-у ‘исйан кәриһ ләрін мұнда ішмәй/ 
шайтан ғалиб жан берүрдә шаштым мән-а (78 б – 7).

кәс (п) – адам, кісі: йығды һәммә кәс рай деді ташлады кетті/
беш күндә өтәр ‘умрың нечүк йығынурсән (35 а – 7).

кәсәл (а) – кесел, ауру, кәсәл (а) қылу – ауруға тап қылу, кесел 
беру: қырық сәккіздә ‘азиз жандын бизар болдұм/ һәм күйдүрді кәсәл 
қылды бимаз болдұм (95 б  –  1) .

кәун-у мәкән (а) – болмыс пен мекен: барысыны сансыз сығның 
барму жиһанда/ бір ләхза қарарың йоқ бу кун кәýн-у мәкәндә  
(28 а –7).

кәфан (а) – кебін: құтлығ ‘Иса сеýнчі / анам өлді йәтим мән/
кәфан бөзні тіләрмән/хәлім андағ деді-йа (108 б – 2).
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кәһил (а) – ойсыз адам: руза намаз қаза қылыб болдұм кәһил/ йа-
ман ізләб йахшылардын кечтім мән-а (78 б – 3).

келим (п) – тоқыма киім: оқуған ‘алимні болар тоны келим/ ‘алим 
білің келим кийді дустлсірым-а (30 б – 13).

кердигәр (п) – Құдай, Жаратқан: уммәтләрні журмын кечкіл ей 
кердигәр (27 а – 3).

козар, гозар (п) қылу – өту, кету: әл-?ида деб бұ дунйадын козар 
қылды (79 б – 6).

кушк (п) – сарай, үй: жәннәт ічрә йүз мың кушкләр бина қылдым 
(102 а – 7).

куфт-у кудур (п) – әңгіме, пікірталас: ‘ашиқларны шийýасы 
куфт-у кудур миýасы/ ‘инайатны жәлләсі ‘ашиқларға тікді- йа  
(86 б – 2).

күдәкліг – балалық, күдәк (п) – жас бала, нәресте: күдәглігдә 
білалмадым жаным берсәм (23 б –  4) .

күйа (п) – шешен, күйа (п) болу – шешен болу: оттұз төртдә 
‘алим болұб дана болдұм/хикмәт айтыб Субхан Игәм күйа болдұм 
(92 б – 12).

күлбари (п) – дорба: өзіні шайх етәр күлбари хали/ йігірмә бешкә 
йетмәй маһу сали (7 б – 1).

кулли ‘аләм (а) – күллі әлем, барлық әлем: кулли ‘аләм душман 
әйләб салдың ғаýға/ Худайға барыб жауаб берәр ерміш (35 б – 4).

кулли йаýмин (а) – күн сайын, күнде: кулли йаýмин батар Хақ 
Мустафа/ уммәт болсаң құлақ тұтгыл аһли ýафа (16 б – 5).

күлфәт (п) – қиындық: қийаматта тарт мағгай сән Хақдын 
күлфәт/ құлақ салғыл хас уммәті болай десәң (18 а  –  10) .

күмраһ (п) – жолдан адасушы, күнәһар, азғын: аны тәзýир дүр 
шайтандын а ‘лә/ қопар йүзі қара махшарда күмраһ (7 б – 7).

күр, гөр (п) – соқыр: һәммә күр-у кәру батины кәззаф/ тәмәм 
иқлимны кездім тапмадым саф (7 а – 2).

Қ
кадах (а) – шарап құятын ыдыс: сақи мәңә сир шарбатын қадах 

тұтты/ әдәб бірлә андын алыб ічтім, дустлар (45 а – 4).
қадд (а) – бой, еңсе: Хақиқатлығ ‘ашиқларны қады дота/ йалған 

‘ашиқ йолға кірсә ішіхата (49 а – 2).
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қайим (а) болу – тұру, тік тұру: таһа оқуб кечәләрі қайим болдұм 
(25 а – 3).

кал ‘илмі (а) – сопылық ілімдегі теориялық білімдер жүйесі: қал 
‘илмідін айтыб едім нишан қалсұн/ хәлдін бітіб ‘ашиқларға бердім 
мән-а (58 а – 14).

қал-у бәлә (а) – олар айтты: әрине (Құрандағы «Бөгеттер» 
сүресінің 171-аятынан): сізні бізні Хақ йаратты та‘ат үчүн/ нә бұл 
‘ажаб ічмәк йәмәк рахат үчүн/ қал-у бәлә деді рухұң михнат үчүн/
Адһәм болуб йер астыгә кірдім мән-а (39 б -6).

қал-у хәл (а) – қал «сөйлеу, айту», хал – «хал, жағдай», сопылық 
ілімнің термині ретінде қал – теориялық білім жүйесі, хал – прак-
тикалык қағидалар жүйесі1: бу қал-у хәлі йоқ ‘әмині айтым/Хақиқат 
сөзідін а‘магә айттым (7 б – 9).

қалб (а) – жүрек: мәнің хикмәтләрім динни ‘уқбы/ дил-у жаныда 
болса зикрі қалбы (8 а – 12).

қани‘ (а) – қанағаттанушы; қани‘ (а) болу – қанағаттану, қану: 
мухаббатны бағын кезмәй ‘ашиқ болмас/ бір қатрагә қани ‘болмай 
‘ашиқ болмас (48 б – 2).

қарар (а) – сабыр, тағат: барысыны сансыз сығның барму 
жиһанда/бір ләхза қарарың йоқ бу күн кәýн-у мәкәндә (28 а – 7).

қариб (а) – жақын, туыс: Мәдинагә Расул барыб болды ғариб/ 
ғариб лікдә михнәт тартыб болды хабиб/жафа тартты йараткангә 
болды қариб/ ғариб болұб ‘ақбалардын аштым мән-а (77 б – 12).

касд (а) әйлә – ниет ету, ойына алу: рузи азал тақдир қылса Хақ 
жамал/ йүз мың шайтан қасд әйләсә йоқ зәýал (37 б – 13).

катил (а) – өлтіруші: Ахмәд бу нә хәл бәлки аны қатилі бардүр 
(28 б – 3). 

катра (а) – тамшы: ғам ‘ишқыдын кіші бір қатра қанғай/ Худаның 
ýаслыга бір йолы йеткәй (9 а – 2).

кийас (а) – өлшем, өлшеу, салыстыру: заһирдәгі қийас бірлә ай-
тыб болмас/батин көзі ачылғанлар көрәр ерміш (96 б – 4).

кул һуýа Алла (а) – Алла [жалғыз] деп айт (Құран аяты): қул һуýа 
Алла Субхан Алла ýирді бірлә/ қара йүзүм тофрағ қылсам кәрді бірлә/ 
дустлар хожам мәні бәндөм дегеймукин (15 а – 7).

1 Ахметбек А. Қожа Ахмет Иассауи. - Алматы: Санат, 1998. - 42-бет.
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қумри (а) – әнші құстың түрі: бұ қафасны қумрысы пәрýаз 
қыладүр ұчғалы/ бәлки қаранғу шу‘ла сыз йергә кірәдүр дустларым 
(516  – 7).

л
ларзан (а) – от, жалын: сират атлық көфрукідін дилім ларзан/ 

‘ақлым көңлүм биһуш болұб қалды дустлар (94 а – 3).
лә‘ли ләб (а-п) – лағыл ерін, қызыл ерін: лә‘ли ләби жөнбіш қылыб 

айды сәні/ жан-у дилдә уммәтләрім көз раýшаны (60 а – 5).
лә‘ин (а) – лағнет атқан, қарғыс атқан: шайтан лә‘ин мәндін қачыб 

кетті би бәк/ бихәмдиллә нур-и иман елтім мән-а (78 б - 12).
ләмәкән (а) – Алла тағаланың иелігі, патшалығы: ләмәкәннә сәйр 

етібан макам аштұм/ дунйаны ‘уқбаты йүз мың талақ қылдұм 
мән-а (47 б – 2).

ләýх (а) – тақта, тақтай, бұл жерде ләух ул-махфуз, яғни «пенденің 
тағдыры жазылған тақта» деген мағынада:‘арш-у курси ләýхдін өтуб 
йолгә кірдім/ зәті ұлұг хожам сыгыныб келдүм сәңә (94 б – 5).

ләуху-л-махфуз (а) – жазмыш, Алла тағаладағы пенденің тағ- 
дыры жазылған тактай: нида келді өшәл дарға көп буғмағыл/ мәхкәм 
тұр гіл көп ағмағыл/ ташқа айты әмрім тұтұб сән текмәгіл/ләýху-
л-махфуз тахтысыда көрдүм мән-а (58 а – 3).

ләф (п) – бос сөз, мақтан: Султан Ахмәд дегән сөзүң барча кәззаб/
та ‘атың йоқ бу сөзләрің барчасы ләф (86 а – 13).

ләф (п) ұру – бос сөз айту, мақтану, лепіру: Худаға ләф ұруб айды 
гунаһ кар/ әгәр ‘афу әйләсә саттар-у ғаффар (10 б  –  9) .

ләхат (а) – көр, қабір іші: шайтан лә‘ин [сізгә душман] хазир 
болуң/ кечә Аллаһ күндүз Аллаһ айтыб өлүң/ләхат ічрә кіргән ýақтгә 
нурға толун/мәлә’икләр Алланурын сачар ерміш (37 а – 1).

ләхза (а) – сәт, мезет: мәні хикмәтләрім дәрдіңә дару/ чықарса 
көксідін һәр ләхза йаһу (6 а – 7).

лукма (а) – түйір, тілім, жапырақ: гәфил болмас Хақ йад дын күн 
түн мудам/ луқма хөләл талаб қылұр демәс харам (101 а – 12).

лутф (а) – мейірім: руи сийаһіңні сурт қадамы пир Муғана/лутф 
етсә берүр деді бина-и Мухаммәд (30 б – 4-5).

лутф (а) әйлә – мейірімділік ету, мейірім қылу: лутф әйләсә 
йүз мың ‘аси хәндан болұр/назар тапган чарағ һәр кез өчәрмукин  
(22 б – 9).
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М
ма‘рифат (а) – сопылық ілімнің төртінші асуы: шари‘атсыз 

тариқаткә өтүб болмас/Хақиқатсыз ма‘рифаткә йетіб болмас  
(21 а – 5).

ма‘шуқ (а) – сүйікті: зәкир құллар зикрін айтыб пәртәý көрөр/ 
аның үчүн хәлқа ічрә өзүн ұрар/ ма‘шуқны көргән заман жанын берәр 
(50 а – 3).

мағз (а) – мағына; мағз-и куран (а) – Құранның мағынасы: 
Худаның сөзідін чыққан бу хикмәт/ ешіттің мағз-и қуран мағз-и 
суннәт (9 б – 14).

мағзи тариқ (а) – тариқаттың (сопылық асу) мағынасы: пуст-и 
иман шари‘ат дүр мағзы тариқ/ тариқатгә кіргән үлүш алды дуст-
лар (94 а – 7).

мағрур (а) – алданушы, қызығушы: суфийа тақýа қылурсән 
барчасы ‘ужб-у рийа/ жан-у дил дунйаға мағрур-у тіліңдә аһ уаһ  
(66а – 7).

мадх (а) – мадақ, мақтау: Құл Хожа Ахмәд гаýһар йаңлығ хикмәт 
айтты/ ‘азизларны мадхы бірлә сөзін айтты (54 а – 11).

мажаз (а) – көңіл-күй: жандын кечіб ‘ишқ ойнамай халис болмас/ 
тірік өлмәй мажазыга раст сөзләмәс (62 б – 9).

мазлум (а) – зұлымдық көруші, қиянат көруші, жапа шегуші: 
қайда барсаң көңлі сынұқ мәрһәм болгын/ андағ мазлум йолда болса 
һәмдәм болгын (77 а – 12).

мақбул (а) – қабылданған; мақбул (а) болу – қабыл болу: сидқың 
бірлә Алла дегіл мақбул болсұн/ ей му ’минләр ду ‘а қылың нәфсім 
өлсүн (54 б – 8).

макдур (а) – шама, әл: ә ләсту хамрын пир Мұған тола берді/ ічә 
бердім мақдурымча құйа берді (45 а – 14).

малаку-л-маýт – ажалдан хабар әкелуші періште, малак – 
періште, маýт – ажал, өлім: сіздін бұрұн тілім кәрýаны көчүб 
тұрұр/ ма ‘лум қылсақ нәýбат бізгә йетіб тұрұр/ малаку-л- маýт 
ажал шәрбәтін тұтұб тұрұр/ нәубат келсә ол шәрбәтдін ічәрміз-а  
(42 а – 7).

мардан (п) – ержүрек, батыл: көз йашыны нийазыны қолгә алмай/ 
асрар йолын марданларча білсә болмас (43 а – 3).

мардана ýар (п) – қайсарлықпен, ерлікпен; ýар – парсы тілінің 
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суффиксі, «секілді, сияқты» деген мағынада: Алла учун мардана ýар 
жаным берсәм/ жан нэ болғай иманымдын бәлки өлсәм (14 а – 11).

масиýа (а) – өзге, басқа: масиýаның мухаббатын өздін салмай/ 
һеммәт құрын жан белігә мәхкәм чалмай/ көз йашыны нийазыны 
қолгә алмай/ асрар йолын марданларча білсә болмас (42 б – 14).

масиýа Алла (а) – Алладан өзге (сопылық мақамдардың бірі): 
заһирларын аны бірлә түзәгәнләр/ шауқ шарабын іч көңулдә көзәгәнләр/ 
масиýа Аллабірлән қачан машғул болур (33 б – 10).

матәм (а) – аза, матәм (а) тұту – аза тұту, қайғыру: йер астыгө йа-
ранларым матәм тұтты/ ‘аләм һәмә султаным деб нә‘ра тартты/
Хақны тапгән чин суфилар қанлар йұтты (24 б – 2).

маýаддәт (а) – махаббат, сүйіспеншілік: пир шарабын ічіб рухы 
қанса/маýаддәтні майданыда хуш гүл болур (33 б – 2).

махбуб (а) – сүйікті: мухиб құллар махбубына айрылұрлар/ дунйа 
қойұб дин йолыгә [өгүрділәр] (84 б – 8).

махзар (а) – қатысу, бұл жерде «шақыру» деген мағынада: 
Фирдаýс атлық жәннәтідін махзар келді/ дидар үчүн барчасыны 
сүрдүм мән-а (11 б – 14).

махмур (а) – мас: кім ічті сәнің жәми жәміндін/ мәхмур абәд 
қалғусы дур сирры ниһанда (28 а – 13).

маху (а) – өшірілу, маху болу – өшірілу, жойылу, жоғалу: мухаб- 
батлығ‘ашиқларны рәңі сарығ/ айинаға назар қылса андын танығ/ 
өзі хайран көзі йашлығ көңлі ýайран/ құдратыға маху болұб йүрдүм 
[мән-а] (48 б – 7).

махшар (а) – қиямет күнінде адамдардың жиылатын орны: аны 
тәзýир дүр шайтандын а‘лә/ қопар йүзі қара махиіарда күмраһ  
(7 б – 7).

маһи табан (п) – жарқыраған ай: пәртәý кәрүб көр ічіндә ма ’и 
табан/ қанлар йұтұб ма ’и табан болмайын му (113 б – 11).

маһу (п) – ай, бұл жерде «адамның жүзі, беті» деген мағынада: 
өзіні шайх етәр күлбари хали/ йігірмә бешкә йетмәй маһу сали (7 б – 2).

машайих (а) – сопылық жолдағы ұстаздар, дәруіштердің басшы-
лары: Аллайады тәкаббурны ойын бұзды/машайихларын ойны көрлүб 
тозды (54 а – 4).

машғул (а) – айналысушы, машғул болу – айналысу, қолға 
алу: заһирларын аны бірлә түзәгәнләр/ шаýқ шарабын іч көң- 
үлдә көзәгәнләр/масиýа Алла бірлән қачан машғул болур (33 б–10) .
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мәдраса (а) – медресе, діни мектеп: бу мәдрасаны дәрсі нә дүр 
муфтисі қанда (28 б – 4).

мәжәл (а) – орын: ей кәксү бәләнд ахиры бір кун өләрің бар/ 
жаныңны алыб тартгәндә қол йүгүнүрсән/ қабрнің ічідә тұрмаккә 
йоқ зәрра мәжәлің/ йашыңны төгүб тофрағ узә һәм өнүрсән  
(35 а – 1).

мәй (п) – шарап: қайда бардым Хизир-у Илийас хазир болды/ 
ғаýс-у ғийас мәй ічүрді тойдұм мән-а (12 а – 10).

мәйил (а) – бейім, бейімді: мәнің хикмәтләрім бір пир-и кәмил/ 
қайу бәндә Худаға болса мәйил (8 б – 1).

мәйхана (п) – шарап ішетін орын, шарапхана: жаным бірлә 
‘алимларға хизмәт қылсам/‘абидлар дек мәсжид кіріб сухбат 
тұтсам/мәйні мәйханада ‘ишрат қылсам/бу сәбәбдін дидарыңны 
көргәймән му (46 б – 3).

мәкр-у хилә (а) – қулық пен айла: қуруб дамин кәззаблар кәни би 
пир/ тілі мәкр-у хилә қылғаны таехир (7 б – 5).

мәлә’ик (а) – періштелер: намазыгә Расул Алла имамы/ аны 
қаýмы мәлә’ик дүр тәмәмі (6б  –  11) .

мәләмәт (а) – ұрыс-керіс, кінәлау, жазғыру: ‘ишқ бабыда ‘ашиқ 
болұб Мансур [өтті]/ белін бағлаб Хақ ‘ишқыны мәхкәм тұтты/
мәләмәтләр иһанатләр көб ешітті/ей йаранлар мәнһәм Мансур 
болдұм мән-а (57 б – 7).

мәлул (а) – көңілсіз: уммәт дебән һич ұхламай өтті Расул/ ‘аси 
жәфи уммәт үчүн дәйим мәлул (61 а – 8).

мәлул (а) болу – көңілсіз болу, жалығу: михнәт тартмай мәлул 
болды бу көңүлләр/ айа дустлар тыңласаңыз бу раз сізгә ачармыз-а 
(42 а – 2).

мән раббук (а) – Раббың кім? Құдайың кім?: Алла дебан йер 
астыда ýатан қылдым / Мункар Никар мен раббук деб саýал қылды 
(91 а – 6).

мәнзил (а) – үй, баспана: йүргән өтәр ол ‘ақбадын һәмта болұб/
мәнзилләрін біліб аны көчә білсә (27 б – 2).

мәрһәм (а) – 1) бальзам; 2) адамның аты: қайда барсаң көнді сынұқ 
мәрһәм болгын/ андағ мазлум йолда болса һәмдәм болгын. (77 а – 11).

мәсжид (а) – мешіт: жаным бірлә ‘алимларға хизмәт қылсам/ 
‘абидлар дек мәсжид кіріб сухбат тұтсам (46 б – 2).
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мәта‘ин (а) – қиындықтар, ауыртпалықтар: тариқат дүр өшәл 
йолны білсә дәрýиш/ма‘рифатны мәта’ины алса дәрýиш/ өшәл 
кунні йадыгә һәм салса дәрýиш/Хақиқатның майданыда ер ол болур  
(34 а – 2).

мәулә-и Мухаммәд (а) – мәртебелі Мухаммед: йүздін көтәріб 
пердәні Ахмәд сәры сари бақғын/ мән бәндә’и руýй мәýлә-и Мухаммәд 
(30 б – 8).

мәýлим (а) – мәулім, мырзам, Тәңірім:  Рахим мәýлим рахмы бірлә 
йад қылса/түн күн құллығда тұргұм мэн-а (45 б – 2).

мәхәкк (п) – сынаққа түсуші, сынақтан өтуші: Хаққа ‘ашиқ дәрýи- 
шләрі сәнги мәхәк/ [бу аләмда мәкән қылмас жаны фәләк (62 б – 7).

мәхрам (а) – жақын, дос, туыс; мәхрам қылу – жақын ету: зари 
қылсаң Алла сәндін хуррам болұр/ таңла барсаң дидарыгә мәхрам 
қылұр (54 б – 5).

миннәт (а) – қайырым, рақым, кешірім: зәкир болса шәкир болса 
йері жәннәт/ көзләрідін қанлар ақса қылмас миннәт (49 б – 5).

мискин (а) – бейшара, байғұс, міскін: мискин Ахмәд Йасауи 
‘алимларға муýафиқ/ фарсы білмәйдүр хуб айтадүр түркині (32 а – 11).

мисли (а) – секілді, сияқты: құллық ічрә ‘адәт қылсам қылсаң 
қабул/ йоқлық ічрә ада болсам мисли Расул (112 б  –  5) .

михнәт (а) – қиындық, михнет: айа дустлар бу йолларны 
‘ақбасы көп/ йүрсә болмас пир хизмәтін етмәгүнчә/ йүз мың бәлә 
афат михнәт хатары көп/ қойса болмас пир хизмәтін қылмағунча 
 (21 а – 3).

мубах (а) – рұқсат етілген; мубах болу – рұқсат берілу, тыйым са-
лынбау: ‘амал қылса ‘алимлар динімізні чарағы/мубах болур көнсәңіз 
рәң-у руи көкіні (32 а – 10).

мудәм (а) – үнемі, ұзақ: ‘ашиқ болсаң түн ұйқұны қылғыл харам/ 
кечә күндүз Хақны естәб йығла мудәм (16 а – 4).

мужаһида (а) – күш-жігер; мужаһида тарту – күш-жігерін салу: 
‘алим ол дүр иллә Алла зикрін айтса/ма‘ны оқуб мәнлік тойұб йолға 
кірсә/мужаһида тартыб анда мақам/ тәкаббурға мақам йоқтұр 
дустларым-а (31 а – 6).

муждә (п) – жақсы хабар: игрі йолға һәр кім кірді ұруб сөктүм/ 
‘ашиқларға Хақдын мужда йетті дустлар (93 а – 4).



638

музтар (а) – мәжбүр; музтар (а) болу – мәжбүр болу: мулла ұрұб 
сөкүб сирді бақыб тұрдұм/ музтар болұб көз йашымны сачтым 
мән-а (79 б – 11).

мукәммил (а) – кемелдендіруші, кемелдікке жеткізуші: муршиді 
кәмил мукәммил ýаһи марданың қані/ суфи нақш олдұң ýәли һәр кез 
мусулман болмадың (66 б – 10).

му’мин (а) – иманы бар адам, иман келтіруші: йер астыда хорлық 
[тарттым] көп машаққат/ көз йашымны йергә төгүб тарттым 
михнәт/ ей му’минләр бу йерләрдә йоқ фарағат/ Мустафаға матәм 
тұтұб кірдім мән-а (26 а – 3).

мумтаз (а) – жақсы: машайихлар хизмәтіні мумтаз қылған/ андағ 
құллар Хақ дидарын көрәр ерміш (99 а – 13).

мунафик (а) – екіжүзді, аяр: мунафиқлар хәлің сұрса шерін айт-
ма/келің йығлаң зәкир құллар зикр айталүк (51 а – 8).

мунәсиб (а) – қолайлы, сәйкес, мунәсиб (а) көру – қолайлы көру: 
зари қылыб ‘ашиқны ‘ишқ йолыда Худайым/ ‘ишқ йолыда мәләмәт 
көрүб аңа мунәсиб (68 а – 12).

мурдар (п) – өлік, шіріген, шірік: түндә йатыб ғәфләт бірлә мур-
дар тәнім/ хәләл болмас пир хизмәтін қылмагүнчә (65 а – 8).

мурид (а) – сопының шәкірті (сопылықтың алғашқы сатысында- 
ғы): мурид керәк Байазид дек сафа болса/ андағ мурадыға йетмақ 
керәк (97 а – 4).

муршид (а) – ұстаз, жетекші: рәнж тартмагүнчә бір муршиднің 
хизмәтіндә/ үшбу пирнің асрарыгә кірсә болмас (43 б – 9).

мутаби‘ат (а) – соңына еру, мутаби‘ат қылу – соңынан еру, сол 
жолға түсу: сәлим болұб садиқ йолды Жунәйд Шибли/ нәфсін басыб 
Хақир қылды Зуннун Мисри/халқны қойұб [фана болды] Хақны сеуді 
‘азизлары/ ‘азизларға мутаби‘ат қылғым келүр (54 а – 3).

мути‘ (а) – көнбіс, мойын сұнушы ; мути‘ болу – көну, айтқанын 
істеу: қай-у махлуқ халқыға мути ‘ болса/ ‘аләм халқы өшәл халқны 
сеýәр ерміш (96 б – 4).

муту қабла ән тамуту – өлмектен бұрын өл (Құраннан алынған 
аят): муту қабла онта муту тірік өлмағлық/ ‘ашиқлар өлмәс бұрұн 
өләр ерміш (20 б – 4).

муýафиқ (а) – сәйкес, тура, муýафиқ (а) келу – сәйкес келу: 
хошламайдүр ‘алимлар бізні айтган туркині/ма ‘насыға барсалар 
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йергә қойар бөркіні/ айат хадис ма ‘нысыға түрки келүр муýафиқ/ 
‘алимлардын сұрсалар ачар көңүл мулкіні (32 а – 6).

мухаббат аһлі (а) – махаббатты жақтаушылар, махаббат иелері: 
мәнің хикмәтләрім ‘ишқның сәнәсі/ мухаббат аһлі дәрдінің даýасы 
(8 б – 4-5).

мухиб (а) – сүюші, ғашық: мухиб құллар махбубына айрылұрлар/ 
дунйа қойұб дин йолыгә /өгүрділәр] (84 б – 8).

муһра (п) – түйір тас: пирсіз һәр кез шаýқ шарабын татыб бол- 
мас/наданларға пир ма ‘нысын айтыб болмас/ дурр-у гаýһ-ар һәр 
муһраға сатыб болмас/ сатса болур пир хизмәтін қылмағұнча  
(21 а – 10).

муштақ (а) – ғашық, сағынған (жан); муштақ қылу – ғашық ету, 
сағындыру: йол устідә ‘азиз башым тофрағ қылсам/ жан-у дилім 
Хақ зикріға муштақ қылсам (23 а – 3).

Н
надын соңра (п) – күшейген соң: над (п) – ұлғаю, өсу, күшею: 

Қабиз келіб Арслан бабам жанын алды/хорлар келіб харир түндін 
кәфан қылды/ бір фурсатта надын соңра раýан болды (90 б – 12).

нажинс (п-а) – тексіз, жаман: зәкир болсаң зикрін айтыб һәр кез 
йатма/ надан нажинс ләр бірлә сән сөз қатма (51 а – 7).

назир (а) – бақылаушы: гунаһімға иқрармән хазирсән на- 
зирсән/гунаһімні бағышлаб пенһан қылғыл сахарда (32 б – 13).

накаһан (п) – аяқ астынан, ойламаған жерден: накаһан 
бір нур енді көңүлүм ічрә/Хақ мәýлимні назары түшті болғай  
(84 а – 3).

накәс (п) – жексұрын, оңбаған, сатқын: надан кім деб сұраса 
аның би хабарлар/ ‘уқбы ішін арқа ташлаб дунйа ізләр/ Хақдын 
гәфил накәсләр агйар ізләр/һәмдәм болұб ‘ишқ дукәнін курса болмас  
(63 б – 8)

налан (п) – жылаған; налан болу – жылау: хизмәт қылыб 
Хақ сиррыны аңлагәнләр/ түн ұйқұсын харам қылыб налан болуң  
(56 б – 12).

налиш (п) – ыңырану, ыңырсу: Жабра ’ил айды сізгә уммәт еді 
бір Хақ/ көккә чықыб малаикдін алұр сабақ/ налишыгә нала қылұр 
һафтум табақ/ ол сәбәбдін алтмыш үчдә йергә кірдім (89 а – 8).
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намард (п) – қорқақ, сатқын: дурр-у гаýһар намардларға сатыб 
болмас/ би хабарлар ‘ишқ қадріні білгәні йоқ (41 а – 2).

напак (п) – кір, лас: бұ йолларда напак болма садиқ болғыл/ ешітіб 
оқұб ма ‘шуқ үчүн жаның бергіл (82 б – 4).

насим (а) – самал жел: гул гунчасы насим тікмәй ýа болмады/ 
ду‘а алмай анда нүчүк йатар дустлар (99 б – 12).

насих (а) – насихат айтушы, кеңес беруші; насих болу – наси-
хат айту, кеңес беру: Құл Хожа Ахмад насих болсаң өзүң бол/ ‘ашиқ 
болсаң жандын кечіб һәр күндә өл (40 а – 3).

натаýан (п) – әлсіз, жарлы, кедей: мәні йад әйләсә һәр нәý 
жуýанлар/ғариб-у бикәс-у һәм натаýанлар (10 б – 5).

наýмид (п-а) – үмітсіз; наýмид қылу – үмітін сөндіру, үмітсіз ету: 
рахматыңдын наýмид қылма мән ғарибны/ арам алмай йығлаб ду‘а 
қылай сәңә (85 а – 3).

наýмид болу – үмітін жоғалту: ‘Иса мұны ешітті/ йығлаб Хақға 
зари етті/ наýмид болұб ол күндә/Хаққа сәнә айтты- йа (106 а – 12).

наф‘а (а) – пайда, пайдалы нәрсе, жақсылық: ‘амал қыл хайрың 
артур өзгәләрдін/ екмәгүнчә наф ‘ы тікмәс құрұқ йердін (72 а – 3).

нә‘ра (а) – қиындық, ауыртпалық: башымға түшүб нә‘ра саýда-и 
Мухаммәд/ мән аны үчүн йолда шәйдәй Мухаммәд (29 б – 14).

нә‘ра (а) тарту – ауырсыну, күрсіну: йер астыгә йаранларым 
матәм тұтты/ ‘аләм һәмә султаным деб нә‘ра тартты (23 б – 3).

нәдамәт (п) – өкініш, өкіну: ғәфил болұб өтті ‘умрұм ойнаб 
күлүб/ аһ ұрармән нәдамәтдын йашым төкүб (42 б – 7).

нәжат (а) – құтқару; нәжат табу – құтқарылу: қаһһар Игәм қаһар 
әйләсә тапмаң нәжат/ йалған ‘ашиқ қийаматтә йүзі қара йүрәр 
ерміш (19 б – 11).

нәзр (п) – сый, тарту: суфи болұб дәйима һәрдәм ешіккә бақа сән/
нәзр алыб келгәйму деб ел арқасыгә қақасән (66 б – 3).

нәлаһан (п) – көз жасын төгуші: мән нәлаһан отұзұмда қамұғ 
йүзрәк/ Хақ зикріні кәңлүм ічрә салды дустлар (92 а – 4).

нәýбат (а) – кезек: ұғлым емді тынмагыл/ кечә күндүз йатмагыл/
Хақ құллығын қоймагыл/нәýбат сәңә тиді-йа (109 б – 2).

нәфс (а) – нәпсі, жан: пирсіз йүз мың та’ат қылдым йолдын аз-
дым/рисәласыз йолға кірдім қалиб түздүм/ пир Муған назар қылды 
нәфсідін сездім/ Сезсә болмас пир хизмәтін қылмагүнчә (21б –  1) .
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нәфс-у һаýа (а) – нәпсіқұмарлық: ýа дариға тұтмай қалдым ‘ум-
рым өтті/ нәфс-у һәýа орта алыб мәні йұтты (21 б – 4).

нида (а) – шақыру, дауыс, дыбыс, үн: йүз мың нида Хақдын келді 
ешіт аңа/уммәтләрің хәýаласын қылғын мәнә (36 а – 8).

нийаз (п) – тілек, тілеу: масиýаның мухаббатын өздін салмай/ 
һеммәт құрын жан белігә мәхкәм чалмай/ көз йашыны нийазыны 
қолгә алмай/ асрар йолын марданларча білсә болмас (43 а – 2).

ниһәл (п) – ағаш, тал: йүзім йашлығ көңлүм сынұқ қаддым ниһәл/ 
Алладеді Хақ нурыгә баттым дустлар (93 а – 7).

ниһан (п) – жасырын, құпия: ‘ашиқ халқ ічідә сирры ниһан/ уһ 
ұрса көккә йетер рәңі хәзан (64 а – 5).

нур-и иман (а) – иманның нұры: ду ‘аға йары берсүн һәр мусул-
ман/ өләр ýақтыда елткәй нур-и иман (6 а – 3).

П
па (п) – аяқ: ер болмады ол тахты па болмады/марданларны 

хизмәтідә жа болмады (99 б – 10).
пайасы (п) – аяғы: тоққұз ай тоққұз күн йергә кірдім/ тоққұз 

са ‘ат тұралмайын көккә ұчтұм / ‘арш-у курси пайасыны баруб 
құчтұм (89 б – 6).

пайан (п) – шеті, аяғы, шекара: дәрдгә толдұң ғамда солдұң тілбә 
[болдұң]/ ‘ишқ бахрының мәндін сұрсаң пайаны йоқ (41 а – 8).

пак (п) – пәк, таза: кім уммәті дүр хәмд-у сәнә тынмай айтар 
пакә сәмәда/қыл мәні рәсýа-и Мухаммәд (30 а – 2).

парә (п) – бөлік, бөлшек, парә қылу – жырту, бөлшектеу: аста- 
нәңә башым қойұб тәубә қылсам/ғайбат қылған тілләрімні йүз мың 
тілсәм/ гунаһ еткән бәдәнімні парә қылсам/ дустлар хожам мәні 
бәндәм дегеймукин (14 а – 6).

пәйам (п) – хабар: Хақ Мустафа фәрзәндім деб қылды кәләм/ ол 
ýақтда барча рухлар қылды сәләм/Хақ рахматы толыб ақты йетті 
пәйам/ол сәбәбдін алтмыш үчдә йергә кірдім (89 а – 6).

пәйкан (п) – садақтың не найзаның ұшы, өткір құрал: Баран си-
фат мәләмәт отты тігті/ пәйкан алыб йүрәк бағрым тештім мән-а 
(77 б – 8).

пәймана (п) – ыдыс, тостаған: ажал келіб пәйманасын мәңә 
бақты/білмәй қалдым ‘умрым ахир болды дустлар (93 а – 14).
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пәйуанд (п) – байланыс, байланған; пәйýанд ету – қосу, жалғау: 
сөзні айттым һәр кім болса дидар талаб/ жанны жангә пәйуанд 
йетіб рәңі аулаб/ көңлі бүтүн халайиқдын қачтым мән-а (76 б – 7).

пәнд (п) – ақыл, кеңес, насихат: Иса айды ей ана, бір пәнд етәй 
мән/бү пәндімні құлақға ал деді-йа (104 а – 10).

пәришан (п) – тебіренген, тебіренуші; пәришан болмау – тебі-
ренбеу: суфи болсаң саф болғын журм-у ‘исйан болмасұн/ та ‘ат-у 
тақýы көңүлүң пәришан болмасұн (65 б – 11).

пәртәý (п) – жарық, сәуле: ей йаранлар бу сөз ешіттім шаýқым 
артты/уммәт деді іч-у ташым нурға батты/ пәртәý салыб дидары-
ны Хақ көрсәтті/ Мустафаға матәм тұтұб кірдім мән-а (25 б – 8).

пәрýаз (п) – ұшу, пәрýаз ету – ұшу, қалықтау: Мункар Накир 
сұрмай чықыб нала қылгәй/ қудратыға көз йашыны жала қылгәй/ 
Хақ йадыны [айтыб] үзрі ýәлә қылгәй/ пәрýаз етіб һаýа ’ сэры ұчар 
ерміш (37 а – 9).

пәрýаз (п) қылу – ұшу, қалықтау: бұ қафасны қумрысы пәрýаз 
қыладүр ұчғалы/ бәлки қаранғұ шу‘ла сыз йергә кірәдүр дустларым 
(51б – 7).

пәрýана (п) – көбелек: ‘ишқа түштүң отга піштүң гаýһар 
болдұн/ пәрýана дек жандын кечіб [ахгәр] болдұң (41 а – 6).

пәрһиз (п) әйлә – аулақ қылу, ұстап қалу: илләһи кәрмәгіз йүзіні 
һәр кез/ аның дек лә‘натыдын әйлә пәрһиз (7 б – 8).

пенхан (п) – жасырын, көрінбейтін: ‘ишқ гаýһары түбсіз дәрйада 
пенхан/жандын кечіб гаýһар алган болұр жанан (15 б – 12).

перýа (п) – қалау, қызығушылық: ‘ашиқларны көзі герйан бағры 
берйан/ перýайы йоқ, намусыдын йүрүр ‘урйан (20 а – 8). 

пир (п) – пір, ұстаз: ýАллаһи билләһи сумма билләһи пирсіз болмас/ 
пирсіз йүз мың та ‘ат қылсаң ма ‘шуқ келмәс (21б – 6-7).

пур(п) – толған, өте көп: суфийа өз таýрұңа йалғұз Худаға бәндә 
сән/ аслыңа баксаң әгәр ‘алим ічіндә кәндә сән/ пур гунаһ-у пур хата 
һәр ‘аси шәрмәндә сән (67 б – 3).

пуст (п) – сыртқы қабат, сыртындағы қабық; пуст-и иман (а-п) 
– иманның сыртқы қабаты, сыртындағы қабығы: пуст- и иман шари 
‘ат дүр мағзы тариқ/ тариқатгә кіргән үлүш алды дустлар (94 а – 7).

пучәк пул (п): пучак – бос; пул – ақша, бұл жерде: арзан ақша, 
бағасыз пұл: бу һаýаслар ‘ашиқмыз деб йолда қалған/ иманларын 
пучәк пулға сатар дустлар (15 б–12) .
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раз (п) – сыр, құпия: жандын кечіб ‘ишқ ойнамай халис болмас/ 

тірік өлмәй мажазыға раст сөзләмәс/ Хақиқатны шаһы бірлә раз 
айталмас/ халис [болмай] дунйа ‘уқбы қойса болмас (62 б – 10).

рак, раг (п) – қан тамыры: Хақ мәýлимні ‘инайаты болса кімгә/ 
кечә күндүз үч йүз алтмыш тамур батар аңа/ кәрданыңны рак  
ларыдын йақын сәңә/ ихлас етіб Хаққа йаýуқ болмайын му  
(113 а – 4).

рақс-у сама‘ (а) – билеу мен тыңдау, рақс-у сама‘ (а) – ұру – 
дәруіштердің зікір салып, билеуі: ешіт ‘ашиқ рақс-у сама ‘ұрұб йүргіл/ 
мәләикләр келіб субхат құргәй/ ‘арш-у курсидін өтүб ýадилагәй/йер 
тербәтіб рақс сама‘қылар ерміш (35 б – 11).

расилә (а) – міндет, миссия, пайғамбарлық жол: пирсіз йүз мың 
та ‘ат қылдым йолдын аздым/ расиләсіз йолға кірдім қалиб түздүм 
(21 а – 13).

раýан (п) – түсінікті, айқын, анық: ду‘а оқуб рауан хик-мәт айгум 
келур (54 а – 13).

раýан (п) болу – жүру, қозғалу: Қабиз келіб Арслан бабам жанын 
алды/ хорлар келіб харир түндін кәфан қылды/ бір фурсатта надын 
соңра раýан болды (90 б – 12).

раýан (п) қылу – жіберу: йүрәгіңдә ‘ишқ болмаса мәңә йығла/
герйанларгә хас ‘ишқымны раýан қылдым (102 а – 11).

раýза (а-п) – бақ, бақша: нийат қылдү к Ка ‘багә/Хақ Мустафа 
раýзагә (107 а – 12).

рафиқ (а) – жолдас: дунйа ‘уқба-и ізләсәм сәндін әзгә рафиқ, йоқ/
қолұм алыб йа жаббар рахм әйләгіл сахарда (33 а – 3).

рахилә (а) – көлік, рәхиләсіз – көліксіз, жаяу: үшбу йолға кірдім 
ерсә хайран болдұм/рахилә сіз орта йолда һәриб қалдым (86 а – 4).

рахим (а) – рақымды, мейірімді, Алланың 99 атының бірі: ра-
хим мәýлим рахмы бірлә йад қылса/ түн күн құллығда тұрғұм мән-а  
(45 б – 2).

раһ (п) – жол: гунаһім ýаһмідін көп қорқамән аһ/ Худа бергәйму 
дәргаһгә мәнің раһ (11 а – 3).

рәнж (п) – реніш: рәнж тартмагүнчә бір муршиднің хизмәтіндә/ 
үшбу пирнің асрарыгә кірсә болмас (43 б – 8).

рәсýа (п) болу – масқара болу, ұятқа қалу: нәфсін йолға кім кірәр 
болғысы рәсýа/ шум нәфсі үчүн бәндәсі қан йұтмаса биһрақ (29 б – 8).
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рәһбәри (п) – жол бастаушы, көш бастаушы: Муса кәби бу йоллар-
ны рәһбәри бар / азғұрғучы самири дек сахиры бар (27 б – 11).

реýаж (п) – айналымда жүру (ақша), реýаж беру – тарату: мәңә 
жаза йаратгәнгә йалбармадың/ дәргаһігә нала қылыб еңірәнмәдің/ 
нәфсдін кечіб әмирі сәры толғанмадың/ залимларны өзүм реýаж 
бердүм мән-а (59 б – 10).

рийа (а) – екіжүзділік: залимларны шикра қылма залим өзүң/хойуң 
рийа хәлқа тәсир етмәс сәзүң (60 а – 2).

рийазат (а) – тәнді азапқа салып, рухани азаттыққа жету 
жолындағы жаттығу: Алладей дей дәрді бірлә өлүб кетсәм/ Байазид-
дек йетмішімдә өзүм сатсам/рийазатта һарыб ачыб азыб қалсам/ 
дустлар, хожам мәні бәндәм дегәймукин (13 6 – 4).

рийазатны салахы (а) – сопылық жаттығулардың шындығы, 
ақиқаты: йухиббуһум шарабыны ічмәгүнчә/ йухиббунаһу либасыны 
кимәгүнчә/ рийазатны салахыны кимгәгунчә/ Хақ дидарын мардан-
лар дек көрсә болмас(43 а – 9).

руз қийамат (п-а) – қиямет күні, сот күні; руз (п) – күн, кийамат 
(а) – сот күні: ‘ииіқ аһліні мән елсәрігә қошмадым һәр кез/Хақ ‘ашиқ 
сән руз қийамат білінүрсән (34 б – 4).

руз-и махшар – махшар күні, сот күні: ‘ишқсызларны көрдүм ерсә 
хайран болұр/ му ‘минміз деб иманларын ýайран қылұр/ руз-и махшар 
дидарыны көрәлмәйін сәрсан болұр/ Пир Муған назар қылмай көрсә 
болмас (63 а – 8).

рузи (п) – сый, тарту: рузи қылды жәннәт кірдім хурлар құчтұм/
Хақ Мустафа жамалыны көрдүм мән-а (12 а – 6).

рузи (п) қылу – сыйға тарту: қан йығлагіл ей құл Ахмәд йолға 
кіргіл/құлны көрсәң құлы болуб ма‘ны сұргіл/йа иләһім рузи қылса ма 
‘ны алгыл/ ма ‘ны сұраб ма ‘ны алгән чин құл болур (34 а – 6).

руýй (п) – жүз, бет: йуздін көтәріб пердәні Ахмәд сәры сари 
бақғын/мән бәндә ’и руýй- мәýлә-и Мухаммәд (30 б – 8).

руýи сийаһ (п) – қара жүз, жүзіқара: руи – жүз, бет; сийаһ – қара: 
руи сийаһіңні сүрт қадамы пир Муғана/ лутф етсә берүр деді бина-и 
Мухаммәд (30 б – 4-5).
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сабир (а) – сабырлы; сабир (а) болу – сабырлы болу: һәр кім сөкті 
бәлки тепті сабир болдұм/ һай һаýас ма ’у мәнлік кетті дустлар  
(92 б – 4).

са‘адат (а) – бақыт: оттұз тоққуз йашгә кірдім қылдым хасрәт/ 
Ýа дариға ‘умрым өтті қані та‘ат/ та‘атлікләр дәргаһідә хош са 
‘адат/ қызыл йүзүм та ‘ат қылмай солды дустлар(93 б – 4).

садиқ (а) – шыншыл: мәні хикмәтләрім ‘ашиқға айтың/ дилі айи-
на дек садиқға айтың (7 а – 1).

сайим (а) – ораза тұтушы; сайим (а) болу – ораза тұту: бу хәл 
бірлә йер астыда дәйим болдұм/ кечә намаз күндүзләрі сайим болдұм  
(25 а – 2).

сали (п) – көнерген, тозған: өзіні шайх етәр күлбари хали/ йігірмә 
бешкә йетмәй маһу сали (7 б – 2).

саттар (а) – Перде жамылушы (Алланың 99 атының бірі): Худаға 
ләф ұруб айды гунаһ кар/ әгәр ‘афу әйләсә саттар-у ғаффар (10 б – 11).

сақи (а) – шарап үлестіруші, шарап құюшы: әләст хамрын кімгә 
берсә өшәл сақи / билә мудам ічіб будур бақи (33 б – 5).

сама (а) – аспан, көк, сама чықу – көкке ұшу, аспанға шығу: 
алты йашда көрмәй қачтым халайиқдын/ сама чықыб дәрс өргәндім 
мәләйикдін (90 б – 3).

самад – мәңгі (Құдай): кім уммәті дүр хәмд-у сәнә тынмай айтар 
пакә сәмәда/ қыл мәні рәсýа-и Мухаммәд (30 а – 2).

сама‘ (а) ұру – сопылардың мистикалық әндерді айтып, зікір са-
луы: Пир Муған назар қылды шараб [ічтім]/ Шибли йаңлығ сама ‘ 
ұрұб жан талаштым (39 а – 12).

саман (п) – байлық, күш-қуат: ей пи хабар ‘ишқ аһлідін саман 
сұрма/дәрд ізләгіл ‘ишқ дәрдігә дәрман сұрма (41 б – 9).

сами‘ (а) – тындаушы; сами‘ (а) болу – тындау: уммәт болсаң 
ғарибларға тәби‘ болгыл/ айат хадис һәр кім айтса сами ‘ болгыл 
(77 б – 7).

саýда (п) – көңілсіз ой, көңілсіздік, қапалық, бұл жерде «азап, 
қиындық» деген мағынада: ‘ашиқларны чин дустыгә жаны қурбан/ 
аны үчүн шаýқы бірлә йүрүр хайран/ ‘ишқ саýдасы башға түшған 
хана ýайран/ шайда болуб өзін ізләб йүрәр ерміш (19 б – 2).



646

сахи (а) – дарқан, кең пейілді, мырза, қолы ашық: Құл Хожа 
Ахмәд бәндә болсаң сахи болгіл/сахи болұб мискинләргә та ‘ам бергіл/ 
таңла барсаң жәннәт ічрә гулләр тізгіл/ ýа Аллаһу сахи Хақ нурыгә 
батар ерміш (83 а – 4).

сахир (а) – сиқыршы: Муса кәби бу йолларны дәһбәрі бар/ 
азғұрғучы самири дек сахиры бар (27 б – 12).

сәбит (а) – тұрақты, орнықты, сәбит (а) болу – тұрақтау, орнықты 
болу: рижалә тулһиһимда сәбит болмай/ ерәнләрның сухбатында 
дәйим болмай/марданлардың хәлқасыда дәйим болмай/ гәфил айтыб 
‘ишқ да‘ýысын қылса болмас (43 а – 4).

сәбүк (п) – жеңіл: гунаһіңні сәбүк қылыб анда үчгіл/ ‘ашиқлары 
ұчмағ сэры ұчар ерміш (20 б – 12).

сәлим (а) – түзу, сау: азған ізім дәңіз фәрман болды/ сихат сәлим 
би хәмдиллә кечтім, дустлар(44 б – 6).

сәрмәст (п) – мас: мәнің хикмәтләрім пир-и забар даст/ 
ешіткәнләр болұр биһуш-у сәрмәст (8 б – 3).

сәрýар (п) – 1. Мухаммед (с.а.с.) пайғамбардың бір аты; 2. басшы, 
бастық: әл-кәззабу лә уммәти деді сәрýар/ йолсызларгә йол бергучі 
һәди заһбар/ йалғанчыны уммәт демәс ол пайғамбар/келің йығлаң 
зәкир құллар зикр айталүк (50 а – 10).

сидқ (а) – шындық: сидқың бірлә Алла дегіл мащбул болсұн/ ей 
му’минләр ду‘а қылың нәфсім өлсүн (54 б – 8).

сидрату-л-мунтаһа (а) – жәннаттағы ағаш аты, жеті қат көк: 
фәриштәләр Алладебан йеткүрділәр/арығ Расул жаназасын 
көтәрділәр/ол сидрату-л-мунтаһаға йеткүрділәр/ ‘арш-у курси 
арасыға қоймақ үчүн (71 а – 5).

сижжин – түрме: дунйа малын тола берсә тоймас көзүң/ 
харисләрні сижжин ічрә салдұм мән-а (60 а – 4)

сират (а) – жол: сиратдын сән кечмәйін/ биһишт ічрә кірмәйін/ 
Хақ дидарын көрмәйін/ нигә мұнча ойұрсән (88 а – 2).

сихат (а) – денсаулық: азған ізім дәңіз фәрман болды/ сихат сәлим 
би хәмдиллә кечтім, дустлар (44 б – 6).

сифат (а) – сипатты, секілді: дидар көруб рухұм ұчұб ‘аршгә 
қонды/ Муса сифат жисмім күйүб йанды (25 б – 11).

Субхан (а) – мадақ, бұл жерде Алланың бір аты ретінде қолда- 
нылған: мәни хикмәтләрім фарман-и Субхан (13 а – 1)
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субхы садиқ (а) – таң, таңғы мезгіл: Мәрйам өлгүн қоймады/ 
‘Иса руза ачмады/ зәрра та‘ам татмады/ субхы садиқ болды-йа  
(106 б – 8).

суд-у зийан (п) – пайда мен шығын; суд (п) – пайда, кіріс, зийан 
– шығын, зиян: бұ йолларда жанны асраб болмас ерміш/ жан асрагә 
[бұ йолларгә] кірмәс ерміш/ суд-у зийан болмағыны түймәс ерміш/ 
мән һәм йығлаб андаг ду‘а қылай сәңә (85 а – 12).

сума‘а (а) – тақуахана, тақуалардың тұратын жері: ‘Иса ташлар 
кетүрді/ Мәрйам тергәб тойарды/ бір сума ‘а қопарды/ Марйам аңа 
кірді-йа (104 б – 7).

суннәт (а) – сүннет, заң, барлық мұсылман баласының басшы- 
лыққа алуға тиіс, оларға үлгі ретінде ұсынылатын Мухаммед (с.а.с.) 
пайғамбардың өмірінен алынған мысалдар: уммәт болсақ зикрін 
айтмақ бізгә суннәт/ келің йығлаң зәкир құллар зикр айталүк  
(49 б – 6).

сурх (п) – қызыл түс: суфи мән деб ләф ұрар сән аһ-у афғаның 
қані/ әшкі сурх-у рәңі зәрд-у чашым герйаның қані (66 б – 9).

Т
табиб (а) – тәуіп, емші: көб халайиқ айтадүр үшбу кіші бимәрдүр/ 

мән табибымны тапмадым мән зармән деб айт сән-а (98 а – 2).
та‘йин (а) тұру – жақын тұру: та ‘йин тұрүр үчбу өлүм ермәс 

йырақ/ йер ол болур ахирәтгә қылса йарақ (42 а – 13).
тайран (а) қылу – ұшу: шари ‘атны гүлзарыда сайран қылдым/ 

тариқатны майданыда жәýлән қылдым/ Хақиқатдын қана ’ат 
тұтұб тайран қылдым/ ма ’рифатны ешігіні ачтым дустлар  
(45 а – 11).

тақаф (п) – Қап тауына дейін; та – дейін, шейін; қаф – аңыз бо- 
йынша дүниенің шетін көмкеріп жатқан тау, Қап тауы: султан Ахмәд 
дегән сөзүң барна кәззаб/ та ‘атың йоқ бу сөзләрің барчасы ләф/ 
‘ашиқлар оны йетті білгіл тақаф/ тахқиқ қылыб йолыны сұраб 
йүргән бар му (86 б –1).

тақлид (а) – еліктеу, біреудің ісін қайталау: һич кім білмәді сирры 
йакин Алла білді/ ІІІибли ‘ашиқ чарх ұрубан сама‘ қылды/хәләл ерүр 
‘ашиқларны рақс-у сама ‘ы/ ей йаранлар тақлид етіб йүрсәм мукин 
(55 а – 5).
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такуа (а) – дін жолында Құдайға құлшылық етуші: суфи болсаң 
саф болғын журм-у ‘исйан болмасұн/ та‘ат-у тақýа көңүлүң пәришан 
болмасұн (65 б – 10).

талибны ризқы (а) – білім іздеушінің ризқы, оған берген Алла- 
ның несібесі: мәні хикмәтләрім талибны ризқы/ әгәр чәндикі болса 
журм-у фисқы (6 а – 13).

таммуғ (а) – тамұқ, дозақ: Құл Хожа Ахмәд Хақдын қорқ кім 
қорқмас иман йоқ/ алдыңда хазир таммуғ Алла дегіл ссхарда (33 а – 10).

тарикат (а) – сопылық ілімнің екінші асуы: шари ‘атсыз 
тариқаткә өтүб болмас/Хақиқатсыз ма ‘рифаткә йетіб бол- мас 
(21 а – 4).

тасаддуқ (а) – садақа, тасаттық: әгәр ‘алим болса жаным 
тасаддуқ/ дур-у гаýһар сөзімні ешітіб ұқ (7 б – 11).

тасхир (а) – сиқырлық: қуруб дамин кәззаблар кәни би пир/ тілі 
мәкр-у хилә қылғаны тасхир (7 б– 5).

тахқиқ (а) – жүзеге асу, шындыққа айналу: тақлид ішім тахқиқ 
сәры айланмады/ғариб башым нәфс елкідін құтұлмады (46 а – 3).

таýазу‘ (а) – қарапайымдылық: кеңеш бірлә ол бураққа мін- 
дүрділәр/ расму та ‘зим таýазу‘лар қылдырдылар (100 б – 2).

таýр (а-п) – мәңер, әдіс: суфийа өз таýрұңа йалғұз Худаға бәндә 
сән/ аслыңа бақсаң әгәр ‘алим ічіндә кәндә сән (67 б – 1).

таýхид (а) – Хақтың жалғыздығын мойындау, монотеизм: 
тәжәллінің таýхид атлық дәрахты бар/ ол дәрахтны сайасыда рах-
маты бар (65 а – 2)

тахқиқ (а) қылу – жүзеге асыру, орындау: Султан Ахмәд дегән 
сөзүң барча кәззаб/ та ‘атың йоқ бу сәзләрің барчасы ләф/ ‘ашиқлар 
оны йетті білгіл тақаф/тахқиқ қылыб йолыны сұраб йүргән бар му 
(86 б–1).

таһир (а) болу – таза болу, тазалану, тазару: он тоққузда йетміш 
мақам заһир болды/ зикрін айттым іч-у ташым таһир болды  
(12 а – 9).

тәби‘ (а) – еруші, тәби‘ (а) болу – ізіне еру, бірге болу: уммәт бол- 
саң ғарибларға тәби‘ болгыл/ Айат хадис һәр кім айтса сами‘ болгыл 
(77 б – 6).

тәжәллі (а) – көріну, пайда болу, жарқырау: Алла дейүб көңіл 
бағлаб турға ашқан/тәжәллінің нуры бірлә ‘ақлы шашқан  
(53 б – 7).
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тәзýир (а) – өтірік, жалған: аны тәзýир дүр шайтандын а ‘лә/ 
қопар йүзі қара махшарда күмраһ (7 б– 5).

тәкбир (а) – Алланы мадақтау, тәкбир (а) айту – Алланы 
мадақтау, «Аллаһу әкбар» деген дұғаны айту: қайда барсаң тәкбир 
айтыб құргіл субхат/ құлақ салғыл хас уммәті болай десәң (19 а – 4).

тәкбир (а) ету – Алланы мадақтау: мәнің хикмәтләрім хуб- 
ларга айтың/ду‘а тәкбир етібрахматгә батың (8 а – 10).

тәм (а) болу – толық болу, аяқталған болу: жандын кечмәй баш-
дын өтмәй йолға салмас/ и‘тиқадың тәм болмаса қолұң алмас  
(21 б – 12).

тән пәрýар (п) – ерке, дүниенің қызықтарынан тояттаушы: 
‘ашиқларға дәрд-у бәлә афат керәк/ Хақдын йырақ тән пәрýаргә ра-
хат керәк (63 а – 3).

тәрйак, тирйак (п) – апиын: иманымға чәнгәл ұрұб қылды ғамнәк/ 
Пир Муған хазир болұб сачты тәрйак (78 б – 10).

тәсир (а) ету – әсер ету: залимларны шикра қылма залим өзуң/
хойуң рийа хәлқа тәсир етмәс сөзүң (60 а – 2).

тәслим фана (а) – Алламен табысу: мәнлік бірлә тариқатгә 
кірмәділәр/ жандын кечмәй ‘ишқға қадам қоймадылар/ нәфс өлдүр- 
мәй тәслим фана болмадылар/ хам тама ‘лық бірлә йолға кірмәң 
дустлар (73 б – 10).

тәхәййуз (а) қылу – жиыру, тарту: башы тәнігә бу Йасауи қылса 
тәхәййуз/ұрды мәні деб файзгә сөз қатмаса биһрақ (29 а – 3).

торфа (а) – таңғаларлық нәрсе, ғажайып: тариқатны йолы қат- 
тық торфа шаштым/башым шешті пир Муқан сәры қаштым  
(47 б – 12).

ту‘ма (а) – тамақ, тағам, ас: ғариб‘фақир йәтимләрні шадман 
қылғыл/хулқләр етіб ‘азиз жаның қурбан қылғыл/ ту‘ма тапсаң 
жаның бірлә меһман қылғыл (79 а – 6).

туғйан (а) – бүлік, туғйан (а) қылу – бүлік шығару, бағын- 
бау: ‘ишқ алдыда ‘ақлы кәмил [дәм] оралмас/ ‘ишқ шиддәті туғйан 
қылса бір дәм тұрмас (47 б – 5).

талиб (а) – білім іздеуші, ізденуші: йалған ‘ашиқ ма ‘шуқыдын 
жанын айар/ ‘уқбы ішін арқа ташлаб дунйа ізләр/ йолгә кіргән тали-
бларны йолдын қуар (50 а – 7).
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тулу‘ (а) әйлә – көріну, шығу: тәжәллінің мақамыдүр салы ұлұғ/ 
ол мақамда Хақ дидары әйләр тулу‘ (64 б – 8).

тухфа (а) – сый, тарту: шұмлұғұмдын таг ташлар сөкті мәні/ фа-
сих тілдә сөкүб деді тухфаң қані (39 б – 2).

У
ýа (п) – ашық, ýа (п) болу – ашылу, ашық болу: ачұқ йүзлүк 

ғунчалар дек ýа болмаса/ мақсудыға анда нүчүк йетәр дустлар  
(99 б – 8).

ýа Аллаһи (а) – Алланың атымен ант етемін!: кечгіл һәмәдін ізгә 
пәйамбарны ризасын/ ýа Аллаһи боласән ләхзада данаи Мухаммед  
(30 а –10).

ýАллаһи билләһи сумма билләһи (а) – Алланың аты-
мен ант етемін, ант етемін!: ýАллаһи билләһи сумма билләһи 
пирсіз болмас/ пирсіз йүз мың та ‘ат қылсаң ма ‘шуқ келмәс  
(21 б – 6-7).

ýа йут’и муна ат-та‘ам (а) – олар тамақ берер (Құран аяты): ýа 
йут’и муна ат-та‘ам оқур ‘алим/ оқубан ма’ны оқумас болур за-
лим/ оқуған ‘алимні болар тоны келим/ ‘алим білің келим кийді 
дустларым-а (30 б – 10).

ýа нәдамәт (п) – о қасірет! (өкінішті білдіру): он йашымда оғлан 
болдұм Құл Хожа Ахмәд/ хожалықға дунйа қойдұң қані та ‘ат/ хожа 
мән деб йолда қалдұң уа нәдамәт/ ол сәбәбдін алтмыш учдә йергә 
кірдім (91 б – 11).

ýа ýәйлә (а) – о қасірет! (өкінішті білдіру): ýа ýәйлә деб нәдамәт 
деб қорқұб тұрсам/ пири Муған дәргаһыны тынмай йүрсәм/ йахшы-
ларны хак-и пайын сурмә қылсам/ дустлар хожам мәні бәндәм дегей-
мукин (15 а – 1).

ýа хасрата (а) – о қасірет! (өкінішті білдіру): Құл Хожа Ахмәд 
гәфләт бірлә ‘умрұң өтті/ýа ýәйлә көздін тіздін қуат кетті/ ýа хас-
рата аманатны уақты өтті/ ‘амал қылмай ахирәтгэ көчтүм мән-а 
(80 б –8).

ýар (п) – секілді, сияқты (парсы тілінің суффиксі): Ахмәд жаның 
бергіл мардана ýар (15 а – 10)

ýасл (а) – байланыс, Хақпен табысу: башым тофрағ жисмім 
тофрағ өзүм тофрағ/Хақ ýаслигә йетәрмән деб жаным кәбәб (39 а – 4).
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ýахданийат (а) – монотеизм, Алланың жалғыздығын мойындау: 
дустлар мұнда ‘ишқ ғаýýасы болмағүнчә/ ýахданийат дәрйасыға 
кірсә болмас (42 б – 11).

ýаһм (а) – корқыныш, қорқу: чин айды Ахмәди мискин бұ сөзні/
Худаның ýаһмідін құтқарғай өзні (11 а – 12).

ýәлә (п) қылу – ессіз ғашық ету: дәргаһыға башым қойұб нала 
қылсам/ көз йашымны ақұзұб жала қылсам/бийабанлар кезіб мәжнун 
ýәлә қылсам (13 а – 7).

ýәли (п) – бірақ (шылау): мәнің хикмәтләрім надан ешітмәс/ýәли 
көңлі қара пәндимні тұтмас(7 а – 7).

ýирд (а) – Құранның түн ортасында оқылатын бөлігі: таң атқұн- 
ча иңрәб чықсам дәрді бірлә/ қул һуýа Алла Субхан Аллаýирді бірлә 
(15 а – 7).

ýисал (а) – Алламен табысу: пир-и Муған хизмәтіндә белің бағла/ 
күйүб пішіб дәрді бірлә йүрәк дағла/ йадын еткән ýисалыны көрәр 
ерміш (19 б – 8).

улфәт (п) – достық, улфәт болу – дос болу: ата ана демәділәр 
деді уммәт/ хәмд-у сәнә тынмай айтқыл болғыл улфәт (18 а – 9).

ýужуд (а) – болмыс: зикр айтыб бар жисмімні афақ қылсам/
ýужудумдын бу ‘ақбаләр көчәр мукин (23 а – 5).

ýужудийат (а) – ғалам, болмыс: көңүл құшы шаýқ қанатын қақыб 
чықса/ жумлә ýужудийат сайрар булбул болур (33 а – 11).

ф
фажир (а) – күнәкар, азғын: фасиқ, фажир һәýа қылыб йерні бас-

мас/руза намаз қаза қылыб мисэак асмас (16 б – 8).
файз-у футух (а) – пайда, табыс, олжа: Құл Хожа Ахмәд ‘ашиқ 

болсаң шундағ болгыл/ Хақ Расулны қылғанларын сән һәм қылғыл/ көб 
йығлабан файз-у футух Алла көргіл/ ей йаранлар файз-у футух алсам 
мукин (56 а – 6).

фақир (а) – жарлы, кедей, пақыр: ғариб мән-у бикәс мән бичара-у 
һәм фақир-у/ сәндін өзгә кімім бар лутф әйләгіл сахарда (33 а – 5).

фана (а) – сопылық ілімдегі Алламен табысу халі, фана (а) болу 
– толық рақатқа бату, тыныштыққа бөлену (нирвана): аýлийалар Хақ 
йолыда жандын кечті/ фана болұб шаýқ қанатын йазыб ұчты/ жан-
дын кечіб ‘ишқ шарабын Хақдын ічіб/ фана болмай ýасл үйгә кіргән 
бар му (52 а – 12).
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фана фи иллә (а) – рақат күйге бөлену тек Аллада ғана (сопы- 
лық мақамдардың бірі): ан тамуту асрарыгә кірмәгүнчө/ фана фи 
иллә дәрийасыгә чуммагүнчә/ бақа билләһи гаýһарыдын алса болмас 
(43 а – 14).

фасиқ (а) – пасық, азғын: фасиқ фажир һәýа қылыб йерні басмас/
руза намаз қаза қылыб мисýак асмас (16 б – 8).

фасих тіл – 1) араб тілі; 2) көркем тіл: шұмлұғұмдын тағ ташлар 
сөкті мәні/ фасих тілдә сөкүб деді тухфаң қані (39 б – 2).

фаузкуруни азкурукум (а) – Мені ұмытпасаңдар, мен де сендерді 
ұмытпаймын (еске аламын) (Құран аяты): зәкирләрні Худа өзі рах- 
мәт қылды/ фаузкуруни азкурукум айат келді (49 б – 8).

фаш-у дастар (п) – сопының басына ораған сәлдесі: фаш-у 
 дастар пучәк пулға сатыб келдім/ би дум болуб йер астыгә кірдім 
мән-а (38 б – 8).

фахр (а) – мақтаныш: мән айтайын айа дустлар хуб тыңлагіз/он 
сәккіз мың ‘аләм фахры Расул үчүн (69 б – 2).

фәләк (а) – аспан денесі, жұлдыз: ‘ишқ әсәрі йүрәкдә/ жаным 
мәні фәләкдә/ дәрдім мәні йүрәкдә/рахм әйлә биýафаға (73 а – 2).

фәни (а) – Алламен табысқан сопы; фәни (а) болу – Алламен 
табысқан сопыға айналу: сахар тұрұб Худайымгә зари қылсам/ зари 
қылыб Хақ йолыда фәни болсам (47 а – 4).

фәрәýан (п) – көп, артық: разиқ деді-у берді сәңә ризқы фәрәýан/ 
шайтан сөзігә бәндә құлақ тұтмаса биһрақ (29 б – 6).

фәрйад ұру – айғайлау, көмекке шақыру: биход болуб рақс сама 
‘ұрұб йүрсәм/ бийабанлар кезіб өзүм фәрйад ұрсам (54 б – 14).

фәрман (п) – әмір, бұйрық: из‘ан ізім Тәңріға қылса фәрман/ 
қылча бойұн сұнмай аңа нә дүр дәрман (42 а – 10).

фәрман-и Субхан (а) – Алланың әмірі: мәні хикмәтләрім фәрман-и 
Субхан/ оқуб көрсәң һәммә ма‘ны қуран (6 б – 1).

фәрш (а) – жер: еккі сәры тұтұқлығ йақұтдын/ пәрýаз етіб 
фәршдін ‘аршгә ұчар ерміш (99 а – 1).

фәһм (а) қылу – түсіну: мәні хикмәтләрім кәни хадис дүр/ кіші 
кім фәһм қылмас ол хабис дүр (6 а – 11).

фи‘л (а) – әрекет, амал, іс: елігімдә ер мән дедім фи‘лім за ‘иф/қан 
төкмәдім көзләрімдін бағрым йезіб (95 6  –  10) .

фиған (п) ету – айғайлау, дауыс шығару: ‘ашиқ кішіләр кечәләрі 
йатмаса биһрак/һәр дәрд-у әләм тіксә фиган етмәсә биһрақ (29 а – 2).
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фиск (а) – күнә, азғындық: мәні хикмәтләрім талибны ризқы/ 
әгәр чәндикі болса журм-у фисқы (6 б – 1).

фужур (а) – күнә, азғындық: дунйада қылмышларъш фисқу фу-
жур/ол сәбәбдін барсам бақмас аһлі қубур (61 6 – 13).

фуләз (а) – құрыш: нечә һәйһат фуләз керәк бір журміні/ кім 
ічті сәнің жәми жәміңдін/ мәхмур абәд қалғусы дур сирры ниһанда  
(28 а –13).

фурсат (а) – мұрсат, пұрсат, мүмкіндік, бұл жерде: бір мезет-
те: Қабиз келіб Арслан бабам жанын алды/хорлар келіб харир түндін 
кәфан қылды/ бір фурсатта надын соңра раýан болды (90 б – 12).

X
хабиб (а) – сүйікті: Мәдинагә Расул барыб болды ғариб/ ғариб 

лікдә михнәт тартыб болды хабиб (77 б – 11).
хабис (а) – сұмырай, сұмпайы: мәні хикмәтләрім кәни хадис дүр/ 

кіші кім фәһм қылмас ол хабис дүр (6 а – 12).
хазар (а) қылу – қашу, жоламау: ғариб бәндәң бу дунйадын хазар 

қылды/махрум болұб йер астыгә кірдім мән-а (38 б – 5).
хазир (а) – әзір, дайын: йәнә ғаýс-у гийас алдыда хазир/ мурадыны 

берүр һәр күндә қадир (9 б – 2).
хайф (а) – өкінішті! әттең! (өкіну): наданларға хайфы сөзүң 

қылмас қабул/ мәхкәм болұб йер астыгә кірдім мән-а (40 а – 5).
хайфи (а) – өкінішке орай, өкінішті!: наданларгә йесіз сөзүм хай-

фи хикмәт/ адам мән деб белін бағлаб каны һеммәт (59 а – 2).
хак-и пай (п) – аяғы басқан жер, із; хак – жер, па – аяқ, табан: ýа 

ýәйлә деб нәдамәт деб қорқұб тұрсам/ пири Муған дәргаһыны тын-
май йүрсәм/ йахшыларны хак-и пайын сүрмә қылсам/ дустлар хожам 
мәні бәндәм дегеймукин (15 а – 4).

Хақиқат (а) – сопылық ілімнің үшінші асуы: шари ‘атсыз тари- 
қаткә өтүб болмас/Хақиқатсыз ма ‘рифаткә йетіб болмас (21 а – 5).

Хақир (а) – бейшара, аянышты: Хақны тапкан ғариблары дәйим 
фақир/ қайда барса бойнын игіб йүрәр Хақир (113 6 – 2).

халәт (а) – сүйкімділік: тариқатны базарыда сауда қылсам/ Ман-
сур йәңиг әнә-л-Хақ деб ғаýға қылсам/хизмәт қылыб жәзб-у халәт 
пайда қылсам/ дидар көрүб рухұм ‘аріига ұчар мукин (23 а – 13).

хали (а) – бос: өзіні шайх етәр күлбари хали/йігірмә бешкә йетмәй 
маһу сали (7 б–1) .
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халиқ (а) – Жаратушы, Тәңір: халиқымдын хабар йетті шәкир 
болдұм/ бү ‘аламда һич ұхламай хазир болдұм (92 б –2).

халиқ ан-нәс (а) – адамдарды Жаратушы, Алла: еранлар Хақ йа-
дындын хали ермәс/рижәлун лә тулһиһим дер халиқ аннәс (33 б -12).

халис (а) – таза, халис (а) болмау – тазармау, құтылмау: жан-
дын кечіб ‘ишқ ойнамай халис болмас/ тірік өлмәй мажазыға раст 
сөзләмәс (62 б – 8).

халқум (а) – алқым, тамақ: жан алмаққа қасд етті/жсін 
халқумыға йетті (105 б – 7).

хам тама‘лық (а) – орынсыз талап қою, орынсыз жазғыру: 
мәнлік бірлә тариқатгә кірмәділәр/жандын кечмәй ‘ишқға қадам 
қоймадылар/нәфс өлдүрмәй тәслим фана болмадылар/ хам тама 
‘лық бірлә йолға кірмәң дустлар (73 б – 11).

хамид (а) – (Алланы) мадақтаушы: хамидлар дек хамд-у сәнә көп 
айтсам мән (45 б – 10)

хан-у мән (п) – отбасы, үй іші: аһл-у ‘айәл хан-у мәнні ғаним 
қылсам/дустлар хожам мәні бәндәм дегәймукин (13 б – 8).

хандан (п) – көңілді, шадыман: мәні хикмәтләрім дурмушкил 
асан/ қийамат күн қылур талибны хандан (66 – 4).

хандан (п) болу – көңілдену, шаттыққа бөлену: лутф әй- ләсә 
йүз мың ‘аси хандан болұр/ назар тапған чарағ һәр кез өчәрмукин  
(22 б – 10).

Ханифа (а) – Абу Ханифа, сунниттік төрт мазхабтың негізін 
салушылардың бірі.

ханиф (а) – Алла тағаланың жалғыздығын жан-тәнімен мойында-
ушы (мұсылман); бәндәлік қылгын Худаға бу ханифа куфи сән/ суфи 
нақш олдұң ýәли һәр кез мусулман болмадың (67 а  –  12) .

хар (п) – қара топырақ, батпақ: андағ құлны ‘азиз башы тофрағдын 
хар/аһл-у ‘айәл хан-у мәндін болұр бизар (55 б – 5).

хараб (а) – қираған жер, хараб (а) болу – бұзылу, қирау: ‘ишқ 
йолыға һәр кім кірсә хәлі хараб/бу йолларда неччә ‘ашиқ болды тураб 
(48 а – 3).

хараб (а) қылу – бұзу, қирату: шаýқ шарабын ічтім ерсә қылды 
хараб/мухаббатны оты бірлә болдұм кәбәб (54 а – 7).

харам (а) – арам, харам қылу – бас тарту: түн ұйқұсын харам 
қылыб налан болуң (56 б –11).
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харир (а) – жібек: Мункар Накир жәннәт Фирдаýс бойын алгәй/
хур-у ғилман харир тонлар пічәр ерміш (37 а – 6).

харис (а) – өтірікші, жалған айтушы: хуррам йүрүгіл бәндә’и 
харисім сәңә айтай/ей ‘ашиқ бичара сұрарсән нә деурсән (34 б – 1).

харис (а) – күзетші, күзетуші: дунйа малын тола берсә тоймас 
көзүң/харисләрні сижжин ічрә салдұм мән-а (60 а – 4).

хасийат (а) – қасиет: ‘ашиқларны һәр мойыда мың хасийат/
михнәт тартыб хасийатлар кәрмәйін му (111 б – 6).

хасил (а) – қол жеткізуші, алушы, хасил (а) ету – қол жеткізу, алу: 
дәрд-у халәт пайда қылған дәрдің болур/жаш-у хуруш хасил еткән 
жошлық болур (27 б – 8).

хасил (а) қылу – қол жеткізу, алу: заманалар ахир болса ‘алим 
құрғай/хасил қылған ‘амАлларын малға сатғай (31 а – 8).

хатар (а) – қатер: айа дустлар бу йолларны ‘ақбасы көп/ йурсә 
болмас пир хизмәтін етмәгүнчә/ йүз мың бәлә афат михнәт хатары 
көп/ қойса болмас пир хизмәтін қылмағунча (21 а – 3).

хаýа (п) – бәрібір,... болсам да,... қарамастан (қарсылық мәндегі 
шылау): мәні өлгән демәң дәйим тірікмән/тірік мән хаýа өлукмән  
(10 б – 8).

хаýар – бейшара, жексұрын, жек көрінішті: бу ‘аләмда мәнің 
төрт дәфтарым бар/ ісіші хәр әйләсә болгай өзі хаýар (10 а – 4).

хафрат (а) – шұңқыр, ор: фағфир ýәли-у Алла деб келді айат/ 
йақам тұтұб хафратыға йенмәйін му (100 а – 12).

хашхаш дана (п) – көкнәр дәні: еккі ‘аләм көзләрімә хашхаш дана/
көрунмәді йалғұз Хақны сеýдім мән-а (47 а – 13).

хәзан (а) – көңілі сынық, көңілсіз: ‘ашиқ халқ ічідә сирры ниһан/
уһ ұрса көккә йетер рәңі хәзан (64 а – 6).

хәләл (а) – таза, адал, хәләл (а) болмау – тазармау, адал болмау: 
түндә йатыб ғәфләт бірлә мурдар тәнім/хәләл болмас пир хизмәтін 
қылмагүнчә (65 а – 8).

хәлим (а) – жұмсақ, хәлим (а) қылу – жұмсақ қылу, жұмсарту: 
Аллаүчүн фәрзәндләрім йәтим қылсам/ та ‘ат бірлә суңгәкләрім 
хәлим қылсам (13 6 – 7).

хәлқа (а) – алқа, үйірме: зәкирләр Хақ фәрманын мәхкәм тұтар/ 
шаý қы бірлә Аллаһ айтыб қанлар йұтар/ хәлқа ічрә кірәр ýақтда 
жандын өтәр (50 б – 5).
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хәмд-у сәнә (а) – мадақ және мақтау: диуана деб башын йарыб 
қанға бойар/ шәкир болұб хәмд-у сәнә айтар [дустлар] (15 б – 8).

хәннәт (а) – аяушылық, аяу, жанашырлық: ‘амал қылғыл алғыл 
жәннәт мәýасыны/хәннәт алған дидарыны көрәр ерміш (20 б – 8).

хижаб (а) – жамылғы, жаулық: батин көз ачса болұр хизмәт 
пирдә/ачылұр кетәр қалмас хижаб анда (96 б – 7).

хил-у хиш (п) – бұл жерде «ел, елді мекен» деген мағынада: хил 
– жылқы (табыны), ат; хиш – жер жыртатын соқа: Мәжнун йаңлығ 
хил-у хишдін таныб қаштым/ Арзум болұб йер астыгэ кірдім мән-а 
(39 а – 13).

хил‘ат (а) – шапан: Хақ та ‘ала ‘ашиқларгә берүр хил ‘ат/ жан 
берүрдә йағар аңа аби рахмат (111 б – 4).

хилýәт (а) – оңашалану, бөлектену, қылует: хилýәт ічрә Алла 
дегән ашиқлар дек/ дин үйідә ойғағ тұргән садиқлар дек/ ихлас бірлә 
Хақны сеýгән ‘арифләр дек/ бағрым қанын көз йашымгә сачкүм мән-а  
(45 б – 12).

химайат (а) – қамқорлық: тариқатда Хақиқатта Хаққа химай-
ат/ башым беріб Хақ сиррыны көрдүм мән-а (58 а – 7).

хирқа (а) – шүберек, дәруіштің киімі: Хақиқи дусты йерүр ýайыс 
қараны/хирқасыны аңа йермәк үчүн (71 а – 9).

хой (п) – мінез-құлық, адамның табиғаты: залимларны шикра 
қылма залим өзүң/хойуң рийа хәлқа тәсир етмәс сөзүң (60 а – 2).

хуллә (а-п) – киім, қымбат киім: ‘ашиқ құллар хуллә кийіб бурақ 
мінәр/хур-у қасуур онлұғ соңлұғ фәриштәләр (43 б – 11).

хур-у ғилман (а) – жұмақтағы хор қыздары мен қызметші бозба-
лалар: он бешімдә хур-у ғилман қаршұ келді/ башын ұрұб қол қушуруб 
та‘зим қылды (11 б – 12).

хур-у лиқа (а-п) – хор қызымен кездесу: зәкирләр ýа ‘да қылды 
қадир Худа/көр ічіндә ‘ата қылай хур-у лиқа (49 б – 1).

хурда кул (п-а): хурда – майда, ұсақ-түйек; кулл – барлық, күллі, 
бұл жерде: «барлық ұсақ-түйекке, яғни барлық жаратылғандарға 
(мақұлықтарға)» деген мағынада: Жабра ’ил ýахи кетүрді Хақ 
Расулгә/ айат келді зикр айтың деб хурда күлгә (45 а – 7).

хуррам (п) – көңілді, хуррам (п) болу – көңілдену, шаттану:  
рухұм хуррам болуб та‘атка батғай/ йүрәгі өртәніб көз йашы ақғай 
(6 б – 6).
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Һ
һайбат (а) – айбар, айбат: ‘ашиқларны һайбатыдын мәләк қачгәй/

қоркұб барыб дозах ічрә йатар ерміш (36 а – 13).
һай-у һаýас (п) – көңілдің қалауы, қызықтыратын нәрсе: он 

бірімдә рахмат дәрйа толұб ташты/ Алла дедім шайтан мәндін 
йырақ қашты/ һай-у һаýас ма ’у мөнлік тұрұб көчті/ он екімдә бу 
сирләрні кәрдүм мән-а (116  – 5-6).

һамраһ (п) болу – бірге болу, жанында болу: оттұз төртдә ‘алим 
болұб дана болдұм/ хикмәт айтыб Субхан Игәм күйа болдұм/ Чиһил 
тән бірлә һамраһ болұб шараб ічтім (92 б – 12).

һариб (а) қылу – қашу: нәфсім мәні һәýа қылды һариб қалдым/ 
фаш-у дастар пучәк пулға сатыб келдім (38 б – 8).

һафтум (п) – жетінші, һафт – жеті: Жабра ’ил айды сізгә уммәт 
еді бір Хақ/ көккә чықыб малаикдін алұр сабақ/ налишыгә нала қылұр 
һафтум табақ/ ол сәбәбдін алтмыш үчдә йергә кірдім (89 а – 8).

һәди (а) – жол көрсетуші, жол бастаушы: әл-кәззабу лә уммәти 
деді сәрýар/ йолсызларгә йол бергучі һәди заһбар (50 а – 11).

һәзар дастан (п) – бұлбұл: бұ көңүлні бустаныдүр ‘ажаб бустан/
йыл ічіндә сайрашұрлар һәзар дастан (95 б – 13).

һәйһат (п) – о қасірет! (өкінішті білдіру): от дек тұташыб 
бақыласан кәýн-у мәкәндә/сән өртәмәгән барму жиһанда нечә 
һәйһат (28 а – 13).

һәмәд (п) – өшу, басылу: кечгіл Һәмәдін ізгә пәйамбарны ризасын/ 
ýа Аллаболасән ләхзада данаи Мухаммәд (30 а – 10).

һәмдәм (п) – ықыласты дос, нағыз дос: Хақдын гәфил накәсләр 
ағйар ізләр/ һәмдәм болұб ‘ишқ дукәнін құрса болмас (63 б – 9).

һәмишә (п) – әрқашан, үнемі: гунаһім ýаһмідін көп натаýанмән/
көзі йашлығ һәмишә бағры қан мән (11 а – 10).

һәмта (п) – секілді: Хақиқат йолларыны ‘ақбасы көп/ бу йолларны 
көрмәй білмәй болмас йүрүб/ йүргән өтәр ол ‘ақбадын һәмта болұб,

һәр дәм (п) – әр демде, әр сәтте: суфи болұб дәйима һәрдәм ешіккә 
бақа сон/ нәзр алыб келгәйму деб ел арқасыгә қақасән (66 б – 2).

һәý рәк: һәу (п) – ірің рәк, рәг – тамыр, «тамырынан ірің аққан» 
деген мағынада: қийамат шиддәтідін ‘ақлым хайран/ көңлүм 
қозғаған жаным һәý рәккән хана ýайран (94 а – 2).
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һәýа (а) – құмарлық, һәуа (а) қылу – қызығу, құмарту, жақсы 
көру: дунйадарлар малын көрүб һәýа қылұр/ мәнмәнлікдін ұлұгмән 
деб да‘уы қылұр/ Хақ өләрдә иманыдын жудә қылұр/ жан перүрдә 
йығлаб йығлаб йатар дустлар (16 б – 13).

һеммәт – рухани биіктік, адамгершілік: наданларгә йесіз сөзүм 
хайфи хикмәт/ адам мән деб белін бағлаб қаны һеммәт (59 а – 2).

һеммәт (а) қылу – ұмтылу, тырысу: Хақиқатны йолларыда йүз 
мың хатар/ һеммәт қылыб йолға кіргән ахир йетәр (22 а – 6).

һеммәт тұту – кеңпейілділік таныту: ей мәні йаранларым һеммәт 
тұтұң иманыма/ душманым иманымға захмат берәдүр дустларым 
(51б – 9).

һиләл (а) – жаңа туған ай: Хақ Мустафа Жабра ’илдіт қылды 
саýал/ бұл нүчүк рух тәнгә кірмәй тапты кәмәл/ көзі йашлығ халқа 
йашлығ қадды һиләл (89 а – 4).

һу һу зикрі (а) – Алланы еске алу зікірінің бірі: ‘ишқ кәләмі заýқы 
та ‘амны айтыб білмәс/һу һу зикрін айтыб тойар дустлар (20 а – 6).

һуýа (а) – ол, Алланың бір аты: бір аýаз келді һуýадын  
(106 а  –  9 ) .

Ч
чак (п) – жыртық, жыртылған: һәмә пир жуýан хаýф-у хатарда/

көңүл чакам бу көфрукдін өтәрдә (11 а – 6).
чанд харлық (п) – қанша қорлық: ғәфил тапмас Хақ йолын таңла 

бармаслар өзін/ һәр чанд харлық көрсәләр көңлі өзгә (83 б – 13).
чарзарб (п-а) – төрт [рет] ұру: он секкіздә Чилтән білә шараб 

іштім/ сахар тұрұб чарзарб ұрұб көксүм тештім (12 а – 5).
чарх-у сама‘ (п-а) – шыр көбелек айналып, зікір салу: Ләйлә 

Мәжнун Ширин Фарһад ‘ашиқ өтті/ бурхы сәрмәст Шибли чарх-у 
сама ‘етті (52 б – 11).

чашм, чешм (п) – кез, жанар: суфи мән деб ләф ұрар сән аһ-у 
афғаның қані/ әшкі сурх-у рәңі зәрд-у чашмы герйаның қані (66 б – 9).

чаһарйар (п) – Мухаммед (с.а.с.) пайғамбардың төрт халифы: һу 
һу деб чықты ерні ері/ сәләм қылды аңа Расул чаһарйар. (71 а – 12); 
йер астыға кірдім дустлар би ихтийар/ әл-у асхаб эмин деді һәм 
чәһары йар (27 а – 2).
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чәдар (п) – шатыр: көк пәрдәсі ачылды/нурдын чәдар тікілді/ 
Мәрйам арығ йуýылды/ арығ тонгә салды-йа (109 а – 5).

чәнди (п) – азғана, азғантай: мәні хикмәтләрім талибны ризқы/ 
әгәр чәндикі болса журм-у фисқы (6 б – 1).

чәңгәл, чәнгәл (п) – саусақтары бүгілген қол, тырнақ, чәңгәл ұру 
– қолын салу, алуға ұмтылу: шайтан айды иманыға чәңгәл ұрдұм  
(17 а– 6).

чунан (п) – сондай: жандалары кір чунан/ көңлідә йүз мың жиһан/ 
үшбу дунйа би пәйан көзгә ілмәс дәрýишләр (87 а – 9).

Ш
шайда (п) – ессіз ғашық: ‘ишқ саудасы башға түшған хана 

ýайран/ шайда болуб өзін ізләб йүрәр ерміш (19б – 3).
шайх (а) – сопылардың ұстазы: бу ‘аләмда шайх мән деб да ‘уы 

қылдым/ нәфам мәні һәýа қылды һариб қалдым (38 б – 7).
шари‘ат (а) – сопылық ілімнің бірінші асуы: іиари ‘атсыз 

тариқаткә өтүб болмас/Хақиқатсыз ма ‘рифаткә йетіб болмас (21 
а – 4).

шаýқ (а) – ғашықтық, сағыныш: мәні хикмәтләрім шаýқ- у мухаб-
бат/ көзіні йаіиыдын қылғай таһарат (6 б – 8).

шафи‘ (а) – арашашы, шафи‘ (а) болу – арашашы болу, шапағат- 
шыл болу: Хақиқатлығ чин ‘ашиққа тухфа өзум/махшар күні хәл-и 
дилін сұрғұм/ шафи ‘болұб шафа ‘атны қылғұм өзүм/рахматыдын 
умид тұтұб келдім мән-а (48 б – 14).

шафқат (а) – жанашырлық, шапағат: деділәр Ахмәди мухтар 
ýа уммәт/ аның үчүн Субхан Игәм қылды рахмат/ әмин деңләр 
қийаматта қылғай шафқат/ құлақ салғыл хас уммәті болай десәң 
(18 а – 3).

шахрат (а) – қорыл, қорылдаған дауыс, үн: лә мәкәнны шуһраты 
кезгән ‘ашиқ шахраты/ білгән жанны қудраты үшбу дәýран көрді-йа 
(86 б –5).

шаһр (п) – қала, шаһар: нечә йылғы меһрубаным айрылар дуст-
лар/ бу ýужудум шаһрыны хали қыладүр дустлар (51б – 6).

шәб (п) – түн, кеш: мәні хикмәтләрім сөзләрға султан/ қылур һәр 
ләхзада шәбни шәбистан (6 б – 6).
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шәбистан (п) – 1. мешіттегі түнгі мезгілде намаз оқуға арналған 
орын; 2. ұйықтайтын бөлме, жатын орын: мәні хикмәтләрім сөзләрға 
султан/ қылур һәр ләхзада шәбни шәбистан (6 б – 6).

шәбнәм (п) – 1. таңғы шық; 2. адамның есімі: күйдүм йандым 
болармән деб йердәм афат/ Шәбнәм болұб йер астыгә кірдім мән-а 
(39 а – 6).

шәй’ун лиллә (а) – бәрі Алл аүшін: Алла Аллажан-у дилім Алла 
Алла/ сәндін өзгә пәнаһім йоқ Алла Алла/ йығлаб келдім ешігіңә шәй 
’ун лиллә (14 а – 2-3).

шәкир (а) – алғыс айтушы, шәкир (а) болу – алғыс айту: әгәр 
тапсам йолұм зәкир болұрмән/ йурәгім чәк етіб шәкир болұрмән  
(11 а – 4).

шәмс-у қамар (а) – күн мен ай: шәмс-у қамар йаңлығ болұр іч-у 
ташы/ назар қылса һәр йаныдын көрәр ерміш (100 а – 1).

шәрм (п) – ұят, ұялу, қысылу: мән мәләкдін шәрм етәрмән ей 
ішім [уммәтім]/ йараткандын қорқмайму сән бәйт-у һеммәтім  
(26 б – 10).

шәрмәндә (п) – ұялушы, ұялшақ: йол бенгучі Рахман рахим 
ғафир-у саттар/ қылма мәні шәрмәндә-у рәсýа-и Мухаммәд (30 б -2).

шикәстәлығ (п) – аза, қайғы: шикәстә лығ білә қылғай намазы/ 
қабул болғай аны Хаққа нийазы (6 б – 11).

шийуа (п) – әрекет, мәнер: ‘ашиқларны шийýасы куфт-у кудур 
миýасы/ ‘инайатны жәлләсі ‘ашиқларға тікді-йа (86 б -1).

шитаб (п) – асығу, асығыстық: жан алмаққа оймагіл/ емді шитаб 
қылмагіл/ бір заманы көз тұткіл/ ‘Иса келсүн деді-йа (105 а – 14).

шукр ли-л-ләһи (а) – Аллаға шүкір, Аллаға рақмет: оттұз үчдә 
сақи болұб мәй үләштім/ жәми шараб қолгә алыб тола ічтім/ләшкар 
түзәб шайтан бірләмән ұрұштұм/ шукр ли-л- ләһи еккі нәфсім өлді 
дустлар (92 б –9).

шуһрат (а) – атақ, даңқ: лә мәкәнны шуһраты квзгән ‘ашиқ шах-
раты/ білгән жанны қудраты үшбу дәýран көрді- йа (86 б – 4).
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АХМЕТ ЯСАУИ «ХИКМЕТТЕРІНДЕгІ»
ТҮРКІ СөзДЕРІ

ай- – айт- : айа дустлар нүчүк жауаб айғұм мән-а (12 б – 11, 12).
ариғ/арығ – таза: ариғ болұб мәсжид сәры күндә келің (70 б – 1).
әйлә- – ет- , қыл- ; рахым әйлә- – рақым ет: ‘айбым йа саттар 

рахм әйләгіл сахарда (33 а – 1, 2).
бақ- – қара- : Расул дунйаға бақмадылар бақыб тұрсаң/ ахирәт 

асбабыны алмақ үчүн (72 а – 12, 13); құл Хожа Ахмәд ойғаныбан 
өзүңә бақ (72 б –1).

бұғдай – бидай: барча бұғдай ел тутмаған саманы сән (51 б – 2).
бітілу – жазылу: риýайатләр бітілді хәлін аның білмәді (68 б – 9, 10).
елк – қол; елкін ачыб – қолын жайып: оқұб құран оқұб қылса 

ду‘а-и/ ýа йа елкін ачыб десә сәнә-и (10 а – 5, 6).
йаңлығ/йәңиғ – сияқты, секілді: Мансур йаңлыг әнә-л-Хақ деб 

ғаýға қылсам (24 а – 10, 11); Мансур йәңиғ әнә-л-Хақ деб ғаýга қылсам 
(23 а – 11,12)

кечә – түн; кечәләрі – түнімен: таһа оқуб кечәләрі қайим болдұм 
(25 а – 2, 3).

кечә-күндүз – күні-түні: кечә күндүз Хақны естәб йығла мудәм 
(16 а – 4).

көксі – көкірек: чықарса көксідін һәр ләхза йаһу (6 а – 6, 7).
көфрүк – көпір: көңул чакам бу көфрукдін өтәрдә (11 а – 6, 7).
қамуғ – барлық: он сәккіз мың қамуғ ‘аләм гұлгұл болур 

(33 а – 12, 13).
қоп- – тұр-: ‘ашиқлары кечә йығлар сахар қопар (19 б –12, 13).
құрт-у құшлар – аң-құс: тәмәм дунйадагі құрт-у құшлар қылды 

сәләм (12 а – 13).
ойгән-/ойған- – оян-: та ‘ат қылыб ойгәнміш/ намаз қылыб 

ойгәнміш (106 а – 2, 3); кечәләр Алла дебән дәйим сахарлар ойғаныб 
( 98 а – 4, 5).

ойғағ – ояу: дин үйідә ойғағ тұргән садиқлар дек (45 б – 13, 14).
ойғаныбан – оянып: ойғаныбан Алла дегіл хасрәт бірлә Алла дегіл 

(87 б – 7, 8).
ойы- – ұйықта-, ойұрсән – ұйықтайсың: Хақ құллығын етісіл 

нигә мұнча ойұрсән (87 б – 11, 12); Хақ дидарын көрмәйін нигә мұнча 
ойұрсән (88 а – 3-4).
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өргән- – үйрен-: сама чықыб дәрс өргәндім мәләйикдін (90 6 – 2, 3).
өргәт- – күшейт-: һәр йан йүгүрүб нәфсіні өргәтмөсә биһрақ  

(29 б – 3).
өркүләй- – көтеріл-, байлан-, ұмтыл-: мән әркүләйін хуш кәрәміңдін 

сәні Аллаһу (30 а – 13, 14).
ошәл/өшәл – сол, осы, осындай: ошәл талиб ға мән жаным 

берүрмән (10 а – 12); әләст хамрын кімгә берсә өшәл сақи (33 6 – 4, 5).
саýур- – ұшыр- : күлін көккә саýурды елтіб дәрйаға салды (69 а – 5, 6).
[көңліні] сауыт- – [көңіл] суыт-: йолда өлүб көңліні саý- тмаса 

биһрақ (29 б – 11).
сәры – -ға қарай: күчүм кетті Ка ‘ба сәры бармадым мән (18 б – 3).
сеý- – сүй- :  зәкирләрні Худа бишәк сеýәр ерміш (19 а – 6, 7).
сұр- – сұра-: жан берүрдә нүчүксән деб хәлін сұрдұм (17 а – 5).
сүр- – сүрт- : айағ басқан ізін көзға сүрүрмән (10 а – 13).
тон – киім: оқуған ‘алимні болар тоны келим (30 б – 12, 13).
топуқ – тобық, аяқ; топуқсыз – жүре алмау: топуқсыздын арығ 

Расул ағрығ йатты (69 б – 5).
тіз – тізе: көздін тіздін қуат кетті (80 б –7, 8).
үзрә – үстінде: ми ‘раж үзрә Хақ Мустафа оғлұм деді (25 б – 4, 5).
іч-у ташым – іші-сыртым: зикрін айттым іч-у ташым таһир 

болды (12 а – 8, 9).
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