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Алғысөз
Доктор, профессор Мұса Йылдыз
Өкілетті Кеңес төрағасы

Әзірет Түркістан Қожа Ахмет Ясауи аса ұлы көркем мінез иесі,
жүрегі Аллаға деген ғашықтыққа толы ұлы ғалым және Алланың
досы. Түркі мәдениеті тарихындағы аса көрнекті ұлы тұлғалардың
бірі. Ол, ұстазы Әзірет Жүсіп Хамаданидің оның көңілінде тұтатқан
Исламның махаббат пен ғылым отын өзінен кейінгі шәкірттеріне де
тек ұластырумен ғана шектелмей, өзі тәрбиелеген алыперендерді1
Азияның бір бұрышынан Еуропаның ортасына дейінгі аймақтарға
аттандырып,
адамдарға
әділеттілік,
қарапайымдылық
пен
кішіпейілділік, бірлік пен тірлік идеяларын насихаттаған. Әзірет
Сұлтан Ахмет Ясауи сол дәуірде дін мен мәдениеттің тіліне айналған
араб және парсы тілдерінің орнына өз ана тілі түрік тілін қолданып,
түрік тілін ғылымның, махаббат пен кемелділіктің тіліне айналдырды.
Сұхбаттары мен айтқан хикметтерінде ана тілі түрік тілін қолдану
арқылы қалың көпшілікке әсер еткен алғашқы түрік сопысы да Қожа
Ахмет Ясауи еді. Бүгінгі таңда кең байтақ аймақта қолданыстағы
ауызша және жазбаша әдеби түрік тілі туралы сөз қозғалар болса,
мұның басты себепкері де ұлы піріміз Қожа Ахмет Ясауи болып
табылады. Сонымен қатар, Әзірет Ахмет Ясауи өзі өмір сүрген дәуірде
ислам дінінің шеңберінен шыққан жалпылама рафизилік, зындыкилік
және мулхидилік деп аталатын суниттік емес бағыттар мен ағымдарға
қарсы шығып, Құран мен сүннет байрағын желбіреткен тұлға. Ол
Құран таным берген Пайғамбар да жүзеге асырған және насихаттаған
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шынайы исламды халыққа түсіндірген руханияттың адамы, Құранның
махаббат пен кемелділік тұрғыдан жорамалдаушысы. Сондықтан да
біз Ахмет Ясауи деген кезде, Хз. Мұхаммед Пайғамбар өміріндегі
исламды, осы ислам дінін өз ана тілінде барша халық түсіне
алатын түрік тілінде түсіндерген алғашқы түрік сопысын және ол
тәрбиелеген алыперендермен Исламның таухид пен әділет шуағын
жержаһанға жаюға тырысқан бір топ жанкешті адамды еске аламыз.
Ислам дінін жаю мақсатында ғазауатқа қатысқан, дін жолында
бар күш-жігерін аямаған, ғылыммен айналысқан Ясауи шәкірттері
Анадолыда алыперен деген атпен танылған. Әзірет Түркістан тек
біздің ұлтымыз үшін ғана емес, уағыздаған сөздері арқылы әлемдік
деңгейдегі құндылыққа да ие. Оның атымен аталатын Ясауилік
немесе Ясауи жолы негізінде исламның түрікше жорамалы болып
табылады. Аллаға, пайғамбар мен болмысқа деген сүйіспеншілікті
өз көңілінде топтастырып, түйістіре білген Алланың құлы болған
бұл тұлға махаббат пен кемелділіктің, шынайылық пен төзімділіктің,
адамға деген құрмет пен сүйіспеншіліктің кең таралуы мен артуының
символы болып табылады.
Бір өлең жолдарында Түркістанның жүрегі былайша баяндалады:
Ахмет Ясауи Түркістанның жүрегі,
Махаббатпен толтырды барша көңілді,
Қасына жинапты алыперендерді,
Жігіттерге деген екен ерліктің жолы осы,
Ерендердің де хақ жолы да осы.
Маламат сырын үйренді Арыстан Бабадан,
Алып киіпті жүн шекпенін фақрдың,
Рұқсатын беріпті Жүсіп Хамадан,
Депті соңында бақыттың жолы осы,
Өз нәпсісін танығанның бостандық жолы осы.
Бұл пір жасыл күмбезде ізін қалдырған,
Бір бірлеп түсіндірді хикметті сөздерімен,
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Уахидің тілімен түрікше былай деді
Түркістанның бірлік жолы осы,
Бөлінбеңдер, тірлік жолы осы.
Тәкбір үнімен дала сусындар,
Желмен жарысып Ху жаңғырар,
Ясауи кесенесінен нұрын шашар,
Ей түрік бауырлар! Бірлік жолы осы,
Құраннан ажырама, тірлік жолы осы дер.
(Мұстафа Татжы)
Бүгінгі таңда Ясауи құрған дүниені ол жаққан шырақтан
біздің алған ұшқындар арқылы қайтадан әлемге танытуымыз керек.
Сол себепті де қолдарыңыздағы бұл еңбек осы миссиямыздың
бір көрсеткіші болып табылады. Жобасы ректор өкілі кезеңімде
тарапымнан бастатылған «Ахмет Ясауи» атты бұл еңбек жаңа ісшараларымыз арқылы кеңейетін болады және Ясауидің көзқарастары
әлемнің игілігіне айналатын болады. Осы арада профессор Неждет
Тосун мырзаға және бұл еңбектің әзірленуіне атсалысқан баршаға
университетіміздің атынан шын жүректен алғысымды білдіремін.
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Кіріспе
Доктор, профессор Неждет Тосун

XII ғасырда өмір сүрген Қожа Ахмет Яссауи Ислам дінінің
кеңінен таралуынаәрі адамгершілік пен руханияттың орнығуына
орасан зор еңбегі сіңген,сондай-ақ өзінің даналық өлеңдерімен
түркі тілі мен әдебиетінің өркендеуіне үлкен үлес қосқан ғалым,
сопы және ақын. Ол туралы айтылған аңыздар мен бірнеше
трактатты қоспағанда оның көзқарастары мен жан дүниесін осы
күнге жеткізген ең негізгі шығармалардың қатарына оның өлеңдер
жинағы Диуани Хикмет пен оның шәкірті әрі мүриді саналатын
Сопы Мұхаммед Данишменд жазған Миратул-Қулуб атты шығарма
жатады. «Диуани Хикметтің» жазбаша нұсқаларындағы өлең
(хикмет) сандарының әртүрлі болуына әрі көне нұсқаларының
табылмауына байланысты бұл шығарманың о баста ауызша
жеткізілгендігі, кейіннен қағаз бетіне түсірілгенде әртүрлі
жолдармен жазылғандығы, тіпті басқа ақындардың өлеңдерінің де
бұл шығармаға араласып кеткендігі туралы болжамдар бар. Диуани
Хикметтегі барлық өлеңдер Қожа Ахмет Яссауидің діни, этикалық
және сопылық көзқарастарын қамтиды. Қожа Ахмет Яссауидің ішкі
дүниесін осы күнге дейін жеткізіп келген бұл өлеңдер (хикметтер)
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шығыс түрік жазу тілінде немесе жалпы айтқанда шағатай тілінде
жазылғандықтан, бүгінгі күні оны түсіну қиынға соғады. Бұл
қажеттілікті аздап та болса қамтамасыз ету үшін Диуани Хикмет
ғасырлар бойы араб әріптерімен жазылып басылғандықтан; өзіне
тән орфографиясын көрсету, бұл мұраны қайта жаңғырту және
құнды жәдігерді осы күнге шеберлікпен жеткізу мақсатында,
таңдалған өлең шумақтары араб әріптерімен жазылуы, және
қазақша аудармасы бірге берілген. Қожа Ахмет Яссауидің өмірі
мен ол туралы айтылған аңыз-әңгімелермен байланысты жаңадан
шыққан кейбір миниатюралар да шығармаға көркемдік жағынан
ерекше үлес қосып тұр. Нәтижеде бұл өнер туындысында Қожа
Ахмет Яссауидің өмірі, ол туралы айтылған аңыз әңгімелер және
Яссауи тариқатының ұстанған жолы жайлы мағлұматтар оқырманға
қауымға ұсынылып отыр.
Диуани Хикмет шығармасынан өлең шумақтары (хикмет)
негізінен шығарманың араб әріптерімен жазылған екі нұсқасынан
алынды. Бұлардың біріншісі - 1904 жылы Қазан баспасынан
шыққан Дайрабай Серікбайұлы және С. Рафиддинов тарапынан
қайтадан араб әріптерімен компьютерде теріліп, 2001 жылы Алматы
қаласында басылған нұсқасы. Ал, екінші нұсқа - Қуанышбек
Қары, Ғалия Қамбарбекова және Расул Исмаилзаде тарапынан
араб әріптерімен жазылған әрі қазақ тіліне аударылған 2000 жылы
Тегеранда басылған нұсқа. Бұл екінші басылым Диуани Хикметтің
1893 жылғы Қазан және 1897 жылғы Стамбул басылымдарымен
салыстырыла отырып шығарылғандықтан, біз көбіне осы екінші
нұсқаны негізге алдық.
Қажет болғанда Абушка Лұғаты (сөздігі) және Шейх
Сүлейман Бухаридің Лұғат-ы Чағатай және Түрк-и Османи
(Шағатай сөздігі және Османлы түрікшесі) атты сөздіктерін,
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Кемал Эрарслан және Хайати Биженің еңбектерінің соңындағы
сөздіктерді де пайдаландық. Сондай-ақ каллиграфиялық стилі және
миниатюраларымен, ғылыми әрі көркемөнер туындысы болып
саналатын бұл шығарма Ахмет Яссауидің бүкіл әлемге танылуына
үлкен үлес қосады деген сенімдеміз. Бұл еңбекті дайындаған топ
ретінде шығарманың басылуын өз жауапкершілігіне алған Қожа
Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетіне
шын жүректен алғысымызды білдіреміз.
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Қожа Ахмет Яссауи

Oрталық Азияда Ислам дінінің таралуымен қатар, хижри жыл
санауы бойынша II (б.з. VIII) ғасырдан бастап бұл аймақта аскеттер мен
сопылар да пайда бола бастады. Қазіргі Түрікменстан жеріндегі Мерв
қаласында дүниеге келген Абдуллаһ бин Мубарак (өлген ж. 181/797)
әрі хадис ғалымы әрі аскет және сопы болған. Мерв қаласын да екі
текке (рибат) құрғандығы және сол жерде халыққа дінді насихаттап,
тура жолға шақырғандығы айтылады. Өзбекістан жеріндегі Нахшеб
(қазіргі аты Каршы) және Тирмизқалалары да көптеген ғалымдар мен
сопылар шыққан аймақтар еді. “Сопыны еш нәрсені былғамайды.
Керісінше барлық нәрселер олар арқылы тазарып мөлдірейді” деп
айтқан Әбу Тураб Нашхеби (өлген ж. 245/859-860) мен әулиелер туралы
көзқарастарымен даңқы шыққан және араб тілінде көптеген сопылық
шығармалар жазған Хаким Тирмизи (өлген ж. 320/932-933) болса осы
сопылардың ара сындағы ең танымалы еді. Хаким Тирмизидің қабірі
Тирмиз қаласындағы әлі күнге маңы- зды зиярат етілетін орындардың
бірі болып табылады. Бұқара мен Самарқанд болса ғалымдары мен
сопыларының арқасында Орталық Азияның ең маңызды мәдениет
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орталықтары еді. Бұқа раның Келабаз (Келабад) елді мекенінде өмір
сүрген Әбу Бәкір Мухаммед бин Ысқақ Келабази (өлген ж. 380/990)
өзінің сопылық ілімдерін «ат-Таарруф ли мазхаби ахлит та- саууф»
атты араб тілінде жазылған шығар- масында жинақтады. Сондай-ақ
«Бахрул-фа- ваид» атты шығармасында кейбір хадистерге сопылық
тұрғыдан талдау жасады. Текке ережелерін айқындауымен және өзі бір
жүйеге келтірген сема мәжілістерінде оқыған ғашықтық өлеңдерімен
танылған Әбу Саи
ди Әбул Хайр (өлген ж. 440/1049) қазіргі Түрікменстандағы
Мейһене жерінде өмір сүрді және сол жерде қайтыс болды. Ол түрікмен
халқы арасында “Мене Баба” деген лақап атпен танымал болды.
Өмірі, аңыз-әңгімелері және сөздері Мухаммед бин Әбу Раух Лут
фуллаһтың (өлген ж. 541/1147) «Халату су- хананы шейх Әбу Саид»
және «Мухаммед бин Мүневверин асрарут таухид фи макаматиш
шейх Әби Саид» атты парсы тілінде жазылған шығармаларымен осы
күнге дейін жеткен. Маулана Жалаләддин Руми айтқан деп айтылатын
“Тағы да кел, тағы да кел, кім болсаң да, тағы да кел” деп басталатын
атақты шумақ та негізінде Мауланадан екі ғасыр бұрын өмір сүрген
Әбу Саид-и Әбул Хайрдың өлеңдерінде кездеседі. «Кашфул махжуб»
атты шығарманың авторы Хужвири (өлген ж. 465/1072) Ферғана
өңірінде кейбір сопылармен кездескендігін және жергілікті халықтың
шейхтерді “Баб” деп атайтындығын айтады. Негізінде бұл жағдай
Орталық Азияның басқа аймақтарында да осындай. Ахмет Яссауиге
тәлім-тәрбие берген отырарлық Арыстан Баб және Арыстан Баб
кесенесінде жерленген Қарға Бабпен Лашын Баб та осылай аталған.
Насабнама нұсқаларында Ахмет Яссауидің әкесі, атасы және
басқа да кейбір туысқандарының “шейх” деп аталуы бұл аймақта
Яссауиден бұрын да сопылық қозғалыстардың ықпалды болғандығын
көрсетеді. Бұл шейхтармен дәруіштер көшпелі және отырықшы
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түркілердің арасында, әсіресе Сырдария жағалауы мен кең байтақ
далада қарапайым түріктілінде халыққа Ислам діні мен сопылық
этиканы таратқан. Жалпы Орталық Азия батырлық (футууат) және
өзін-өзі сынау (меламет) сияқты қасиеттерімен көзге түскен Хорасан
сопылық мәдениетінің ықпалында еді. Сондай-ақ Самарқанд пен
Бұхара сияқты қалаларда бе делді медреселері мен ғалымдары бар
бұл үшін қолайлы орта емес еді. Ол жерде тек қана діни ережелерді
бекем ұстанатын сопылық түсініктің тарауы мүмкін еді жәнесолай да
болды. Бағдаттағы Низамия Медресесінде білім алып ұстаз болған
және кейін Хорасан сопылық мәдениетінен тәрбиеалып сопы болған
Жүсіп Хамадани Мәуе-реннахрдағы бірнеше мүридіне халыққа дінді
насихаттап, оларды тура жолға шақыру үшін рұқсат беріп халифасы
қылып тағайындауы арқылы, Орталық Азияның ең негізгі екі сопылық
мектебінің де негізін қалады. Жүсіп Хамаданидің (өлген ж. 535/1140)
екі маңызды мүридi Қожа Ахмет Яссауи мен Абдулқалық Ғыждуани
болса кейінгі жылдарда Орталық Азияның кең таралған тариқаттары
болып табылатын яссауилік тариқаты және хажеган (кейінгі аты
нақшбандия) атты сопылық мектептердің негізін қалаған. Жүсіп
Хамадани жазған кейбір сопылық шығармалар осы күнге дейін жеткен.
Олардың ішіндегі ең атақтысы «Рутбет-ул хаят» атты парсы тілінде
жазылған шығармасы. Жүсіп Хамаданиден діни және сопылық білім
алғаннан кейін өзінің елі Яссы қаласына оралып, сол жерде халықты
тура жолға шақырған Қожа Ахмет Яссауи, Орталық Азияның рухани
өмірінде терең із қалдырған көрнекті сопы.
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Қожа Ахмет Яссауидің Өмірі
Қожа Ахмет Яссауи қазіргі Қазақстанның Шымкент қаласына
жақын орналасқан Сайрам ауданында дүниеге келген. Діни-сопылық
бағытта білім алғаннан кейін сол аймақтағы Яссы (қазіргі аты
Түркістан) қаласына барып қоныстанады. Ұзақ жылдар бойы халыққа
дінді насихаттап, осы жерде қайтыс болған. Әкесі Ибрахим Шейх
болса, Сайрам мен оның айналасында артынан мүриттері ерген
танымал сопы болған. Әке шешесінен жастайынан айрылған Ахмет
Яссауи, біраз уақыт Отырардағы Арыстан Баб есімді шейхтің қолында
діни білім алады. Ол қайтыс болғаннан кейін басқа қалаларға барып
білім алуын жалғастырады.

Қожа Ахмет Яссауи сол кездегі әйгілі ғылым орталықтарының
біріне айналған Бұхара қаласына барады. Бұл жерде ол Жүсіп
Хамаданидің (өлген ж. 535/ 1140-41) мүриді болады. Кейбір деректерде
оның Шихабад- дин Сухравардидің (өлген ж. 632/1234) немесе Әбу-н
Нәжиб Сухравардидің (өлген ж.563/1168) шәкірті болып одан шәкірт
тәрбиелеу үшін рұқсат (ижазат) алғандығы туралыда айтылады.
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Сондай ақ оның туыстарының арасында өзге шейхтер де болған.
Әкесінің Яссыдағы халифасы Мұса Қожамен туыстық жақындығы
болған Ахмет Яссауидің сол жердегі туыстарынан да сопылық білім
алған болуы бек мүмкін.Оқуын аяқтағаннан кейін Яссы қаласында
текке құрып, адамдарды діни әрі рухани тұрғыдан тәрбиелеген Ахмет
Яссауи, сопылық ойларын түрік тілінде қарапайым өлең шумақтарымен
түсіндірген. Хикмет деп аталған бұл өлеңдер бірте-бірте жинақталып
Диуани Хикмет атты шығармасы дүниеге келген. Кейбір аңызәңгімелерде оның ағаштан қасық жасап сатып күн көргендігі жайлы
айтылса да, негізінде оның ауқатты отбасынан шыққандығы белгілі.
Ол туралы айтылған аңыз-әңгімелерге қарағанда, Ахмет Яссауиге
оның ханакадағы (құлшылық орны, оқу бөлмесі деген мағына
береді) зікір салу әрекетіне байланысты кейбір ғалымдар сын айтқан.
Ол да өзінің кейбір өлеңдерінде арам ойлы ғалымдар мен жалған
сопыларды сынаған. Сұхбаттары мен өлеңдерінде ең көп жырланған
тақырыптарға Аллаға және пайғамбарға деген сүйіспеншілік, кедейкепшік пен жетімдерге қамқорлық көрсету, діни парыздарды орындау,
адамгершілік, зікір, нәпсімен күрес, өзін-өзі сынау, өлім туралы ойлау,
рухани дәрежелер және бұл дәреже лерге жетпей тұрып шейх болудың
дұрыс емес екендігі туралы тақырыптар жатады.
Деректерге қарағанда Ахмет Яссауи алпыс үш жасқа келгенде
теккесінде жердің астынан кішкентай бөлме тәріздес қылует
жасатады. Қалған өмірін көбінесе сол жерде Аллаға ғибадат етумен
және ойлаумен өткізеді. Кейіннен жазылған кейбір әдебиеттерде
Ахмет Яссауидің хижри жыл санауы бойынша 562 жылы (1166-67)
дүниеден өткендігі айтылса да, кейбір ғалымдар оның одан кейін
қайтыс болғандығын алға тартады. Ахмет Яссауидің Ибрахим есiмдi
баласы болғанымен, ол көзінің тірісінде қайтыс болған. Ахмет
Яссауидің ұрпағы оның Гаухар есiмдi қызынан тарайды. Түркістан,
Мa уераннахр және Орта Азияда айтылғандай Анадолыда да өздерін
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Ахмет Яссауидің ұрпағымыз деп санайтын көптеген атақты тұлғалар
шыққан. Самарқандық Шейх Зәкәрия,Үскүптен шыққан Шайыр
Ата және Әулие Челеби осы тұлғалардың қатарына жатады. XIV
ғасырдың аяғында Әмір Темір барша түркі әлеміне атақ-абыройы кең
тараған Ахмет Яссауидің қабірін зиярат етіп, қабірінің басына кесене
тұрғызуды әмір етеді. Сөйтіп бірнеше жылда мешіт және теккесімен
бірге үлкен кесене тұрғызылады. Бүгінгі күнде бұл кесене Орта
Азиядағы ең негізгі зиярат жасалатын жерлердің бірі болып табылады.
Ахмет Яссауидің қылуеті мен кесенесінің арасында жүз метрге жуық
арақашықтықтың болуы оның алғашқы және негізгі теккесінің қылует
маңайында екендігін көрсетеді. Ол қайтыс болғаннан кейін оның
жерленген жеріне үлкен медресе (оқу орны) салынғандықтан ол
жерде кітапхана, асхана, мешіт және дәруіш бөлмелерінен тұратын
үлкен текке бой көтерген болуы керек. Ахмет Яссауи Яссы қаласында
Ислам дінін насихаттап, халықты тура жолға шақыра бастаған кезде
Орта Азияда исламдану үдерісімен қатар кеңінен тарай бастаған
сопылық қозғалыстар бар еді. Бұл кезеңде Ахмет Яссауи Ташкент пен
Сырдарияның арғы жағындағы өңірлерде өмір сүріп жатқан көшпелі
түркі халықтарына кеңінен ықпал етті. Ол Ислам дінінің негіздерін,
әдептілік-адамгершілік принциптерін, сопылықтың әдет-ғұрыптарын
халыққа түсінікті қарапайым тілмен үйретті. Сондықтан ол, халық
ауыз әдебиетінің түсіндіру тәсілдері не негізделген қарапайым өлең
шумақтарын оқыды. Хикмет деп аталған бұл өлең шу мақтары өзінің
дәруіштері арқылы ең алыс жерлердегі түркі халықтарына дейін жетті.
Осылайша яссауилік жолы азғана уақыттың ішінде Орта
Азиядағы түркі халықтарының арасында кең таралды. Мүриттерінің
ішінде Сопы Мухаммед Данишменд жазған «Миратул-қулүб»
(Көңілдің айнасы) атты шығармада Ахмет Яссауидің: «Ақыр заманда
бізден кейін шайтанның ісін істейтін шейхтар пайда болады, шайтан
олардан сабақ алады. Олар әһлі сүннет жолын дұшпан санап (дұрыс
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емес деп), әһлі бидғат жолымен жүруді және адасушылықты жақсы
көреді» деген сөздері мен Диуани Хикметтің кейбір нұсқаларында
жазылған:
“Муршидтікті дауа қылады, шартын білмес
Адал, арам, сүннет, бидғат парқын білмес
Бұл Ханифа мазхабында бәрі жүрмес
Басқа бидғат мазхабтарында жүреді”
деген сөздері оның Орта Азиядағы өзге түркі халықтары
сияқты сунит екенін және ханафи мазхабын ұстанғандығын көрсетеді.
Ахмет Яссауидің сөздері қамтылған ең көне шығармалардың бірі Сопы Мухаммед Данишмендтің «Миратүл-қулүб» (Көңілдің айнасы)
атты шағатай тілінде жазған шығармасы болып табылады. Сондай-ақ
Қожа Ахмет Яссауи туралы аңыз-әңгімелер жазылған екөне шығарма
Хусамеддин Сығнакидікі (өлген ж. 711/1311-1312) деп айтылатын
парсы тілінде жазылған трактаты болып табылады. Бұл шығарманың
екеуі де Недждет Тосун тарапынан басылды. Ахмет Яссауи хикмет
теріндегі ойларымен, әсіресе сопылық жолдағы аңызға айналған
өмірімен Орта Азиядағы сопылықтың ең көрнекті өкілдерінің біріне
айналды.
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Шығармалары
«Диуани Хикмет»
Ахмет Яссауидің түрік тілінде жазылған өлеңдерін қамтитын
жинақтың аты болып табылады. «Диуани Хикмет» шығармасының
нұсқалары арасында мазмұн жағынан да тіл жағынан да айтарлықтай
айырмашылықтар бар. Бұл жағдай хикметтердің әртүрлі адамдар
тарапынан жазылғандығын немесе жинақталғандығын көрсетеді. Бір
бөлігі жоғалған немесе уақыт өте келе өзгеріске ұшыраған хикметтер
жинақталғанда олардың арасына жаңа хикметтер қосылып, мәтіннің
негізгі түпнұсқасы өзгертілген. Сонымен қатар барлық хикметтерінде
Ахмет Яссауидің сенімі мен ой-пікірлері және тариқатының негіздері
кездеседі. Хикметтердің түркі халықтарының ойларының бір (ортақ)
болуы тұрғысынан маңызы өте зор. «Диуани Хикмет» шығармасы
ескі және жаңа әріптермен бірнеше рет басылған.
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«Пақырнама»
Яссауи жазған деп айтылатын шағатай тілінде жазылған
«Пақырнама» шығармасы «Диуани Хикметтің» Ташкент және
кейбір Қазан баспаларында кездеседі. Жеке трактаттан гөрі «Диуани
Хикметтің» проза түріндегі кіріспесі болып табылатын «Пақырнама»
Кемал Эрарслан тарапынан шығарылған.

«Рисале дер Адаб-ы Тариқат»
Ташкентте жазбаша нұсқалары сақталған парсы тілінде
жазылған шағын еңбек болып табылады. Бұл еңбекте тариқаттың
әдет-ғұрыптары мен мақамдары (мәртебе), мүрит пен мүршит
тің арасындағы қарым-қатынастар, дәруіштік, Алланы тану және
Аллаға деген махаббат туралы тақырыптар қамтылған. Бұл еңбек С.
Моллақанағатұлы тарапынан қазақ тіліне аударылып жарияланды
(Aлматы 2012).

«Рисале дер макамат-ы ербағин»
Бұл Ахмет Яссауи тарапынан парсы тілінде жазылған
шағын шығарма болып саналады. Бұл шығармада шариғат, тариқат,
мағрифат және ақиқатқа тиесілі он мақам, жалпы қырық мақам
мен оның қағидалары берілген. Қазірше табылған жалғыз нұсқасы
Түркияның Күтахья қаласы Тавшанлы ауданы Зейтіноғлу халықтық
кітапханасында тұр (нр.1056, вр. 112а-113а).
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Аңыздар
Ахмет Яссауидің өмірі туралы ескі әдебиеттерде деректер
жоқтың қасы. Ол, түркі әлеміне өзінің шынайы өмірінен гөрі аңызәңгімелерімен көбірек танылған. Бұл аңыздардың бір бөлігі оның
өмірі мен ой-пікірлері туралы аңыздар болса, ал кейбіреулері
халықтың ойдан шығарған аңыз-әңгімелері болып табылады.
Ол туралы айтылған аңыз-әңгімелердің кейбіреулері мыналар:
Арыстан Баб аңыз бойынша алдыңғы қатарлы сахабалардың бірі
болады («Баб» сөзі шейх деген мағынаны береді. Бұл сөз кейіннен
кейбір шығармаларда Баба деп берілген). Хазіреті Пайғамбардың
дін жолындағы соғыстарының бірінде қарны ашқан сахабалар
пайғамбарға келіп, жейтін тамақ сұрайды. Хазіреті Пайғамбардың
дұғасынан кейін Жәбірейіл періште жәннаттан бір табақ құрма
әкеледі. Бірақ бұл құрмалардың біреуі жерге түсіп қалады. Сонда
Жәбірейіл періште «Бұл құрма кейін сіздің үмметіңіздің арасынан
шығатын Ахмет Яссауи есімді адамның несібесі»,- дейді. Әрбір
аманат өз иесіне берілуі керек болғандықтан Хазіреті Пайғамбарымыз
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сахабалардың біріне бұл тапсырманы жүк тегісі келеді. Нәтижеде
Хз. Пайғамбарымыз құрманы Арыстан Бабтың аузына салады және
оған жүздеген жылдардан кейін дүниеге келетін Ахмет Яссауидің
тәрбиесімен айналысуды тапсырады. Төрт жүз жылдан астам уақыт
өмір сүрген Арыстан Баб Сайрамға немесе Яссыға келіп, өзінің
міндетін орындайды. Кейбір шежірелерде Арыстан Баб Ахмет
Яссауидің әкесі, Ибрахим Шейхтің туысы деп көрсетіледі. Бәлкім
Арыстан Бабтың түсінде көрген бұл құрма оқиғасы ауыздан-ауызға
жеткізілген риуаяттарда өзгеріске ұшырап, осыдан келіп бұл аңыздың
пайда болуы мүмкін. Ахмет Яссауи күнделікті уақытын үшке
бөлген. Көп уақытын ғибадат етумен және зікір салумен өткізген.
Күннің екінші жартысында шәкірттеріне захири және батини
ілімдер үйреткен. Ал, күннің үшінші жартысында маңдай терімен
табыс тауып, күнін көру үшін ағаштан қасық, ожау жасап оларды
сататын болған. Бір риуаят (аңыз) бойынша хал-жағдайды түсінетін
өгізі болған. Ол, осы өгіздің үстіне қоржын асып, қоржынның
ішіне өзі жасаған қасық, ожауларын салып, өгізді Яссы базарына
қарай жіберетін болған. Кімде-кім қасық пен ожау сатып алса оның
ақшасын қоржынға салатын. Егер біреу зат алып ақшасын төлемесе,
өгіз сол адамның артынан қалмай қайда барса да артынан еріп
жүретін болған. Зат алған адам ақшасын қоржынға салмайынша, өгіз
оның қырсоңынан қалмайтын болған. Кеш батқанда Ахмет Яссауидің
үйіне келетін болған.
Хорезмнің Үргеніш қаласында Имам Мервези (кейбір
деректерде Мергази немесе Мераги) есімді ғалым болған. Ахмет
Яссауи туралы айтылған орынсыз сөздер оның құлағына да жетеді.
Ол, бұл сөздерге сеніп оны сынап көру үшін әрі көкейіндегі күмәннан
арылу үшін қасына кейбір достарын ертіп жолға шығады. Ахмет
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Яссауидің барлық жерде шәкірттерінің бар екендігін, әрқашан оның
сұхбатына мыңдаған адамның қатысатындығын естіген еді. Ол өзөзіне «Мен үш мың мәселе жаттадым (ойға түйдім), әрқайсысын
жеке-жеке сұрап сынаймын» деп ойлады. Сол уақытта Ахмет Яссауи
теккесінде еді. Ол, шәкірті Сопы Мұхаммед Данишмендке: “Қарашы,
бізге кімдер келе жатыр?” деді. Данишменд оған Мервезидің
достарымен бірге келгендігін және ойында үш мың мәселе бар
екендігін

айтады.

Ахмет

Яссауидің

бұйрығымен

Мұхаммед

Данишменд үш мың мәселенің мыңын Мервезидің ойынан өшіреді.
Осыдан кейін Ахмет Яссауи шәкірттерінің ішінен Сүлеймен Хаким
Атаға да дәл осындай бұйрық береді. Ол да солай жасайды. Сөйтіп
Мервези ойында қалған мың мәселемен Яссыға келеді. Қожа Ахмет
Яссауидің қасына келіп: “Алланың құлдарын тура жолдан адастырып
жүрген сенбісің?” дейді. Бұған Ахмет Яссауи еш ашуланбайды, тіпті
жауап та бермейді. Ол, оған «қазірше үш күн қонағымыз болыңыздар,
кейін көре жатармыз» дейді. Үш күннен кейін мінбер құрылады.
Мервези сөз сөйлеу үшін мінберге шығады. Ахмет Яссауи Хаким
Атаға қалған мың мәселені де өшіруді бұйырады. Хаким Ата Алла
Тағалаға дұға етеді. Ойындағы мың мәселе де өшіріледі. Мервези
мінберде тұрып
бір нәрселер айтқысы келеді. Бірақ есінде ешқандай мәселенің
жоқ екендігін түсінеді. Кітап-дәптерлерін ашып сол жерден оқып
айтқысы келеді. Бірақ дәптеріндегі жазулардың да өшірілгенін
көреді. Парақтар бос еді. Бұл жағдайды көрген Мервези өзінің
айыбын түсініп, тәубе етіп, Ахмет Яссауиге мүрит болады. Мервези
Ясауидің қолында жоғары дәрежелерге (жетістікке) жетеді.
Тағы бір аңыз бойынша Яссы қаласына жақын жерде Сауран
деген ауыл бар еді. Бұл жердегі халықтың көпшілігі мұсылман емес

27

еді. Олар Яссының мұсылман халқына, әсіресе Ахмет Яссауиге өте
дұшпан болды. Ахмет Яссауидің ұлылығы, әулиелік кереметтері
жан-жаққа жайылып, оның артынан ерген мұсылмандардың саны
күн санап артқан сайын саурандықтар қатты мазасызданып, Ахмет
Яссауиге деген дұшпандықтары да одан сайын арта түсті. Бір күні
олардың Ахмет Яссауиге жала жапқысы келеді. Барлығы бір жерге
жиналады. Іштерінен біреуінің өгізін қасапханаға әкеліп сояды.
Тек тұяқтарын тастап кетеді. Ертеңіне қазыға барып шағымданады.
Өгіздерінің ұрланып қасапханада сойылғандығын, қанын ағызып
тез алып кеткендігін, қан іздерінің Ахмет Яссауидің теккесіне
апаратындығын айтады. Қазы оларға Ахмет Яссауидің теккесіне кіріп
өгіздерін іздеуіне рұқсат береді. Олар теккеге келіп, тіп-тіке өздері
түнде жасырып кеткен өгіздің жанына барады. Енді мақсаттарына
жеттік пе деп ойлаған кезде Ахмет Яссауидің әулиелік кереметімен
жалақорлардың барлығы да бірден итке айналып кетеді. Олар
өгіздің етіне тап беріп, етті аз ғана уақыттың ішінде жеп тауысады.
Осылайша шын жағдайлары түсінікті болады. Сыртта тұрып бұл
ғажайып көрініске куә болып тұрғандар қайран қалып, қорқып Ахмет
Яссауидің етегіне жабысады.
Істеген істеріне өкінетіндіктерін айтып, Ахмет Яссауиден
кешірім сұрап жалбарына бастайды. Ахмет Яссауи аяушылық
танытып дұға етеді. Сөйтіп қайтадан бұрынғы қалыптарына түседі.
Басқа бір аңыз бойынша саурандықтар Қожа Ахмет Яссауидің
баласы Ибрахимді өлтіріп, оның басын кесіп сүлгіге орап Яссауиге
қауын деп әкелген екен. Басқа бір аңыз бойынша Қожа Ахмет Яссауи
бір күні теккесінің алдында отырған еді. Жолда өтіп бара жатқан
бір топ баланы көреді. Мешіт немесе медресеге Құран үйрену
үшін кетіп бара жатқан балалар қолдарындағы Құран кітаптарын

28

дорбаның ішіне салып, дорбаларын мойындарына асып кетіп бара
жатқан еді. Іштеріндегі бір бала Құранды құрметтеп, басының үстіне
қойып баражатқан еді. Сонымен бірге ол медреседен үйіне қайтқан
кезде ұстазына арқасын көрсетпеу үшін артқа қарап жүретін. Бұл
жағдайды көрген Ахмет Яссауи, ол балаға: «Балам! Ұстазыңнан,
әке-шешеңнен рұқсат ал, саған діни білімді мен берейін» дейді. Бала
тиісті адамдардан рұқсат алып Ахмет Яссауидің теккесіне келеді.
Көптеген жылдар діни кітаптар оқып білім алады, кейіннен мүрит
болып рухани тұрғыдан өзін жетілдіреді. Бұл баланың аты Сүлеймен
еді. Бір күні Ахмет Яссауи Сүлеймен мен жанындағы бір топ
достарын отын жинау үшін қырға жібереді. Әкелген отындарымен
тамақ пісіріліп дәруіштерге, шәкірттер мен қонақтарға берілетін еді.
Балалар отын әкеле жатқанда жолда жаңбыр жауа бастайды. Сүлеймен
шапанын шешіп отындардың үстін жабады. Теккеге келгенде басқа
балалардың әкелген ылғал отындары жанбай жатқанда, Сүлейменнің
құрғақ отыны жанады. Осыған байланысты Яссауи: «Сен ақылды
яғни ғибратты іс жасадың. Бұдан былай сенің есімің Хакім Сүлеймен
болсын»,дейді. Кейінгі жылдары ұстазы Ахмет Яссауидең қол
алып, Бақырған деген жерге барып қоныстанғандықтан Сүлеймен
Бақырғани деп аталған бұл данышпан, көбінесе Хакім Ата деген
атпен танымал болған.
Ахмет Яссауи өзі қатты жақсы көрген Хазіреті Пайғамбардың
63 жаста қайтыс болғандығын ойлап, бұл жасқа келгеннен кейін ары
қарай жер бетінде аяқ басып жүргісі келмеді. Уақытының басым
көпшілігін теккедегі жер асты бөлмесі ретінде салынған қылуетте
өткізеді. Алдыңғы қатарлы шәкірттерінің бірі Сәйид Мансур Ата
осы қылуетке алғаш рет түсіп көргенде бұл жердің жағдайын көріп
қатты қаймығады. “Ұстазым бұл тар жерде қиындық көріп жатыр”
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деп жылай бастайды. Сол кезде көзіндегі перде ашылып, тардеп
ойлаған жердің бір ұшының шығыста, бір ұшының батыста екендігін
көріп, іштей ойлағандарының қате екендігін түсінеді.
Бір күні Ахмет Яссауидің теккесінде бірнеше мүрит жиналады.
Бірақ бұл жер тар болған дықтан мүриттер қатты терлеп, тер жанжаққа
шашырайды. Теккенің төменгі жағынақұмыра қойып, қақпағын ашып
қояды. Аққантер құмыраға жиналып, құмыраның ішінде керемет
шәрбәт сусынға айналады. Сопыларда осы шәрбәт сусыннан ішіп,
шөлдерін қандыратын. Кейіннен бұл құмыра “махаббат (ғашықтық)
құмырасы”(хум и ашқ) деген атпен әйгілі болады.
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Кесенесі
Қожа Ахмет Яссауи 1166 жылы қайтыс болған кезде ішінде
қылуеті де бар ханакадан 100 метрдей алысқа жерленген және
қарапайым бір қабір / кесене бой көтерген. Бірінші бой көтерген
осы кесене сол аймақта өмір сүрген мұсылмандар үшін қысқа
уақытта зиярат орнына айналған болса да, көпке жетпей (XIII
ғасырдың басында) пайда болған Монғол шапқыншылығы және осы
шапқыншылықтың зиянды әсерлері аймаққа кері әсерін тигізді. XIV
ғасырдың соңында Алтынорда мемлекетін құлатып, осы аймақты
бағындырған Әмір Темір, Моңғол ханының қызы Түкел Ханымды
әйелдікке таңдап, келінді әкеле жатқан топты күтіп алу мақсатымен
жолға шығады және жолда Яссы қаласына соғып, Қожа Ахмет
Яссауидің қабірін зиярат етеді. Яссы зияраты кезінде Әмір Темір
түсінде Ахмет Яссауиді көрген және өзіне жеңістің сүйінші хабарын
айтқан Яссауиге рақмет айту үшін оның кіші кесенесінің орнына
үлкен бір кесене тұрғызуды тапсырғаны айтылады. Кесенені салуды
Түркістан өңіріндегі сол заманның ең атақты сәулетшілерінің бірі
Қожа Хусейн Ширазиге тапсырады. Екі күмбезді тіктөртбұрыш
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пішінді кесененің орталық бөлімінің ортасында үлкен қазан
орналасқан. Жеті түрлі металдың қоспасынан құйылған бұл
қазанның сыртында кейбір дұғалар және қазанның ұстасы туралы
мәліметтер жазылған. Бастапқы кездері қазанға аз тәтті қосылған
су құйылып, жұма намазынан кейін зияратшыларға берілгені және
шипалы екеніне сенгендері туралы айтылады. Бұл қазан 1934 жылы
Сталиннің бұйрығымен апарылған көрмеден қайтып әкелінбей,
Санкт-Петербург қаласындағы Ленинград Эрмитаж музейіне
қойылған. Кейін Қазақстанның тиісті органдары арқылы 1989 жылы
қайтадан кесенедегі өзіне тиесілі орынға қойылады. Үстінде үлкен
бір күмбезі бар орталық бөлімнің айналасында асхана (халымхане),
мешіт, кітапхана, дәруіш бөлмелері (халветхана), су құдығы бөлмесі
(құдықхана) сияқты әр түрлі мақсаттармен салынған бірнеше
бөлімдер бар.
Орталық бөлімнің жанында Орталық Азия мәдениетінде
әулие кесенелерінің символына айналған бір ту (ұшында аттың
құйрығынан алынған қылдар мен байрақ бар) мен есік бар. Бұл есік
Ахмет Яссауи жерленген бөлмеге (көрхана) кіретін есік. Хас ағаш
шеберінің қолынан шыққан есіктің ішкі жағында құйма алқалардың
біреуінде, хижри жыл санауы бойынша жасалған уақыты 797 (1395
ж.) жыл деп жазылған. Мазар бөлмесінің төбесінде кіші күмбез бар.
Яссауидің құлыптасы ашық жасыл түсті тастан жасалған.
Орталық бөлімнің қасындағы бөлмелердің кейбіреулерінде
басқа да мазарлар бар. XVI. ғасырдан бастап қазақтардың кейбір
жоғары дәрежелі тұлғалары мен билері де осы жерге жерленген.
Кесененің айналасы және төбесі глазурьлармен сәнделген бірақ
кіру есігі тұрған бет глазурьсыз. Бұл жағдайды Әмір Темір қайтыс
болған соң кесененің құрылыс жұмыстары аяқталмай қалған және
глазурь оюлары жартылай күйінде қалған деп түсіндіреді. Тіпті
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кіру есігінің үстіндегі арка бөлімі де Әмір Темір қайтыс болғанда
жартылай күйінде қалып қойған және хижри жыл санауы бойынша
1000 (1591-92) жылы Бұқара әмірі Абдулла Ханның бұйрығы және
қолдауымен арка құрылысының аяқталғандығы айтылады. Абдулла
Хан уақытында құрылған леса ағаштарының біразы осы уақытқа
дейін сақталған.
Кесененің сыртқы дуалдарының үш бетінде жоғарғы қатарда
глазурьлармен сәнделген
Құран аяттары бар. Олар Әнғам сүресінің 59-63 аяттары.
Сондай-ақ сыртқы бетінде глазурьлармен және куфалық
каллиграфиялық тәсілмен «Аллаһ», «Мухаммед», «әл-һамдулиллаһ»,
«Аллаһу Әкбар» және «Лә илаһа илла-Аллаһ» сияқты жазулар
жазылған. Кесене сыртында қақпа бетте орналасқан кіші кесене
- Ұлық Бектің қызы және Әбіл Қайыр Ханның жұбайы Рабиға
Сұлтанның кесенесі.
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Яссауилік
Ахмет Яссауиден кейін оның сопылық жолы мен ой-пікірлері
мүриттері (шәкірт) арқылы бірте-бірте Орта Азияның әртүрлі
аймақтарына тарады. Оның жолын ұстанған ізбасарларының тариқаты
яссауилік деп аталғаны секілді, олардың дауыстап зікір салуына
байланысты жахрия және тариқат өкілдерінің басым көпшілігін
түріктер құрағандықтан силсилаи машайыхы түрік деп те аталған.
Ахмет Яссауидің ең атақты халифалары Мансур Ата, Сайд Ата, Суфи
Мухаммед Данишменд және Хакім Ата болып табылады. Яссауилік
тариқаты көбінесе Хакім Ата және оның шәкірттері арқылы жалғасты.
Сүлеймен Бақырғани деп аталған Хакім Ата (өлген ж. 582/1186)
сопылық жолда білім алғаннан кейін Яссыдан шығып Хорезм аймағына
барады. Бұл жерде дінді насихаттап, халықты тура жолға шақырады.
Ұстазы Ахмет Яссауи сияқты хикмет жолымен түркі тілінде өлеңдер
оқыған Хакім Атаның кейбір өлеңдері «Бақырғанның кітабы» деген
шығармасы арқылы бүгінгі күнге дейін жеткен. Сондай-ақ «Ақыр
заман кітабы», «Хазреті Мариям кітабы» және «Миғражнама» сияқты
басқа да поэзиялық шығармалары бар. Хакім Атаның өмірі мен
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аңыз-әңгімелері, авторы белгісіз түрік тілінде жазылған «Хаким Ата
кітабында» баяндалған. Оның «Барча яхшы біз яман, барча буғдай біз
саман» яғни «бәрі жақсы біз жаманбыз, бәрі бидай (сияқты құнды)
біз сабанбыз» және «Әр адамды Қыдыр деп біл, әр түнді Қадір деп
біл» - деген сөздері халық арасына кеңінен тарады. Ол Өзбекстанның
Қарақалпақстан
автономиялық
республикасындағы
Қоңырат
қаласында жерленген.
Хакім Атаның ең атақты халифасы Зеңгі Ата (өлген ж.
656/1258) болып табылады. Ташкентте өмір сүрген Зеңгі Атаның
мал бағып (шопан болып) күн көргендігі және ұстазы Хакім Ата
қайтыс болғаннан кейін оның жесір қалған әйелі Анбар анамен
үйленгендігі туралы деректерде айтылған. Зеңгі Атаның атақты төрт
халифасы: Ұзын Хасан Ата, Сәйид Ата, Садыр Ата және Бадыр Ата
болып табылады. Бұлардың ішінде Сәйид Ата мен Садыр Атаның
Дешті Қыпшақтағы Сарайшық қаласына барып, ол жерде Алтынорда
әміршісі Өзбек Ханды Ислам дініне шақырғандығы, сондай-ақ Садыр
Атаның әулиелік керемет көрсетуінің нәтижесінде Өзбек ханмен бірге
70. 000 адамның мұсылман болғандығы туралы айтылған.
Ахмет Яссауидің тағы бір мүриті (халифасы) Сопы Мухаммед
Данишменд Отырарда текке құрып халықты тура жолға шақырды.
Данишмендтің ең атақты шәкірті Сүзүк Ата (кейбір деректерде лақап
аты Сүкчүк немесе Сүксүк деп жазылған) деген атпен танымал болған
Шейх Мустафа болып табылады. Шейх Мустафаның халифасы
Ибрахим Ата, ал Ибрахим Атаның баласы Исмайыл Ата болып
табылады. Әкесі дүниеден өткенде он жаста болған Исмайыл Ата
діни-сопылық білімін Хорезм, Бұхара және Самарқанд қалаларында
алғаннан кейін Ходжендке барып Шейх Маслахат Ходжендиден
рұқсат алып, өзінің туған жері Қазығұртқа барып халықты тура жолға
шақыра бастайды. Оның ұлы әрі халифасы болып табылатын Қожа
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Ысқақ өзінің XIV ғасырдың ортасында жазған «Хадиқатүл-арифин»
(Ғалымдардың бақшасы) атты түрік тілінде жазылған шығармасында
әкесі Исмайыл Ата мен басқа да кейбір сопылардың көзқарастары
және яссауия тариқатының ұстанған жолы жайлы мағлұматтар
баяндалған. Исмайыл Ата мен ұлы Қожа Ысқақтың қабірлері Қазығұрт
ауданына жақын жердегі Тұрбат ауылында орналасқан. Жоғарыда
айтылып өткен Сүзүк Атаның Таразда басшылық еткен «Маликуззуххад» есімді адамға халифалықты бергендігі, бұл жолдың Әбу-н
Нур Сүлейман Ашқ бин Давуд және Жамалиддин Мухаммед Қашғари
арқылы жалғасқандығы айтылған.
Жоғарыда аттары аталған Зенгі Атаның мүриді және
халифаларының бірі Садыр Атадан кейін ретімен Элемин Баба
(кейбір деректерде Эймен немесе Алмин), Шейх Али Шейх және
Маудуд Шейх халыққа дінді насихаттап, тура жолға шақыру жұмысын
жалғастырған. Маудуд Шейхтен кейін яссауилік тариқатының
силсиласы екі тармақ болып жалғасады. Біріншісі Кемал Шейх
Иқани ал екіншісі болса Хадим Шейхтен басталады. Кемал Шейхтен
кейін силсиланың осы тармағы былай жалғасады: Шейх Алиабади
(Сейід Ахмед), Шемседдин Өзгенди, Абдал Шейх (Шейх Увейс),
Шейх Абдулваси және Шейх Абдулмуһаймин. Соңғы аталған кісі
XVI ғасырда Ташкентте өмір сүрген. Бұл силсиладағы Шемседдин
Өзгенди “Шемс-и Аси” атымен Хикмет стилінде өлеңдер айтқан.
Хадим Шейхпен басталған яссауиліктің екінші тармағы болса екіге
бөлініп жалғасқан: Бірінші тармақ Хадим Шейхтің халифалары Шейх
Джемаледдин Қашқари Бұхари, Сүлейман Газневи және Сейіт Мансур
Балхимен (өлген ж. 965/1557) жалғасып Османлы дәуірінде Стамбұлға
зияратқа барған нақшбанди және яссауи тариқатының шейхі Ахмед
бин Махмуд Хазиниге дейін жалғасады. Хазинидің шығармаларының
кейбірі мыналар: «Жауахирул әбрар мин әмуажил бихар», «Манбаул
әбрар фи риязил әбрар», «Хужжатул әбрар», «Тасаллатул қулуб»,
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«Жамиул муршидин» және «Диуан». Бұл тар мақтағы Джемаледдин
Қашгари Бұхариден кейін басқа бір тармақ та Шейх Худайдад Бұқари
Газиреги (өлген ж. 939/1532), Маулана Вели Кухи Зери, Қасым Шейх
Азизан Керминеги (өлген ж. 986/1578-79) және Пірім Шейх арқылы
жалғасып Алым Шейхлақап атты Мухаммед Алым Сыддыкиге (өлген
ж. 1043/1633) дейін жалғасады. Соңғы аталған кісі 1033 жылы (1624)
аяқтаған «Ламахат мин нәфәхатил қудс» атты парсы тілінде жазылған
шығармасында Ахмет Яссауиден бастап өз кезеңіне дейін өмір сүрген
көптеген Яссауи шейхтері туралы маңызды мәліметтер берген. Алым
Шейхтің халифасы болған Маулана Османға мүрит болып халифалық
алған бұқаралық Маулана Мухаммеди Имла (өлген ж. 1162/17491750) яссауилікпен қоса нақшбандиядан да рұқсат (ижазат) алған еді.
Ғалым Шейхтің халифаларының бірі Мухаммед Шериф Бұқари (өлген
ж. 1109/1697) парсы тілінде жазылған «Хужжатуз закиринли рәддил
мункирин» атты шығармасында бір жағынан жария зікірдің (жахри –
дауыстап зікір салу) дұрыс екенін дәлелдеуге тырысса бір жағынан
да бұрынғы яссауи тариқа тының шейхтері туралы мәліметтер берген.
Ол кісі яссауилікпен қоса нақшбандиядан да рұқсат алған еді.
Хикмет дәстүрі бойынша түрік тілінде өлендер жазған Құл Шерифтің
де осы кісі екендігі туралы болжам бар. Өзінен кейін силсила ретімен
Фетхуллах Азизан және Лутфуллах Азизанмен жалғасып Шейх
Худайдад бин Таш Мухаммед Бұхариге (1216/1801) дейін жалғасады.
Сопылыққа қатысты бірнеше шығарма жазған Шейх Худайдадтың
«Бустанул мухиббин» атты түрік тілінде жазылған шығармасында
яссауи лік тариқатының әдептері туралы маңызды мәліметтер
берген және жария зікірді (дауыстап зікір салу) дұрыс деп айтқан.
Оның халифасы Омар Ишан яссауилікпен қоса нақш-бандиліктің
мужеддидия тармағын ұстанған. XIX ғасырдың басына дейін жалғасқан
және әлсіреген немесе нақшбандилік ішінде ассимиляцияға ұшыраса
да силсиласы белгілі болған яссауилік, XIX ғасырдаң кейін жазба
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деректерде ұшыраспайды. XIX ғасырдың соңында орыстар Орталық
Азияда билік жүргізе бастағаннан кейін із-түссіз ғайып болды.
Жоғарыда аттары аталған Яссауи шейхтерінен басқа, деректерде
өмірі немесе силсиласы туралы жеткілікті мәлімет жоқ басқа да
яссауилік тариқатының мүшелері бар. Ахмет Яссауидің халифалары
Баба Мәшін және Яшлыг Юнус Ата, Ысмайыл Атаның мүриті Отлуг
Юнус Ата, Бахаеддин Нақшибендпен кездескен Кусем Шейх, Халил
Ата және Пехливан Ата, Әмір Күлалдың ұлымен кездескен Көк Ата,
түркістандық Тонгуз Шейх, тек түрікше сөйлегені үшін Түрікшіл Ата
деп аталған ташкенттік бір яссауи тариқатының шейхі осылардың
бір бөлігі ғана. Өмірде болған бір шейхтен сопылық білім алмай
түсінде Ахмет Яссауиден немесе кейінгі Яссауи шейхтерінің бірі
Увейси арқылы халифалық алғанын айтқан адамдар да болған. XV
ғасырда Шехрисебз жақта өмір сүрген және Хазрет Бешир деп аталған
Сәйід Ахмед Бешири (өлген ж. 868/1463) мен XVI ғасырда Шығыс
Түркістанда өмір сүрген және Жаркентте қайтыс болған Мухаммед
Шериф Бузургвар (өлген ж. 963/1556-57) осылардың қатарына
жатады. Сәйід Ахмед Беширидің өмірі және аңыз-әңгімелері Насыр
бин Қасым Түркістанидің «Хешт хадиқа» немесе «Хадикул жинан»
атты парсы тілінде жазылған шығармасында жинақталған. Мухаммед
Шериф Бузургвардың аңыз әңгімелері болса Мухаммед Сыддықтың
түрік тілінде өлеңмен жазылған «Тезкире-и Мухаммед Шериф
Бузугвар» атты шығармасында және дәл осы атаумен бірақ авторы
белгісіз басқа бір түрікше шығармада жинақталған. Кейбір деректерде
татар және болгар жерінде өмір сүрген Біраш бин Абраш Сопы, Уфа
жақта жерленген Хусейн Бег, Әзірбайжанның Ниязабад қаласында
кесенесі бар Авшар Баба және Түрікменстанда өмір сүрген Гөзлү Ата
секілді кісілердің яссауия тариқатының шейхi немесе дәруіші екендігі
де айтылады. XV ғасырдың соңында жазылған деп айты латын
Вилайетнаме атты шығармада анадолылық сопылардың бірі Қажы
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Бекташ Уәли тікелей немесе тікелей емес Ахмет Яссауидің халифасы
деп көрсетілген болса да, бұл шығармадан бұрын XIV ғасырда жазылған
Эфлакидің «Манақыбул арифин» атты шығармасында және XV ғасырда
жазылған «Ашықпашазаде Тарихында» Қажы Бекташ Уәлидің вефаия
тариқатының шейхі Баба Расуллақап атты Баба Ильясы Хорасанидің
халифасы екені туралы ашық айтылған. Сондай-ақ XVII ғасырда
жазылған «Әулие Челеби Саяхатнамасында» яссауия тариқатының
дәруішідеп жазылған Гейіклі Баба және Әміржі Сұлтанның (Әмірі Чин
Осман) одан да ескі және сенімді деректер Элван Челебидің «Менақы
бул кудсиесі» мен «Ашықпашазаде Тарихында» вефаия тариқатының
шейхі Баба Ильястың басты халифаларының бірі екені жазылған. Одан
кейінгі және сенімділігі аз «Вилайетнаме» және «Саяхатнама» сияқты
кейбір деректерде Анадолыдағы кейбір вефаия тариқаты мүшелерінің
яссауия тариқатының мүшесі сияқты көрсетілуі, XIII ғасырда вефаия
шейхы Баба Ильяси Хорасанидің Анадолы Селжұқ Мемлекетіне
қарсы бастаған көтерілісінің әлеуметтік психологияға тигізген
әсерінен туындаған болуы мүмкін. Бабаилер көтерілісі деп аталған
бұл қозғалысты мемлекет тоқтатқаннан кейін вефаия тариқатының
мүшелері, әсіресе бабаилерге қатысы бар сопылар, көтерілісші деген
аттан алыс тұру үшін тариқаттарының атын жасыруы немесе Ахмет
Яссауидің жолында жүргендерін айтуы мүмкін. Кейінгі ғасырларда
да осы сөздер Вилайетнаме және Саяхатнама секілді кітаптарға
еңген. Сондықтан да сенімді деректер және түпнұсқа силсиланамалар
табылмағанша Анадолы және Балқан аймақтарында яссауилік бар деп
айту өте қиын. XIX ғасырдың соңында Орталық Азияның Ферғана
аңғарында және Қырғыз аймақтарында кездесетін лачилер мен шашты
ишандардың да яссауилікке қатысы дәлелденбеген. Олар Орталық
Азия қалендерилерінің соңғы қалдықтары болуы керек.
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Яссауилікте сопылық білім беру
Интисап
«Интисап» сөзі сопылық жолға кіру және соған берілу деген
сөз. Яссауилікте сопылық білім интисаптан басталады. Қожа
Ысқақ бин Ысмайыл Атаның XIV ғасырда шағатай тілінде жазған
«Хадиқатүл-арифин» (Ғалымдар бақшасы) атты шығармасында
баяндалғандай, интисап рәсімі былай жасалады: Шейх, мүрит болу
ниетімен келген адамның қолын ұстайды, оның тәубе етуін және
Аллаға бет бұруын айта отырып мына тәубені үш рет қайталайды:
“Астағфируллаһ әлләзила илаха илла Хуа-әл Һаййул Қаййум уә
әсәлухут тәубә”. Сосын қолына қайшы алып: “Йә әййүхәлләзинә
әмәну тубу иллалахи тәубетен насуха” (әт-Tахрим, 66/8) аятын
оқып мүриттің шашынан, алдымен оң, одан кейін сол, одан соң
ортасынан үш тал шаш кесіп алады.
Шаш кесу жағдайы, символдық дәстүр ретінде мүриттің
дүниеге және дүниелік заттарға деген құштарлығын жүрегінен
шығарып тастауын және руханиятқа бет бұру керек екендігін
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білдіреді. Осыдан кейін шейх мүридіне нәпiл намаз оқуды, әрқашан
зікір салуды, шейхтің рұқсатынсыз ешқандай іс жасамауды айтады.

Зікір
Яссауилікте көпшілікпен және дауыстап салынатын зікірді
«зікір әрра» деп атайды. «Зікір әрра» парсы тілінде ара зікірі деген
мағынаны білдіреді. Зікірдің кейінгі сатыларында сөздер жоғалып
тамақтан араның дыбысына ұқсас қырылдаған дауыс шыққандықтан
бұл зікірдің түрін осылай атаған. XIII ғасырдың аяғы мен XIV
ғасырдың басында өмір сүрген яссауи тариқатының шейхі (ұстазы)
Ысмайыл Атаның зікір туралы былай дегені айтылған: «Темірші
темірді отқа қыздырып балғамен ұрғаны сияқты, мүрит тежүрегін
«ху» зікірінің балғасымен ұрып тазалауы керек». Ысмайыл Ата
мүридіне зікір айтқаннан кейін былай дейтін: “Әй дәруіш!Тариқат
бауыры болдық. Мен саған бір насихат айтайын: Бұл дүниені жасыл
күмбез деп ойла, әлемде тек сен және бір Алла бар деп есепте.
Таухидтің жеңісімен тек Алла Тағала ғана қалып, ал сен ортадан
шығатындай етіп соншалықты деңгейде зікір ет!”. Сондай-ақ
Қожа Ысқақ бин Ысмайыл Ата әрбір шейхпен мүриттің зікір салу
үшін Алланың есімдерінің бірін таңдайтындығын, Қожа Ахмет
Яссауидің «Алла» және «Ху» деген екі есімді мүриттеріне насихат
еткендігін, ал Ысмайыл Атаның «Ху» зікірін таңдағандығын айтқан.
Авторы белгісіз «Рисале-и Зикир-и Хазірет Султанул-арифин» атты
шағатай тілінде жазылған шығармада яссауи тариқатының зікірінің
алты түрі берілген:
1. Исмизат зікірі: «Алла» деп зікір салу. Бұл зікір «Алла Ху,
Алла Ху, Я Ху, Алла Ху» деп айтылады.
2. Исми-cыфат зікірі: «Хай аһ, Хай аһ» деп зікір салу. Бұл
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зікір бесін намазынан кейін тік тұрып айтылады. «Хай» және «аһ»
дегенде бес саусақ жұмылады. 3. Дусере зікірі: «Хайаһ, Алла, Хай
Ху» және «Хай, Хаййан, ХуАлла; Хай, Хаййан, Ху Алла» деп зікір
салу.
4. Зікір Ху : «Ху, Ху, Ху Алла; Ху, Ху, Ху» деп зікір салу.
5. Зікір чайкун: Зікір салу кезінде ырғақ, үйлесімділік
және музыканың бірдей үйлесіммен жүргізілуі үшін зікір салушы
қолындағы қоңырау сияқты құралды қимылдатып, шақ-шақ деген
дауыс шығарады. «Ху (шақ), Ху (шақ)» деп зікір салады.
6. Чехар дарб: «Хай, аһ аһ аһ, Хай, Ху; Хайаһ, аһ, аһ, Хай,
Ху» деп зікір салу. Бұл алты зікір тәсілі “зікір кәбутер” (көгершін/
кептер зікірі) «Ху, Ху» деп те аталады. Қылует («хилует» оңаша
қалу, жасырыну) Дәруіштердің ғибадат ету және Алла туралы ой
зерделеу (тафаккур) үшін белгілі бір уақыт жалғыз қалуларын
қылует деп атайды. Яссауилікте сопылық білімнің ең негізгі
элементтерінің бірі қылует болып табылады.
Яссауилік тариқатында қылуеттің өзіне тән дәстүрлі рәсімдері
бар. Хазинидің «Жауахиру-л абрар» атты шығармасында айтып
өткеніндей, яссауилік тариқатында қылует топ болып көпшілікпен
жасалады. Қылуетке кіретін мүриттер, мүршидтің келісімімен бір
күн бұрын ораза ұстай бастайды. Хылуеттен бір күн бұрын таң
намазынан кейін мүриттер зікір мен тәкбірлерін көбейте түседі.
Сол күні екінті намазынан кейін қылуетхананың есігі, мұржасы,
барлық тесіктері жабылып, мүриттер күн батқанға дейін тәубемен
және зікірмен айналысады. Ақшам намазынан кейін ауыз ашу
үшін ыстық су әкелінеді, мүриттер осы сумен ауыздарын ашады
және бұдан кейін оларға су берілмейді. Артынша қара тарыдан
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жасалған қылует сорпасы беріледі. Қылуетке кірген барша адамға
осы сорпадан ішкеннен кейін шөл басу үшін кішкентай қарбыз
немесе айран берілуі мүмкін. Тамақтан кейін Құран Кәрімнің бір
сүресі немесе бірнеше аяты оқылады. Сапқа тұрып үш рет тәкбір
айтылады, кейін отырып түн ортасына дейін зікір салады. Осы
кезде «хикмет» деп аталатын діни өлеңдер (илахилер) оқылады.
Бұдан кейін шаш алынады және қылуетхананың төрт жағына қарай
тәкбір айтылады.
Содан соң зікір салады. Шам өшіріліп бірнеше сағат дем
алады және көрген түстерін шейхтарына жорыттырады. Қылует
күндіз-түні қырық күн бойы жалғасады. Қырық күннен кейін ас
үй қызметкерлері қылуеттен өзгелерден бұрын шығып, құрбандық
шалады. Шалған құрбандықтарының қаны мен сүйектерін көміп
сақтау әдет-ғұрып болып саналады. Шалған құрбандықтарының
жұтқыншақтарынан кәуап жасап мұздай су немесе айранмен бірге
хылуетке кіргендерге береді. Сол түні сопылар үйлерінде демалады
және ертеңіне таң намазында дұға жасап,зікір салып қылуеттің
біткендігін жариялайды.

Сұхбат
Кейбір Яссауи шейхтары сопылық пен рухани сұхбаттың
маңыздылығын атап көрсету мақсатында: «Намаздың қазасы
болады,бірақ сұхбаттың қазасы болмайды» деген. Ықылассыз
адамдардың, тіпті бұл ықылассыз адамдарға тиісті заттардың
да сопылардың рухани тыныштығын бұзатындығына сенген.
Аңыз бойынша Ахмет Яссауи сұхбатында күтілген берекет пен
жан тыныштығы болмаған кезде мүриттеріне теккені тексеріп
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шығуларын бұйырған. Олар ықылассыз адамның таяғын теккеде
ұмытып кеткендігін көрген. Бұл таяқ сыртқа шығарып тасталғаннан
кейін мәнді де берекелі сұхбат жасаған.

Халифат
Сопылық білімін аяқтаған дәруіш, халықты тура жолға
шақыру құқығын алып, халифа
болады. Яссауилікте рұқсат пен халифаттың символы ретінде
бұл адамға шейх тарапынан асатаяқ сыйға тартылады. Шопанның
қойларды таяқпен бағып, қасқырлардан қорғағаны сияқты халифа
болған адам да рухани тәрбиесімен айналысқан адамдарды
тәрбиелейді және оны нәпсінің тұзақтарынан қорғайды деген
сенім бар. Сопылық дәрежелерін аяқтамаған мүритке халифалық
берілуі дұрыс деп саналмайтын еді. Бұл дәрежелерден өткеннен
кейін де ішінде нәпсілік сезімінің қалып қалмағандығын тексеру
үшін мойнына бір кәрзеңке тағылады және қайыр сұраттырады.
Халифалық таяғын алған адамның жоғары адамгершілікке ие болуы
және яссауиліктің пірі Ахмет Яссауи үшін дұға жасауды ұмытпауы
керек болатын. Қызмет Қожа Ысқақ бин Ысмайыл Ата жазған
«Хадиқатүл-арифин» (Ғалымдар бақшасы) атты еңбектің үшінші
бөлімінде шейх және шейхтік туралы жазылған. Бұл бөлімде
«шейхтік халықты Алла жолына шақыру», «барлық адамдарға
мейірімді болу» деп түсіндірілген. Ысмайыл Атадан: «Халықты
Аллаға жеткізетін қанша жол бар? деп сұрапты. Сонда ол былай
депті: «Тіршіліктегі барлық шаң-то- заңдардың (атом) санындай
жол бар. Бірақ бір мұсылманды рахатқа бөлеу және оған пайдалы
болудан артық жақсы жол жоқ».
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Нәтижеде Қожа Ахмет Яссауи өзінің өлеңдері, ой-пікірлері
және шығармаларымен Орта Азияда Ислам дінінің, адамгершілік
пен руханияттың кеңінен таралуына үлкен үлес қосқан Алланың
досы болып табылады. Хикмет жолымен жазған өлеңдері аз ғана
уақыттың ішінде Анадолыға дейін жеткен болуы керек. Өйткені
Жүніс Әміренің «Маған сені керек сені» қайырмасы бар өлеңі,
«Маған сен керек сен» (маған тек сен керексің) өлеңінің мағына және
форма жағынан қай таланған сияқты. Османлы дәуірінде әсіресе
нақшбандилерге тән өзбек теккелерінде «Диуани Хикметтегі» кейбір
өлең шумақтары діни өлеңдер сияқты оқылған. Османлы дәуірінің
соңғы кезеңдерінде нақшбанди-халиди шейх- тарының бірі Хажы
Хасан Шүкрі (өлген ж. 1327/1909) тарапынан кейбір хикметтер
шағатай тілінен османлы тіліне аударылып, «Терджүме-и диван-ы
Ахмед-и Йесеви» деген атпен жарық көрді (Стамбул 1327/1909). Бұл
жағдай Ахмет Яссауидің Орта Азиядан мыңдаған шақырым алыста
жатқан аймақтарда да ғасырлар бойы ұмытылмағандығын және
оның ой-пікірлерінің қолданылып келе жатқандығын көрсетеді.
Яссауидің Хикмет үлгісінде жазылған өлеңдері ғасырлар бойы
қазақ даласында айтылғаны сияқты өзбектердің ауылдарында және
қырғыздардың шаңырақтарында да қайталанып жүрген. Өзбектер
шайханаларында Яссауидің хикметтерін оқитындарды“яссауихан”
деп атаған және бұл хикметтер әсіресе Ферғана жазығында
әйелдер арасында көп оқылған. Қырғыздар Диуани Хикмет пен
Хакім Атаның өлендері қосылып біріктірілген Бақырған Кітабын
балаларына оқытқан. Ақіретте Сират көпірінде Ахмет Яссауи
қырғыздарға көмектеседі деген халық сенімі де яссауиліктің
қырғыздар арасында қаншалықты ықпалды болғандығын көрсетеді.
Қазір де Қазақстанның Түркістан (бұрынғы аты Яссы) қаласында
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отбасын құрап жатқан жасжұбайлардың Ахмет Яссауи кесенесіне
барып дұға оқитындығы да осы ұлы адамның ғасырлар бойы
ықпалды күшке ие болғандығын көрсетеді.
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Хикметтер

1

عشقنک قيدلي شيدا ميين مجله اعلم بيدلي ميين
قايغوم سينسني توين کوين ميناک سينوق کرکسن
اومچاخ کرم جوالن قيالم نه حورالرغه نظر قيالم
آين موين منينه قيالم ميناک سينوق کرکسن

2

قول خواجه امحد زاهد بومله اعشق بولکيل
بو يولالرده يبباک يورمه صادق بولکيل
يليل جمنون فرهاد شريين وامق بولکيل
اعشق بوملاي حق ديدارين کورسه بوملاس

3

اون سيکزي مينک اعملغه رسور بولغان ّ
حممد
اوتوزاوچ مينک اصحابغه رهرب بولغان ّ
حممد
يالنکاچ آچليقغه قناعت يلغ ّ
حممد
اعيص جايف امتغه شفاعت يلغ ّ
حممد

4

هر کيم ّ
امت من ديسه رسول ايشني قويمسه
شفاعت کوين بولسه حمروم قويمس ّ
حممد
تنکري تعايل سوزين رسول اهلل سنتني
اينانمااکن امتني امت ديمس ّ
حممد
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1

Махаббатың қылды менi есi ауысқан, бүкiл алем менi есалаң деп таныған,

Күнi түнi қайғым сенсiң, маған тек сен керексiң.
Жәннәтқа да кiрмей-ақ, хор кыздарды көрмей-ақ,
Анау-мынауды не қылам, маған тек сен керексiң.

2

Құл Қожа Ахмет тақуа болма ғашық бол
Бұл жолдарда босқа жүрме садық бол
Ләйлi Мәжнун, Фархад Шырын, Вамық бол,
Ғашық болмай Хақ тағала дидарын көру болмаc

3

Он сегіз мың ғаламға сәруар болған Мұхаммед,
Отыз үш мың асхабқа сардар болған Мұхаммед!
Аш – жалаңаш жүргенге қанағат еткен Мұхаммед
Үмметіне рақым ғып шапағат берген Мұхаммед

4

Жолын қуып Расулдың, үмметімін дегенге,
Шапағат күнi атқанда, құр қалдырмас Мұхаммед
Аллаһ Тағала сөзiне, Расулының сүннетiне
Иманы жоқ кiсiге “Үммәт” демес Мұхаммед
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5

بزيدن درود بسيار يا مصطيف ّ
حممد
حتيات يب شمار يا مصطيف ّ
حممد

امتيدين بولغانالر شفاعتني قولغانالر
اهل بهشت بولغانالر يا مصطيف ّ
حممد

6

کوراکن زمان اينانکان ابابکر صديق دور
اوستون يولوب تيانکان ابابکر صديق دور
ايکنچييس يار بولغان عدالتيلغ عمردور
مؤمنيلغده يار بولغان عدالتيلغ عمردور

7

اوچونيج دوسيت يار بولغان عثمان با حيادور
هر نفسده يار بولغان عثمان با حيادور
تورتوچنييس يار بولغان شري خدا يلعدور
هم معراجده يار بولغان شري خدا يلعدور

8

قيده کورسنک کونکيل سنوق مرهم بولغيل
انداغ مظلوم يودله قالسه همدم بولغيل
روز حمرش دراکيهاک حمرم بولغيل
ما و منيلک خاليقدن قاچتيم منا
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5

Бiзден көптiк сәлемет, Уа Мұстафа Мұхаммед
Сансыз сәлем салауат, Уа Мұстафа Мұхаммед
Үмметтiңнен болғандар, шапағатыңды алғандар
Жәннәттан орын алғандар Уа Мұстафа Мұхаммед

6

Көрген бойда иман еткен Әбу Бәкір Садық
Асқан болып шыдаған Әбу Бәкір Садық
Екiншiсi дос болған әдiлеттi Омар
Мүминдiкте дос болған әдiлеттi Омар

7

Үшiншiсi дос болған ұяң мiнездi Осман
Әр уақытта дос болған ұяң мiнездi Осман
Төртiншiсi достардан Алла арыстаны Али
Һәм миғражда дос болған Алла арыстаны Али

8

Қайдан көрсең көңлi сынық жәрдемшi бол
Көңiлсiздi жолда көрсең жолдасы бол
Махшар күні мешiтiңе жақын бол
Осылайша менмендерден қаштым мен мiне
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9

غريب فقري يتيمالرين رسول سوردي
اوشال توين معراج چيقيب ديدار کوردي
قايتيب توشوب غريب فقري حالني سوردي
غريبالرين ايزين ايزالب توشتوم منا

10

سنت ايرميش اکفر بولسه بريمه آزار
کونکيل قاتيغ دل آزاردين خدا بزيار
اهلل حيق آنداغ قلغه ّ
سجني طيار
داناالردين ايشتيب بو سوز ايديم منا

11

اي کونکل قيدلينک کناه هرکز پشيمان بوملادينک
صويف مني ديب الف اوروب طالب جانان بوملادينک
حيف عمرونک اويت بري حلظه کريان بوملادينک
صويف نقش بودلونک ويل هرکز مسلمان بوملادينک

12

بيلماديالر مالالر انا احلقين معين سني
قال اهيلاک حال علمني حق کورمدي مناسب
روايتالر بيتيدلي حالني آين بيلمادي
منصور ديک اويلاين قويديالر دارغه آسيب
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9

Ғаріп, кедей, жетiм халiн сұраған пайғамбар
Сол түнi Миғраж етiп Дидар көрген пайғамбар
Керi қайтып кедейлердiң қамын сұраған пайғамбар
Ғарiптердiң iзiн қуып жер астына түстiм мен мiне.

10

Сүннет екен кәпiр де болса берме азар
Көңiлi қатал, дiл азардан Құдай безер
Құдай ақы ондай құлға тозақ даяр
Даналардан естiген бұл сөздi айтып тұрмын мен мiне

11

Әй көңiл қылдың күнә, әйтсе де тiптi өкінбедiң
Сопымын деп айттың, бiрақ Алланы іздемедiң
Қап, өттi өмiр бiр жас тамбай
Сопыдай боп көрiндiң, әйтсе де мұсылман болмадың

12

Бiлген жоқ қой молдалар `Әнә’л Хақтың` мәнiсiн
Хақ тағала захири iлiм әһлiне рухани хәлдi түсiнуді нәсiп етпедi
Риуаяттар жазылды, сонда да ешкiм түсiнбедi
Мансұр Халладж секiлдi құрметтi бiр уәлидi дар ағашқа олар асыпты
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13

اعلم مني ديب کتاب اوقور معين اوقماس
کوب آيت نينک معینسيین هرکز بيلماس
تکرب من منيلکین ديین توتماس
اعلم ايرماس جاهل تورور دوستالريما

14

ارادتسزي اجازتسزي مرشد بوملاس
طريقتنينک يولالريين هرکز بيلماس
مبتدعدور ارادتاک اليق ايرماس
آنداغالردين يراغ يراغ قامچاق کرياک

15

بيشک بيلنک بو دنيا برچه خلقدين اوتارا
اينانمکيل مايلناک بر کون قودلين کيتارا
آتا آنا قرينداش قيان کييت فکر قيل
تورت آياغليغ چوبني آط بر کون سناک يتارا

16

اي دوستالريم اولسام مني بيلمام که حايلم نه بولور
کورکه کرييب ياتسام مني بيلمام که حالم نه بولور
ايلتيب حلداک قويسه الر ارقهغه باقماي يانسه الر
سوروغ سؤايلم سورسه الر بلمام که حايلم نه بولور
اي قول امحد سني بوکون قيلغيل عبادت تون کون
ديما کيل عمروم دور اوزون بيلمام که حايلم نه بولور
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13

Ғалыммын деп оқиды, мәнiсiне қарамай
Көп аяттың мағынасын бiрақ бiлмес
Менмендік пен тәкаппарлық дiннен болмас
Ғалым емес, надандық ол, әй достарым

14

Мүрид болмай, ижазат (бата) алынбай муршид болмас,
Бұл кiсiлер тариқат жолын тiптi бiлмес,
Бидғатшы ол, мүриттiке лайық емес,
Мұндайлардан алысқа кашу керек.

15

Шүбәсіз бiлiп қойыңыз бұл дүние елден өтер ай
Сенбегiн еш мал мүлкiңе, бiр күнi ол да қолдан кетер ай
Ата ана қарындас, қайда кеттi бiр ойлан
Төрт аяқты тақтай ат, саған да бiр күнi жетер ай

16

Әй достарым өлсем мен, бiлмеймiн халiм не болар
Көрге кiрiп жатсам мен, бiлмеймiн халiм не болар
Апарып менi мазарға, артқа қарамай кеткенде олар
Сұрақ сауал сұралса бiлмеймiн халiм не болар
Әй Құлы Ахметтiң сен бүгiн ет ғибадат күні-түні
Өмiрiм ұзақ деп айтпа, бiлмеймiн халiм не болар
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17

هو حلقه يس قورودلي اي درويشالر کيلينکالر
حق سفرهيس يايدلي آندين اولوش آيلنکالر
قال علمين اوقوبان حال عليماک ييتيبان
يوقلوق اچيره ياتيبان باريلقالردين آيلنکالر

18

نه خوش تاتليق حق يادي سحر وقيت بولغانده
بادلين سچوک هو آيت سحر وقيت بولغانده
سحر وقيت توراغنالر جانني فدا قيلغانالر
عشق اوتيده کويکانالر سحر وقيت بولغانده

19

اعيص جايف قلونک کيدلي دراکهنکاک
قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي
ايرکيلک قادر ييغالب کيدليم باراکهنکاک
قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي

20

کناهم باره باره حدين آشيت
قيامت کون ميين رشمنده قيلمه
باشيم ياستوقده و جانيم کيرتده
تنيم باريب حلد اچيره يتارده
رصاط اتليق کذاراکهدين اوتارده
قيامت کون ميين رشمنده قيلمه
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17

«Ху» алқасы құрылды, ей дәруіштер келiңдер,
Хақ дастархан жайылды, нәсiбiңдi алыңдар,
Захири iлiмдi үйренiп, рухани iлiм жетiлдiр
Жоқшылықтың iшiнен рухани азық алыңдар

18

Недеген керемет нұр жауды, таң сәресi атқанда
Балдан да тәттi “Ху” зiкірi таң сәресi атқанда.
Таң сәресi тұрғандар, жанын пида қылғандар,
Ғашық отына күйеді таң сәресi атқанда

19

Сотқар зәлiм құлың тұр алдыңда
Қолымнан ұстап дұрыс жолға салар сенсiң
Кұдiреттi Ұлы Аллаһым жылап тұрмын алдыңда
Қолымнан ұстап дұрыс жолға салар өзiңсiң

20

Күнәларым бара бара шектен шықты
Қиямет күнi менi қаһарыңа ұшыратпа Аллаһым
Жатырмын жаным шығып барады
Тәнiм мазар iшiнде жатады
Сират көпiрiнен өтерде
Қиямет күнi менi каһарыңа ұшыратпа Аллаһым
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21

خوش قدرتليغ پرورداکر بري و باريم
قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي
ذايت اولوغ رمحن ايکام هم جباريم
قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي

22

انت اهلادي انت احلقين ذکري ددله
بيلماس نادان ذکرين ايتيب ظاهر تيدله
مني مني ديکان شيخ زمان آب و گيدله
قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي

23

انت اهلادي انت احلقين ذکري اولوغ
حق ذکريين ورد ايالاکن کونکیل سنوغ
ورد ايالمای شيخمني ديسه جايي تموغ
قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي

24

راحت تاشالب جان حمنتني خوشالاکنالر
سحرالرده جانني قيناب اشالاکنالر
هاي هوس ما و منيين تاشالاکنالر
چني اعشقدور هرکز آين يالغاين يوق
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21

Қош құдіреттi жаратушым, Жалғыз Барым
Қолымнан ұстап сал тура жолыңа, Сен хидаят етушiсiң
Заты Ұлы Раһман Раббiм, һәм Жаппарым
Қолымнан ұстап сал тура жолыңа, Сен хидаят етушiсi

22

“Әнтәл һади, әнтәл Хақ” зiкрi дiлде
Бiлмес надандар зікір айтар захир тiлде
Менмендеген уақытша шейхтiң тек тәнi қалар
Қолымнан ұстап сал тура жолыңа, Сен хидаят етушiсiң

23

«Әнтәл һади, әнтәл Хақ» зiкірi ұлы
Хақ зiкiрдi салғанның көңілi мұңды
Вирд етпеген “шейхпын”десе жерi тозақ
Қолымнан ұстап сал тура жолыңа, Сен хидаят етушiсiң.

24

Рахатынан бас тартып, мұңаюды таңдағандар,
Таң сәреде өз жандарын қайнатып ас қылғандар,
Бос әуеспен менмендiктен бас тартқандар,
шын махаббат осыларда, жалғаны жоқ
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25

عشق درديين يب دردالراک ايتيب بوملاس
بو يولالرين عقبه يس کوب اوتوب بوملاس
عشق کوهرين هر نامرداک ساتيب بوملاس
يب خربالر عشق قدريين بيلاکين يوق

26

عشقه توشتونک اوتقه توشتونک کويوب اودلونک
پروانهديک جاندين کيچيب اخکر بودلونک
درداک تودلونک غماک تودلونک تيلبه بودلونک
عشق درديين سورسنک هرکز درماين يوق

27

زاهد بومله اعبد بومله اعشق بولکيل
حمنت تارتيب عشق يويلده صادق بولکيل
نفسين تيفيب دراکيهغه اليق بولکيل
عشق سزيالرين هم جاين يوق ايماين يوق

28

اولوغ کيچيک يارانالردين ادب کييت
قزي و ضعيف جوانالردين حيا کييت
احلياء من االيمان ديب رسول اييت
حياسزي قوم عجايبالر بودلي دوستالر
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25

Ғашық дертiн дертcізге айта алмас
Бұл жолдардың бөгеуi көп, бiтiп болмас,
Ғашық жауһарын әр кiмдерге сату болмас
Бейхабардың ғашықтыққа кадiрi болмас

26

Махаббатқа түстiң, отқа түстiң күйiп өлдiң
Көбелектей жаның шығып жанған оттай болдың
Дертке толдың, мұңға толдың, асау болдың
Махаббатқа ем сұрасаң еш дәрменi жоқ

27

Дiндар болма, тақуа болма, ғашық бол,
Қапа болып, ғашықтықтың жолында садық бол,
Нәпсiңдi тиiп, Аллаһ жолына лайық бол,
Махаббатсызда жан да жоқ иман да жоқ.

28

Үлкен кiшi достардан әдеп кеткен
Қыз және жiгiт жастардан ұят кеткен
“Ұят Иманнан келедi” деп Расулымыз айтқан екен
Әдепсiз қауым бiр ғажап болды достар
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29

اعقل ايرسنک غريبالرين کونکلني آوهل
مصطيفديک ايلين کزييب يتيم اکوهل
دنيا پرست ناجنسالردين بويون تاوهل
بويون تاوالب دريا بولوب تاشتيم منا

30

غريب فقري يتيمالرين هر کيم سورار
رايض بولور اول بندهدين پرورداکر
اي يب خرب سن بري سبب اوزي ارسار
حق مصطيف پندين ايشتيب ايديم منا

31

ّ
حممد ايديالر هر کيم يتيمدور
بيلينکالر اول ميين خاص امتيمدور
يتيمين کورسنکزي آغريتمنکزيالر
غريبين کورسنکزي داغ ايتمنکزيالر

32

تونالر ياتيب ايومس تالوت يلغ ّ
حممد
مروت يلغ ّ
غريب بريهل يتيمغه ّ
حممد

يودلين آزاغن گمراهغه هدايت يلغ ّ
حممد
مهم توشسه هر کيماک کفايت يلغ ّ
حممد
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29

Ақылың болса, ғәрiптердiң көңiлiн жаула
Мұстафадай жер кезiп жетiм таула
Дүние қуған азғындардан мойын бұра
Мойын бұрап дәрия болып тастым мен мiн

30

Ғәрiп пақыр жетiмдердiң жағдайын кiм сұраса
Разы болар сол құлына Аллаһ Тағала
Ей аңғал досым сен бол сол себепшi, Аллах Тағала қорғайды оларды
Хақ Мұстафа сөзiн естiп айтып тұрмын мен мiне

31

Мұхаммед айтқан былай деп: “Кiмде кiм жетiм болса,
Бiлiп қойыңыз ол менiң нағыз үмметiм болады.”
Жетiм көрсеңiз ренжiтпегiн;
Ғәрiптi көрсеңiз қамықтырмаңыз.

32

Түні бойы көз ілмей таң атырған Мұхаммед,
Ғаріп пенен жетімге жанашыр болған Мұхаммед!
Тура жолдан тайғандар тағылым көрген Мұхаммед,
Зәру боп келген адамдар қайырым көрген Мұхаммед!
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33

توين کوين اوخالماي هو ذکريين ايتقانالر
مالئکالر همرايه عرشين اوستيده کوردوم
خري سخا قيلغانالر يتيم کونکلني آلغانالر
چهار يارالر همرايه کوثر بلنده کوردوم

34

اهل دنيا خلقمزيده سخاوت يوق
پادشاهالرده وزيرالرده عدالت يوق
درويشالرين داعسيده اجابت يوق
تورلوک بال خلق اوستيغه ياغدي دوستالر

35

رسول ايدي صحابهالر حبيل بولونک
آخرتقه اوالندوق سزيانوق بيلينک
روزه توتونک نماز اوقونک زکوة بريينک
جهنمدين اوزين آزاد قيلماق اوچون

36

بعيض کييش نماز قدرين قاچان بيلور
هر نمازده ايمان باشدين تازه بولور
صلوة ديسه اغفل باشني بوراکب اويور
اغفليلق دين عمرين ييلاک ساتار بولغاي
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33

Күнi түнi ұйқтамай “Ху” зiкiрiн салғандарды
Перiштенiң жолдасы, Әль-Аршының үстiнде көрдiм
Қайырлы, жомарт, мейiрiмдi болғандарды
Төрт Халифа жолдасы, Кәусәр бұлақ үстiнде көрдiм

34

Дүние әһлi халқымызда жомарттық жоқ
Патша мен уәзiрлерде әдiлет жоқ
Дәруіштердiң тiлегiнiң қабылы жоқ
Түрлi бәле халқымызға жауды достар

35

Расул айтқан: “Сахабалар, ақыңыз менде адал болсын”
Ақыретке жөнелдiк, сiздер анық бiлiңiз
Ораза ұстап, намаз оқып, зекет берiңiз
Тозақ отынан өзiңiздi құтқару үшiн”.

36

Кей кiсiлер намаз қадiрiн қайдан бiлсiн,
Әр намазда иманың күшейедi әу бастан,
“Кел намазға” дегенде аңғал кiсi ұйқыға мойын бұрады,
Аңғалдығы былай тұрсын, өмiрi босқа кетедi.
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37

بو يولالرده خاريلق زاريلق دراکر ايرميش
تسبيح تهليل روزه نماز بياکر ايرميش
يالغاچنيدين خدا رسول بزيار ايرميش
يالغان نماز رياالرين تاشالسام مني

38

چني کونکلده نماز قيلغيل خدا بيلسون
خلق اچينده رسوا بولغيل اعلم کولسون
تفراق صفت خاريلق تارتقيل نفسنک اولسون
همت بريسنک نفسيم ييغيب يغالسام مني

39

روزه توتوب نماز اوقوب توبه قيلغان
سحر توروب اهلل تيو قولوق قيلغان
مشايخالر خدميتين تمام قيلغان
آنداغ قولالر حق ديدارين کورار ايرميش

40

الکذاب ال اميت ديدي بيلينک ّ
حممد
يالغاچنيالر قويمين ّ
امت ديمس ّ
حممد
توغري يوراکن قويلين حقين ايزالب يويلين
راست يوراکن قويلين امت ديکاي ّ
حممد
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37

Бұл жолдарда шын пейiлдi көз жасы керек екен
Тәспі, зiкiр, ораза, намаздың пайдалары аз екен
Жалғаншыдан Аллах, Расул шағымшы екен
Жалған намаз бен рияқорлықтан құтылсам мен

38

Шын көңiлмен намаз оқы Аллаһ бiлсiн
Халық iшiнде масқара бол әлем күлсiн
Жерге кiрер қорлық көр нәпсiң өлсiн
Нығмет берсең нәпсiмдi жеңiп жыласам мен.

39

Ораза ұстап, намаз оқып тәубе қылған
Сәресiнде Аллаға құлдық қылған
Шейхтерге бұлжытпай қызмет қылған
Осы құлдар Хақ Тағала дидарын көредi екен.

40

«Жалғаншылар үмметiмнен болмайды» дедi, бiлiңдер Мұхаммед,
Жалғаншылар қауымына “үммет” демес Мұхаммед.
Тура жүрген құлына, Хақ жолын iздеушiге
Тура жүрген құлдарына «үммет» деген Мұхаммед.
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41

اغفلالراک دنيا کرياک اعقلالرغه عقيب کرياک
واعظالرغه منرب کرياک ميناک سينوق کرکسن
خواجه امحد منم آتم توين کوين ينار اوتم
ايکي جهانده اميديم ميناک سينوق کرکسن

42

تعايل اهلل اعشقالراک بريدي عشقني
شاکر بولوب اورتاب يانيب کويدوم منا
ايکي اعلم کوزالريمغه خشخاش دانه
کورونمدي يالغوز حقين سويدوم منا

43

قل هو اهلل سبحان اهلل دين قمچييس
روزه نماز تسبيح تهليل حق ايلچييس
پري مغان طالبالرين يول باشچييس
قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي

44

پري مغان نظر قيلسه برياکي دوا
هاي هوس ما و منيلک بولغاي ادا
آندين سونکره شيطان لعني سيندين جدا
تار حلدده ايمان برالن يايت بولغاي
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41

Аңғалдарға дүние керек, ақылы барларға ахирет керек,
Уағыздарға мінбер керек, ал маған тек Сен керексiң Аллаһым.
Қожа Ахмет менiң атым, кундiз түнi шығар жаным
Екi дүниеде бар үмiтiм, маған тек Сен керексiң Аллаһым.

42

Алла Тағала ғашықтарға бердi махаббатын
Шүкiр етiп тұтып жанып отырмын мен мiнекей
Екi дүние көздерiме көкнардың тұқымындай
Көрiнбедi, тек Хақ Тағаланы сүйдiм мен мiнекей.

43

«Қул һууаллаһ, Субхан Аллах» дiн қамшысы
Ораза, намаз, тәспi, зiкiр Хақ елшiсi
Пiр кемелi талаптардың жол басшысы
Қолымнан ұстап жол көрсетушi өзiнсiң

44

Пiр кәмiлi назар қылса берер дауа
Көкiрек, менменсінген шығар жоққа
Бұдан кейiн лағынет İблiс тұрар сенен ұзақ
Тар қәбiрде иманмен жату мүмкiн болар
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45

اون سيکز مينک اعملده حريان بولغان اعشقالر
تابماي معشوق چراغني رسسان بولغان اعشقالر
هردم بايش اورگولوب کوزي حلقه تيلمروب
هو هو تيو جورکولوب کريان بولغان اعشقالر

46

کويوب يانوب لک بولغان عشقيده بلبل بولغان
کيمين کورسه قول بولغان مردان بولغان اعشقالر
يول اوستيده خاک بولغان سينهالري چاک بولغان
ذکرين ايتيب پاک بولغان ناالن بولغان اعشقالر

47

عزت اکرام قرآنين جبا کيلتورمسام
يب ادبيلک يب ابايلغ ميندين اوتسه عفو قيل
حرضتينکده من کيب قولين خطايس کوب ايرور
رو سياهيلک هر خطاالر ميندين اوتسه عفو قيل

48

بهشت دوزخ تالشور تالشمقده بيان بار
دوزخ ايتور من آرتوق منده فرعون هامان بار
بهشت ايتور نه ديرسني سؤزين بيلماي ايتورسني
سينده فرعون بولسه منده يوسف کنعان بار
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45

Он сегiз мың ғаламға қайран болған ғашықтар,
Таппай ғашық шырағын дел-сал болған ғашықтар.
Әрдайым басы айналып, көзi елге телмiрiп,
“Ху-Ху” айта жалындап, көз жасын төккен ғашықтар.

46

Күйiп жанып күл болған, махаббатта бұлбұл болған,
Кiмдi көрсе құл болған, мәрт болған ғашықтар,
Жол үстiнде топырақ болған, кеуделерi бөлшектенiп,
Зiкiр салып пәк болған, жылап- сықтаған ғашықтар.

47

Құранның iзетiмен мен құрметiн бiлдiрмесем
Әдепсiздiк, ақылсыздық менен кетсе ғафу сұраймын
Құзырыңда мендей құлдың қатесi көп болар
Үлкен қателер менен кетсе ғафу сұраймын

48

Пейiш тозақ таласар, таласуда не мән бар
Тозақ айтар: “Мен күштi, Перғауын, Хаман менде бар”
Пейiш айтар: “Не деп тұрсың, білмей айту жөн болмас,
Сенде болса Перғауын, Жүсiп, Ханаан менде бар”
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49

دوزخ ايتور من آرتوق خبيل قولالر منده بار
خبيل الرين بويينده اوتلوغ زجنري کشان بار
بهشت ايتور من آرتوق پيغمربالر منده بار
پيغمربالر آدليده کوثر حور و غلمان بار

50

دوزخ ايتور من آرتوق ترسا جهود منده بار
جهود ترسا آدليده تورلوک عذاب سوزان بار
بهشت ايتور من آرتوق مؤمن قولالر منده بار
مؤمنالرين آدليده تورلوک نعمت الوان بار

51

دوزخ ايتور من آرتوق ظالم قولالر منده بار
ظالمالراک بريوراک زهر زقوم چندان بار
بهشت ايتور من آرتوق اعلم قولالر منده بار
اعلمالرين کونکيلده آيت حديث قرآن بار

52

دوزخ ايتور من آرتوق منافقالر منده بار
منافقالربويينده اوتدين اشلک کشان بار
بهشت ايتور من آرتوق ذاکر قولالر منده بار
ذاکرالرين کونکيلده ذکر الليه سبحان بار
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49

Тозақ айтар: “Мен күштi, менде сараң құлдар бар
Сараңдардың мойнында отты шынжыр кiсен бар”
Пейiш айтар сол кезде: “Мен күштi, Пайғамбарлар менде бар
Пайғамбарлар алдында кәусәр суы, хор қыздары, ғылман бар”

50

Тозақ айтар: “Мен күштi, кәпiр, дiнсiз менде бар
Дiнсiз, кәпiр алдында түрлi азап, жанып күю бар”
Пейiш айтар сол кезде: “Meн күштi, мүмин құлдар менде бар”
Мүминдердiң алдында түрлi нығмет рызық бар”

51

Тозақ айтар: “Мен күштi, зәлiм құлдар менде бар
Зәлiмдерге беруге у-заһардай зындан бaр”
Пейiш айтар сол кезде: “Meн күштi, ғалым құлдар менде бар
Ғалымдардың көңлiнде аят Хадис, Құран бар

52

Тозақ айтар: “Мен күштi, мұнафықтар менде бар
Мұнафықтың мойнында от боп жанған кiсен бaр”
Пейiш айтар : “Meн күштi зiкiр еткен менде бар
Зiкiршiнiң көңлiнде Хақ Тағала зiкiр бар.
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53

دوزخ ايتور من ارتوق يب نمازالر منده بار
يب نمازالر بويينده ييالن بيالن چيان بار
بهشت ايتور من آرتوق ديدار کؤرمک منده بار
ديداريين کورساتورغه رحيم آتليغ رمحن بار
دوزخ انده تيک توردي بهشت عذريين ايدي
قول خواجه امحد نه بيدلي بيدلور کوچي يزدان بار

54

دنيا اوچون غم يمه حقدين اوزاکين ديمه
کيش مايلين ييمه رصاط اوزره توتارا
اهل عيال قرينداش هيچکيم بوملايدور يودلاش
مردانه بول غريب باش عمرينک يدليک اوتارا

55

کونکل بريماي دنياغه رشوع قيلماي حرامغه
حقين سويکان اعشقالر خاليقدين کيچميشالر
حرام يکان حاکمالر رشوت آيلب يکانالر
اوز بارماقني تيشالبان قورقوب توروب قامليشالر

56

عمريم آخر بولغانده نه قيلغايمن خدايا
جان آلغوچي کيلاکندا نه قيلغايمن خدايا
جان بريمکين وهمدين عزازيلين زخيمدين
شفقت بوملسه سندين نه قيلغايمن خدايا
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53

Тозақ айтар: “Мен күштi, бейнамаз менде бар
Намазы жоқтың мойнында жылан менен шаян бaр”
Пейiш айтар: “Meн күштi, дидар көру менде бар
Дидар нұрын көрсетер Рахым атты Рахман бар.
Тозақ сонда жеңілді, пейіштен ғапу өтiндi,
Құл Қожа Ахмет не білді, білдіруші Алла бар.

54

Дүние үшiн қам жеме, ақысына өзгенiң тиме
Кiсi малын жемегiн, Сират үстiнде ұстайды - ау
Жанұя аға қарындас, ешкiм жолдас бола алмас,
Ер жүрек бол, ғәрiп бол, өмiрiң желдей өтедi – ау

55

Көңiл бөлмей дүниеге, қол тигiзбей харамға,
Хақты бiлген ғашықтар, өзге жұрттан артықтар.
Харам жеген әкiмдер, пара алып жегендер,
Бармақ тiстеп, қорқып тұрып қалғандар.

56

Өмiрiм ақыр болғанда не қылайын АллаҺым?
Жан алушы келгенде не қылайын АллаҺым?
Жан тапсыру мұңынан, Әзәзiлдiң зақымынан,
Болмаса сенен шапағат, не қылайын Аллаһым?
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57

جان بريمک اييش ديشوار آسان قيلغيل يا ّ
جبار
سندين اوزاک يوق غمخوار نه قيلغايمن خدايا
جانيم جدا بولغانده تنيم مونده قالغانده
ختته اوزره آلغانده نه قيلغايمن خدايا

58

اعجز بولوب ياتقانده فرشتهالر کرياکنده
من ربک ديب سوراکنده نه قيلغايمن خدايا
ايلتيب کوراک قويغانده ييت قدم يانغانده
سورغوچيالر کرياکنده نه قيلغايمن خدايا

59

من ّ
ربک ديب توراغنده قرا کوندور اوشنده
ربينک کمدور ديکانده نه قيلغايمن خدايا
قول خواجه امحد سن بنده نفس ايلکيده رشمنده
حمرش کوين بولغانده نه قيلغايمن خدايا

60

خوش اغيب دين يتوشيت خييش سوزوم ّ
تربک
اعشق بولسنک اي طالب رياضتده بيلينک بوک
تون کيچهالر اوخالماي ياش اورينغه قانينک توک
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ّ
تربک

80

57

Жан тапсыру бiр душар, жеңiлдiк бер Аллаһым,
Сенен өзге жоқ мұң кетiрер, не қылайын Құдайым?
Жаным жүдеу болғанда, тәнiм мұнда қалғанда,
Табытқа менi салғанда не қылайын Аллаһым?

58

Әлсіз болып жатқанда, перiштелер келгенде,
“Раббiң кiм?” деп сұрағанда, не қылайын Аллаһым?
Апарып көрге қойғанда, жетi қадам алыстан,
Сұраушылар келгенде не қылайын Аллаһым?

59

«Раббiң кiм?» деп сұраса, қара күндер үстiнде
Қайта сұраса “Раббiң Кiм?” деп, не қылайын Аллаһым
Құл Қожа Ахмет сен пенде, нәпсiсiне өкiне,
Махшар күнi келгенде не қылайын Аллаһым.

60

Хош ғайыптан жолдаған жақсы сөзiм- тәбәрiк,
Ғашық болсаң, ай, шәкірт, түн ұйқыңды ада қыл,
Ғибадатқа белін бүк, жас орнына қан ағып,
Арыстан бабам сөздерiн есітіңіз - тәбәрік.
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61

ارسالن بابام ايديالر طالبالرده يوق اخالص
پريينک حارض بولغانده نه حاجت خرض و ايلاس
پريغه قدم قويغانده ياد ايتمه غوث الغياث
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ّ
تربک

62

طالب مني ديب ايتورالر واهلل باهلل نا انصاف
ناحمرمغه باقارالر کوزالريده يوق انصاف
کييش مالني ييورالر چون دلالري ايماس صاف
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ّ
تربک

63

پري خدمتني قيدلوق ديب طالب منيديب يورارالر
يييب حرام حريشين کوبلاريغه اورارالر
کوزالريده نيم يوق حلقه اچيره کريارالر
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ّ
تربک

64

ذاکر مني ديب زور اورار چيقماس کوزيدين يايش
دلالريده غيم يوق ناگه آغريغاي بايش
مکر و حيله قيلورالر معلوم خداغه اييش
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ّ
تربک
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61

Арыстан бабам дәруіштерде ықылас жоқ деген еді,
Пірің бар болса, Қыдыр, Ілияс не керек?
Жеті кәміл пiрге де айтпас және жебе деп
Арыстан бабам сөздерiн есітіңіз - тәбәрік.

62

Шәкіртпін дер оллаһи өздерінде нысап жоқ,
Көрінгенге телмірген көздерінде нысап жоқ.
Кiсi малын жейді олар -кісәпірлік мысал боп,
Арыстан бабам сөздерiн есітіңіз - тәбәрік.

63

Пiр қызметiн қылдық деп, таллапын деп жүргендер
Жеген харам мәкрүхтi, қалтаşары толғандар
Көздерiнде жасы жоқ, зiкiр тобына кiргендер
Арыстан Баба сөздерiн тыңдасаңыз тәбәрүк.

64

Зікір сарнап күшенсе, көзден жасы шықпайды,
Басы неге ауырсын көңілінде жоқ түк қайғы.
Құдай айла шарғымды біледі ау деп ұқпайды,
Арыстан бабам сөздерiн есітіңіз - тәбәрік.

83

65

طالب منيديب ايتورالر کونکليده يوق ذره نور
چني طالبين سورسنکزي اچيي تايش کوهردور
حقه عيان رسالري ييميشالري صفا نور
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ّ
تربک

66

صورتالري صويف نقش قيامت دين قورقماسالر
فسق فجور حاصيل کناهالردين هورکماس الر
ريا تسبيح ايلکينده ييغالب ياشني توکماسالر
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ّ
تربک

67

ايرانالرين قيلغانالرين قيالملسنک
پريسزي يوروب ورد اوراد بيالملاسنک
استعانت تيالب داع آالملسنک
خاص بزرکالر سيين نه ديب داع قيلسون

68

دام تزوير قويوب خلقين يودلين اوردونک
شيخيلغ قيليب ريا برهل دواکن قوردونک
عرشت قيليب شيطان برهل دوران سوردونک
ديداريغه سيين نهديب روا قيلسون

84

65

Көкірегі көрсоқыр талапкермін деген кіл,
Шын шәкіртті сұрасаң іші тысы кемел дұр.
Аллаға аян сырлары, адал, таза жеген нұр,
Арыстан бабам сөздерiн есітіңіз - тәбәрік.

66

Қисандаған сопыдай қыямет деп өтпейді,
Шірік, пасық шімірікпес күнәм қыруар көп, дейді
Не қолына тәспі ұстап, жылап жасын төкпейді.
Арыстан бабам сөздерiн есітіңіз - тәбәрік.

67

Жарандардың жасағанын жасамасаң
Пiрсiз жүрiп зiкiр тәспi бiле алмасаң
Көмек сұрап қайыр дұға ала алмасаң
Сүйген құлдар саған не деп дұға қылсын

68

Айла-тұзақ құрдырып елдi жолдан тайдырдың,
Шейхпын деген жалғанмен дүние мүлкін алдырдың,
Шаттық қуып шайтанменен өз уақытыңды өткіздің,
Жамалына неге сенi лайық қылсын.
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69

توبه قيليب حقه يانغان اعشقالراغ
اومچاخ اچيره تورت اريغده رشبيت بار
توبه قيلماي حقه يانمااکن اغفلالرغه
تار حلدده قاتيغ عذاب حرسيت بار

70

اومچاخ ملکني اومان قولالر توبه قيلسون
توبه قيليب حرضيتغه ياوق بولسون
حور قصور غلمان ودلان خادم بولسون
الوان الوان کيار ترشيف خلعيت بار

71

توبه قيلغان اعشقالرغه نوري ايرور
توين کوين صايم بولسه کونکيل يارور
قچان اولوب کوراک کريسه کوري کينکرور
اواغن ايذيم رحيم رمحن رمحيت بار

72

نماز روزه توبه اوزره باراغنالرغه
حق يويلغه کرييب قدم قويغانالرغه
اوشبو توبه برهل آنده باراغنالرغه
يارلقانميش قولالر برالن صحبيت بار

86

69

Тәубе етiп Хақты тапқан ғашықтарға,
Жұмақтағы төрт арықта шәрбәтi бар
Тәубе етпей Хақтан тайған ақымақтарға
Тар қабiрде қатаң азап қасіретi бар.

70

Жұмақ мулкiн бiлген құлдар тәубе қылсын,
Тәубе қылып Аллаға жақын болсын,
Хор қыздары, сарай нөкерлерi қызмет етіп,
Алуан түрлi жұмақ шапандары болсын.

71

Тәүбе еткен ғашықтарға нұр түсер
Күнi түнi ораза ұстаса көңiл толар
Қашан кiрсе мазарға қабiрi кеңейер
Оған лайық Рахим Рахман рахметi бар.

72

Ораза, намаз, тәубеменен жүргендерге
Хақ жолына бұрылып келгендерге
Тәубеменен ақыретке кеткендерге
Жарылқанған құлдарменен сұхбаты бар.
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73

سندين بورون ياراالرينک قيان کييت
بو دنياغه ميل قيلماي ييغالب اويت
عمرينک آخر بودلي نوبت سناک ييت
کناهنک اک توبه قيلکيل اي بد کردار

74

عشيق تيکسه کويدور کويس جان و تنين
عشيق تيکسه ويران قيلور ما و منين
عشق بوملسه تانيب بوملس مويلم (موالم) سين
هرنه قيلسنک اعشق قيلغيل پرورداکر

75

عشق بازاري اولوغ بازار سودا حرام
اعشق الراک سندين اوزاک غواغ حرام
عشق يويلغه کرياکنالراک دنيا حرام
هر نه قيلسنک اعشق قيلغيل پرورداکر

76

عشق ّ
رسيين بيان قيلسام اعشقالراک
طاقت قيلماي باشني آيلب کيتار دوستالر
تاغ و تاشقه باشني اوروب بيخود بولوب
اهل و عيال خانماندين اوتار دوستالر

88

73

Сенен бұрын достарың қайда кеттi,
Бұл дүниеде амал қылмай жылап өттi,
Өмiрiңнiң соңы келiп, кезек саған да жеттi,
Күнәларға тәубе қылғын, әй күнәһар

74

Ғашықтығы тисе от боп жанар жан мен тәнi
Ғашықтығы тисе жоқ қылады тәкәппарлық пен менмендiктi
Ғашықтық болмаса, бiле алмайды Мәүлам ешкiм сенi
Не қылсаң да ғашық ет Раббым менi.

75

Ғашық базары ұлы базар, ол базарда сауда харам,
Ғашықтарға сенен басқа өзге нәрсе ойлау харам,
Ғашық жолына кiргендерге дүние харам,
Не қылсаң да, ғашық қылғын Раббым менi.

76

Ғашық сырын мәлiм етсең ғашықтарға,
Күшi жетпес, басын ұстап кетер достар
Тауға тасқа басын ұрып ақылынан адасар,
Бала шаға, жарынан кетер достар.
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77

ديدار اوچون جانين قربان قيلماکوچنه
اسماعيل ديک ديدار آرزو قيلمنک دوستالر
جاندين کيچيب طريقتاک کريماکوچنه
اعشق من ديب يالغان دعوي قيلمنک دوستالر

78

قول خواجه امحد اوزدين کيچماي دعوي قيلمه
خلق اچييده اعشق من ديب تيلاک آمله
اعشقيليغ اولوغ ايشدور اغفل بومله
اغفل بولوب حق ديدارين کورمنک دوستالر

79

اعشق بولسنک بايزيدديک اوزونک ساتقيل
واهلل باهلل دنيا حرام تاشالب آتقيل
قانالر توکوب کوزالرينکدين تونالر قاتقيل
بري حلظهده شيطان مليک ويران بولور

80

بو دنياده فقرييلقين اعدت قيلاکن
خواريلق تارتيب مشقتين راحت بيلاکن
قول خواجه امحد خييشالراک خذمت قيلاکن
قيامت کون انداغ کيش سلطان بولور
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77

Дидар үшiн жанын құрбан қылмайынша,
Исмайлдей Алла нұрын тiлемеңдер достар,
Жанын кешiп тариқатқа кiрмегенше,
Ғашықпын деп жалған дауа қылмаң достар,

78

Құл Қожа Ахмет өзің білмей дауға түспе,
“Ғашықпын” деп ел iшiнде ауызға алма,
Аллаға ғашықтық ұлық iс, ақымақ болма,
Ақымақтар Хақ дидарды көрмес достар.

79

Ғашық болсаң Биязыттай өзiңдi сат,
Шыны керек дүние харам лақтырып ат,
Қан төгiлiп көзiңдi iлмей түндер қатқыл,
Бiр мезетте шайтан мүлкi ойран болар

80

Бұл пәниде кедейлiктi әдет қылған,
Тарлық көрiп машақатты рахат бiлген,
Құл Қожа Ахмет, жақсыларға қызмет берген,
Қияметте бұл кiсiлер сұлтан болар.

91

81

اعشق بولسنک کيچه کوندوز عشق استاکيل
طاعت قيلکيل کيچه قوپوب هيچ ياتماکيل
اعقل بولسنک نادانالراک رس ايتماکيل
چني درويشالر طاعتالرين پنهان قيلور

82

درويش مني ديب طاعت قيلور خلق اچينده
ريا قيليب يوکوروب يورار انده مونده
اهلل اوچون طاعت قيلاکن درويش قنده
چني دوريشالر تاغ چولين ماکن قيلور

83

قروق زاهد حق عشیقین کوزاک ايلماس
جنت ايزالب ديداريین طلب قيلماس
اعشقالرین ناهل سيغه قوالق ساملاس
بو دنياین ارقه تاشالب اتقاین يوق

84

کيلينک ييغلينک ذاکر قولالر ذکر ايتالوک
ذاکرالرين خدا بيشک سويار ايرميش
عشقسزيالرين ايماين يوق اي يارانالر
دوزخ اچيره تينماي دايم کويار ايرميش

92

81

Ғашық болсаң күндiз түнi ғашық тiле,
Ғибадат ет күндiз түнi көз iлместен
Ақылың болса надандарға сыр айтпағын
Шын дәруіштер ғибадатын тыныш жасар.

82

Дәруішпiн деп ғибадат етер дей ел iшiнде,
Рия жасап анда мында жүгiрiп,
Алла ушiн құлдық қылған дәруіш қайда,
Шын дәруіштер тау мен шөлдi мекен етер.

83

Құр тақуа Хақ ғашығын iздемес,
Жұмақ тiлер, Хақ жамалын тiлемес,
Ғашықтардың көз жасына мән бермес,
Бұк пәнiден бастартып хаққа келмес

84

Келiңдер жығылайық зiкiршiлер зiкiрге,
Зiкiршiнi Алла еш күмәнсiз кешер екен,
Ғашықсыздың иманы жоқ ей достар,
Тозақта тынбай олар жанады екен.
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85

قراکوندور اوشال ساعت که دنيادين سفر قيلسانک
زن فرزند مال ملکنک بار سندين کذر قيلسانک
سين قويماس اجل هرگز نيچه حکمنک روان بولسه
حکومت برهل اعملين اکر زير و زبر قيلسانک

86

هو ّ
ارهسني آيلبان نفس باشيغه سايلبان
توين کوين طالبالر جانين قربان قيلينکالر
حلقه اچيره هو دينکزي عشق اوتيغه يانينکزي
تن جان برالن طالبالر تکبري باشالب ايتينکالر

87

ميين حکمتالريم کيم توتسه حمکم
خدا قيلغاي آين ابلته يب غم
کرار جنت اچيياک شاد و خندان
خدايم ايالاکي مرسور و شادان

88

چراغ بولوب اومجااکن دين يويلدين يانمااکن
ناحق ايشين ايتمااکن عدالتيلغ عمردور
مسکني امحد قيلکيل ياد قيلکيل عجزينکين بنياد
شايد رويح شاد قيلاکي عدالتيلغ عمردور

94

85

Уақыт келiп қара күнi бұл пәнiден сапар қылсаң,
Әйел, перзент мал мүлкiң артта қалса,
Қаншалықты күштi болғыл ажал қоймассені,
Дәулеттi де дүниенi де қылсаң да астан кетсең, ол күн сенiң өлiм күнiң.

86

Ху пышағын алып аб напсi басына қойып аб,
Күнi түнi дервиштер жаның құрбан етiңдер.
Зiкiрде ХУ дейiңiз, ғашық отына күйiңiз,
Тән жан менен талаптар тәкбiр бастап айтыңдар.

87

Хикметiмдi кiмде кiм тұтса бекем,
Алла оны еш мұңсыз қылса екен.
Кiрер жұмақ iшiне шадыманмен,
Аллахым бөлесiн оны бақытпенен

88

Болып өшпеген, дiн жолынан таймаған
Қара ниет бiлмеген, әдiлеттi Омар ғой.
Мiскiн Ахмет жадыңа ал, әлсiздерге көмек бол,
Мүмкiн рухы шат қылар, әдiлеттi Омар ғой.

95

89

قهار آتليغ قهرينکدين قورقوب ييغالر خواجه امحد
رمحن آتليغ رمحينکدين اميد توتار خواجه امحد
گناهيم کوب اهليم کيچوراکي سن گناهيم
برجه قولالر اچييده اعيص قولدور خواجه امحد

90

بيدار بولغيل اي مؤمن سحر وقيت اچينده
قوتقار اوزونکين اوتدين سحر وقيت اچينده
سحرالردا اول لکالر ثنا ايتور بلبلالر
کيم ايتور کيم بري و بار سحر وقيت اچينده

91

ايرانالر مجال کورار درويشالر صحبتنده
ايرانالر جملسينده نور يااغر صحبتنده
نه تيلسه اول بولور درويشالر صحبتنده
هر رسالر ظاهر بولور درويشالر صحبتنده

92

خاليقنينک مزاريغه باريب بر بر تماشا قيل
اولوکالردين آلوب عربت کرياک بغرنک کباب قيلسانک
هميشه خيشيليق قيلغيل کيرتسن اوشبو دنيادن
قيامت آب روييغه کرياک خون چکر قيلسانک

96

89

Қаһар атты каһардан қорқып жылар Қожа Ахмет,
Рахман атты рахмет күтiп үмiт етер Қожа Ахмет.
Күнәм жетед, кешiрiм өтiнем Аллахым,
Барша құлдың iшiнде, күнәхары Қожа Ахмет.

90

Ей Мүмин оян сәре уақыты iшiнде,
Өзiңдi құтқар тозақтан сәре уақыты iшiнде,
Сәреде гүлдер ашылып, бұлбұл сайрайды,
Бiр Аллаға сиынып сәре уақыты iшiнде.

91

Ерендер жамал көрер дәруіштер сұхбатында
Ерендер мәжiлiс етсе нұр жауар сұхбатында
Не тiлесе сол болар дәруіштер сұхбатында
Бүкiл сырлар ашылар дервиштер сұхбатында

92

Халайықтың мазарына барып қара,
Өлiлерден ғибрат алып, бауырыңмен мұңдасқын,
Әрдайым игiлiк қыл, соңында өтерсiң бұл фәниден,
Қияметте абырой керек бауырыңның қанын төксең.

97

93

نيت قيدلوق کعبهاک رضا بولونک دوستالريم
يا اولاکيمزي کيلاکيمزي رضا بولونک دوستالريم
نيت قيدلوق کعبهاک حق مصطيف روضهاک
نصيب قيلغاي بارجهاک رضا بولونک دوستالريم

94

کعبه ساري کوجالوک ظالمالردين قاجالوک
اوغل قزيدين کيچالوک رضا بولونک دوستالريم
تيليم سورسام قرار يوق غريب اولسه سورار يوق
ييميشالرده حالل يوق رضا بولونک دوستالريم

95

اهلل ديکان بندهين جاين جنتده کوردوم
حور غلمان مجله سني قارشو آدليده کوردوم
توين کوين اوخالماي هو ذکريين ايتقانالر
مالئکالر همرايه عرشين اوستيده کوردوم

96

خري سخا قيلغانالر يتيم کونکلني آلغانالر
چهار يارالر همرايه کوثر بلنده کوردوم
قايض بولغان اعملالر پاره رشوت يياکنالر
انداغ اعلم جاييين نار سقرده کوردوم

98

93

Ниет қылдық Қағбаға риза болғын достарым,
Не өлгеймiз, не қалғаймыз риза болғын достарым,
Ниет қылдық Қағбаға , Хақ Мұстафа раузасын,
Нәсiп етсiн бәрiне, риза болғын достарым.

94

Қағбаға қарай көшейiк, залымдардан қашайық,
Ұл қыздардан кетейiк, разы болғын достарым,
Тiлiмнен сұрасам тоқтау жоқ, пақыр өлсе сұрау жоқ,
Жеген де халал қалмады, кетемiн, разы болғын достарым.

95

Алла деген құлының мекенiн көрдiм жұмақта,
Хор қыздар мен ғылмандар бәрі соның алдында,
Күнi түнi көз iлмей “ХУ”зiкiрiн сөйлеген,
Перiштенiң жанында ұлы Аршын үстiнде.

96

Қайыр, жомарт, жетiм көңiлiн аулаған,
Төрт халифа жанында, Кәусар бұлағы басында,
Жауыз болған ғалымдар, парақорлық қылғандар,
Мұндай ғалым мекенi, тозақ отына жанғандар

99

97

مفيت بولغان اعلمالر ناحق فتوي برياکنالر
انداغ مفيت جاييين رصاط کوفروکده کوردوم
مجاعتاک بارمايني ترک نماز قيلغانالر
شيطان برهل بر يريده درک اسفلده کوردوم

98

ظالم بولوب ظلم ايتاکن مؤمنالرين آغريتاکن
قرا يوزلوک حمرشده قولني آرقهده کوردوم
قول خواجه امحد اکن آجيت در کوهرين ساجيت
تينکالماکن بو سوزين غفلت اچينده کوردوم

99

حق قولالري درويشالر حقيقتين بيلميشالر
حقه اعشق بولغانالر حق يويلغه کريميشالر
حق يويلغه کراکنالر اهلل تيو يوراکنالر
ايرانالر ايزين ايزالب مملکتدين کيچميشالر

100

کونکل بريماي دنياغه رشوع قيلماي حرامغه
حقين سويکان اعشقالر خاليقدين کيچميشالر
دنيا منينک ديکانالر جهان مالني آلغانالر
کرکس قوش ديک بولوبان اول حرامغه باتميشالر

100

97

Мүфти болған ғалымдар, әдiлетсiз пәтуа бергендер,
Мұндай мүфтилер мекенiн сират көпiрiнде көрдiм мен.
Мешiт-жамағатқа бармайтын намаздан бас тартқандар,
Әзәзiлмен бiр жерде, тозақ түбiнде көрдiм мен.

98

Залым болып зұлымдық еткен, мүмiндердi жылатқанды,
Қара жүздi Махшарда қолын артта көрдiм мен,
Құл Қожа Ахмет қазына ашты, гауһар менен iнжу шашты,
Мән бермегенді бұл сөзге қапаланғанын көрдiм мен.

99

Хақ құлдары дәруіштер, ақиқатты бiлiптi,
Хаққа ғашық болғандар, хақ жолына кіріпті.
Хақ жолына түскендер, Аллахым деп жүргендер,
Ерендерді көрген соң мал мүлiктен кеткендер.

100

Көңiл бөлмей дүниеге, қол тигiзбей арамға,
Хаққа ғашық болғандар, адал астан жегендер.
Дүние менiң дегендер, пәни малын алғандар,
Құзғын құстай арамға белшесiнен батқандар.

101

101

مال مفيت بولغانالر ناحق دعوي قيلغانالر
آقين قرا قيلغانالر اول تموغغه کريميشالر
تاتليغ تاتليغ يکانالر تورلوک تورلوک کياکنالر
آتلون ختت اوتلوراکنالر تفراق آستني قامليشالر

102

مؤمن قولالر صادقالر صديق برهل توراکنالر
دنيالغني رصف ايتيب اومچاخ حورين قومچيشالر
قول خواجه امحد بيلميش سني حق يويلغه کريميشسني
حق يويلغه کرياکنالر حق ديدارين کورميشالر

103

عشق رسيين بيان قيلسام بو اعملده
يب خربالر ايشيتيب قوالق توتقاين يوق
حق ياديين کيماک ايتاي همه اغفل
مؤمن من ديب بو دنيادين اوتکاين يوق

104

ايشان شيخ خواجه مال دنيا ايزالر
اول سببدين پادشاهالرغه يالغان توزالر
آيت حديث سوزين قويوب مالين کوزالر
حق يويلده هرکز حمنت تارتقاين يوق

102

101

Молда, муфти болғандар, әдiлетсiз дау қылғандар,
Ақты қара қылғандар, тозаққа олар кiргендер.
Тәттi тәттi жегендер, түрлi түрлi кигендер,
Алтын тақта отырған, топырақ астына кiргендер.

102

Мүмин құлдар садықтар, сыдық пенен тұрғандар
Дүниеден бастартып хор қыздарын алғандар.
Құл Қожа Ахмет бiлiпсiң, Хақ жолына кiрiпсiң,
Хақ жолына кiргендер, Хақ жамалын көргендер.

103

Ғашық сырын мәлiмдесем бұл әлемде,
Надандардан құлақ салып тыңдар жоқ,
Хақ зiкiрдi кiмге айтам, барi ғапiл
“Мүминмiн” деп пәниден бас тартар жоқ.

104

Сопы, шейх, қожа, молда дүние iздер,
Сол себептен патшаға да жалған сөйлер,
Аят, хадис сөзiн қойып малын көздер,
Хақ жолында мұңға кеткен ешкiм жоқ.

103

105

جنازنکين اولوغ کيچيک کوتارسهالر
کورستانغه قراب سيين يوروتسهالر
ييتميش يريده سؤال سورسه فرشتهالر
بر بر آين جوابيين بريماق کرياک

106

عمرينک آخر بولغويسدور بر کون تمام
بو ايش برالن بارسنک اکر دار السالم
حالل قويب يکان بولسنک دايم حرام
عذايبين باريب آنده تارتماق کرياک

107

ايا دوستالر آخر زمان بودلي کورونک
يب دين اکفر بو اعملغه تودلي کورونک
حق قوللوغني قويوب بارجه فاسق بودلي
انينک اوچون قهار غضب قيدلي کورونک

108

صوفيا يب غم يورارسني دانة تسبيح آيلب
دنياغه مغرور بولوب دين ايشيين آرقه سايلب
قورققيل ايمدي قورققيل ايمدي خداغه يلباريب
صويف نقش بودلينک ويل هرکز مسلمان بوملادينک

104

105

Жаназаңды үлкен кiшi апарса егер,
Мола жаққа сенi алып кетсе егер,
Жетпiс жерден сұрақ қойса перiштелер,
Бiртiндеп оған жауап беру керек.

106

Бiр күнi өмiрiңнiң келер соңы,
Игi амал жасасаң дәрассалам,
Адал емес арамды жеген болсаң,
Бар азабын ол жақта тартпақ та бар.

107

Әй достарым, ақыр заман болды, көргiн,
Дiнсiз, кәпiр бұл әлемде толды көргiн,
Хаққа құлдық бiтiп барша пасық болған,
Сол үшiн Қахар азап еттi, көргiн.

108

Әй Сопы, мұңсыз жүрсiң қолыңа тәспiнi ап,
Дүниеге алданып дiн iстерiн тастарсың,
Қорқ Алладан, қорқ қазiр, жалбарынып Аллаға,
Сопы киiмiн кисең де, еш мұсылман болмадың.
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امحدا سني صويف بولسنک صويفيلغ آسان ايماس
حق رسول صويف بولوب دنيا مالني سويکان ايماس
دنياين سويکان کييش يب شک بيلينک انسان ايماس
صويف نقش بودلونک ويل هرکز مسلمان بوملادينک
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قايض مفيت مالالر رشيعت دراکهين
اعرف اعشق آيلبدور طريقتين اريکين
عمل قيلغان اعلمالر دينمزيين چرايغ
براق مينار حمرشده ايگري قويار بوريکين
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رهنمادور خواجه امحد لکستان معرفت
سوزالر سوزي حقيقت آجار کونکل مليکين
مسکني ضعيف خواجه امحد ييت پشتينکاک رمحت
فاريس تيلين بيليبان خوب ايتادور ترکيين

112

طريقتاک رشيعتسزي کرياکنالرين
شيطان کيليب ايماينين آلور ايرميش
اوشبو يولين پريسزي دعوي قيلاکنالرين
رسسان بولوب ارا يودله قالور ايرميش
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Ей Ахмет, сопы болам десең егер, сопылық оңай iс емес,
Пайғамбар сопы едi, дүниеге көңiл бөлмейтiн,
Пәниге көңiл бөлген еш күмәнсiз адам емес,
Сопы киiмiн кисең де, еш мұсылман болмадың.
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Қазы, мүфти, молдалар - шариғаттың арқауы,
Айқын ашық болғандар тариқаттан күш алар,
İлiммен амал қылғандар дiнiмiздiң шырағы,
Махшарда Пырақ мiнеді, иiре кигер бөрiгiн.
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Жол көрсетер -Қожа Ахмет гүлiстанха мағрифат
Сөйлер сөзi Ақиқат, ашар көңiл мүлкiңдi,
Пақыр мiскiн Қожа Ахмет, жетi атаңа рақмет,
Парсыны да бiледi, жақсы сөйлер түрік тілін
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Тарикатқа шариғатсыз кiргендердiң,
Шайтан келiп иманын алар екен.
Бұл жолды пiрсiз дауа қылғандарың,
Сарсаң болып орта жолда қалар екен.
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طريقتاک سياستيلغ مرشد کرياک
اول مرشداک اعتقاديلغ مريد کرياک
خذمت قيليب پري رضاسني تاپماق کرياک
مونداغ اعشق حقدين اولوش آالر ايرميش
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خوشالمايدور اعلمالر زسين ايغان تورکيين
اعرفالردين ايشتسنک آچار کونکل مليکين
آيت حديث معينيس توريک بولسه موافق
معينيساک يتاکنالر يرياک قويار بوريکين
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اوشبو يولغه اي برادر پريسزي کريمه
حق ياديدين حلظه اغفل بولوب يورمه
ماسوااک اعقل ايرسنک کونکل بريمه
شيطان لعني اوز يويلغه سالور ايرميش
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ايا دوستالر هيچ بيلماديم مني يولومين
سعادتغه باغالمديم مني بيليمين
ماسوادين هيچ ييغماديم مني تيليمين
نادانيلقيم ميين رسوا قيلور ايرميش
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Тарикатқа саясаттан мүршид керек,
Ол мүршитке сенiмдi мүрид керек,
Қызмет етiп пiр ризасын алу керек,
Мұндай ғашық Хақтан нәсiп алады- мыс.

114

Ұнатпайды ғалымдар сiз дiң айтқан әсем түркi тiлiн
Данышпаннан тыңдасаң ашады көңiл мүлiкiн
Аят Хадис мәнiнiң Түркiшесi орынды
Мағынасын түсiнгендер жерге қояр бөрiгiн.
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Осы жолға бауырым пiрсiз кiрме,
Хақ жадынан бiр сәтте боп қапы жүрме,
Басқалардың сөзiне көңiл бөлме,
Лағынет Шайтан өз жолына салады – мыс.
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Ей достар мен бiлмегем еш жолымды,
Бақ дәулетке арнамадым бiлiмiмдi,
Дұға-тiлектен еш тiлiмдi тұтпадым.
Надандығым менi рәсуа етедi- мыс.
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رشيعتين طريقتين بيالي ديسنک
طريقتين حقيقتاک اوالي ديسنک
بو دريادين ّ
در و گوهر آالي ديسنک
جاندين کيچان خاصالري آلور ايرميش

118

اعشق قولالر کيچه کوندوز هرکز تينماس
بر ساعيت حق ياديدين اغفل بوملاس
انداغ قولين سبحان ايکام ضايع قويماس
داع قيلسه اجابتيلغ بولور ايرميش
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وآه دريغا کيچيت عمروم غفلت بيالن
سني کيچورکيل کناهالريم رمحت بيالن
قول خواجه امحد سناک ياندي حرست بيالن
اوز اوزيغه اوزي يانيب کويار ايرميش
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يسوي حکمتني دانا ايشتسون
ايشيتاکنالر همه مقصودغه يتسون
جواهر اکنيدين بري نکته آلسون
ايشيتمااکن باري حرستده قالسون
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Шариғатты, тарикатты бiлем десең,
Тарикатты ақиқатпен ұштайын десең,
Бұл дүниеден iнжу маржан алам десең,
Жаннан өткен үздiктердi алады- мыс.
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Ғашық құлдар күндiз түнi еш тынбас,
Бiр сағатта Хақ зiкiрден бос кетпес,
Ондай құл Раббiсіз текке қалмас,
Дұға қылса, дұғасы қабыл болады- мыс.
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Уа дариға өттi өмiр қапылдықпен,
Сен ғафу ет күнәларды рахметiңмен,
Құл Қожа Ахмет қайта келдi қасыретпен,
Өз өзiмен күйiп жанады-мыс.
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Яссауидiң хикметiн даналар естiсiн,
Естiгеннiң бәрi мақсатына жетсiн,
Жауһар кенiнен өзіне тиесілі орнын алсын,
Естiмегеннiң бәрi сол қасыретте қалсын.
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ميين حکمتالريم قند و عسلدور
همه سوزالر اچينده يب بدلدور
ميين حکمتالريم انعام اهلل
سحر وقتده ديسه استغفر اهلل
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ميين حکمتالريم دردسزياک ايتمنک
بهاسزي گوهريم نادانغه ساتمنک
يسوي حکمتني قدريغه ياتقيل
خم عشقدين ميي بر قطره تاتقيل
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پري رضايس حق رضايس بولور دوستالر
حق تعايل رمحتيندين آلور دوستالر
رياضتده رس سوزيدين بيلور دوستالر
ّ
آنداغ قولالر حقه ياوق بولور ايرميش
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Менiң хикметтерiм бал мен шекер,
Барлық сөздердің iшiнде теңдесi жоқ,
Хикметтерiм Алланың шапағаты болар,
Сәре уақытында тәубе еткендерге.

122

Хiкметтерiмдi дертсiздерге айтпағын,
Теңдесi жоқ гауһарымды надандарға сатпағын,
Яссауи хикметiнiң қадiрiн бiлiп жүргiн,
Ғашық шарабынан бiр тамшы татып көргiн.
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Пiр ризасы Хақ ризасы болар достар,
Хақ Тағала рахметiнен алар достар,
Тақуалықта сыр сөзiнен бiлер достар,
Бұндай құлдар Хаққа жақын болады- мыс
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