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А.Қ.ШАЙРБЕКОВА

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ СОПЫЛЫҚ АҒЫМ ӨКІЛДЕРІ ЖӘНЕ ҚОЖА 
АХМЕТ ЯСАУИДІҢ АҚЫНДЫҚ МЕКТЕБІ

The given article reviews founder’s teachings of School of Sufism of  Khodga Akhmed Yassaui and his 
heirs where Yassaui calls people for fairness, honesty, kindness.

Қожа Ахмет Ясауи негізін салған хикмет жанры Орта Азиядағы түркі халықтары діни поэзиясының 
бастауы әрі негізгі жанры болып табылады. «Түркі тілді діни поэзия» дегеніміздің өзі сопылық 
поэзия болып табылатындықтан, тек Ясауийа жолының ғана емес, нақшбанийа тариқатының түркі 
тілді өкілдері де хикмет жанрымен жырлауды үрдіс етіп алды. Діни бағыттың бүкіл ортағасырлық 
поэзиядағы басты бағыт болып саналатынын, ал «түркі халықтарының лирикалық позэиясы 
сопылық поэзия негізінде туындағанын (А.Бомбачи) ескерсек, көрнекті ғалым Ә.Қоңыратбаев атап 
көрсеткендей, Әлішер Науаиге дейінгі Орта Азиядағы ақындық мектеп Қожа Ахмет Ясауи мектебі 
болғанына көзіміз жете түседі. 

Ясауидің ақындық мектебінің ең көрнекті өкілі - Сүлеймен Бақырғани (Хакім ата). Ясауидің тікелей 
шәкірті болып табылатын бұл тұлғаның өмірі мен шығармашылығы бірқатар зерттеулерге арқау болды. 
Бақырғани жайлы аңыздық деректер өте көп, біршама нақты мәліметтер де кездеседі. Хакім ата 1104-
1186 жылдары өмір сүрген деп саналады. Ақын өмірінің алғашқы кезеңіне қатысты аңыздардың назар 
аударуға тұрарлық тұспалды мәні бар. Солардың бірі Құл Сүлейменнің Ясауиге мүрид болып, қызмет 
етіп жүрген кезімен байланысты. Бірде Қызырмен сұхбаттасып отырған Ясауиге тамақ әзірлеу үшін 
шәкірттері отын әкелуге шыққанда, жаңбыр жауып кетеді де, балалардың әкелген отыны су болып, 
тұтанбай қояды. Тек өз тонына орап жеткізген құл Сүлейменнің отыны ғана құрғақ болып шығып, 
тұтанып, ас дайындалады. Шәкіртіне разы болған Қожа Ахмет оған: «Хакімдік іс қылдың, сенің 
атың Хакім ата болсын» дейді. Осы сәтте балаға Қызырдың да назары түсіп, батасын бергендіктен, 
сол күннен бастап Құл Сүлейменнің бойына бөлекше дарын бітіп, хикмет айта бастайды [1, 3 б.].  
Аңыздағы осы деталь ерекше назар аударуды қажет етеді: Ясауидің хикмет айтуы «Хақтан пәрмен» 
арқылы болса, Бақырғанидің хикмет айта бастауы да Қызырдың батасымен байланысты болады. 
Шегініс жасап айта кету ләзім: «Киелі ілім, қасиетті өнер тылсым күштердің қолдауы нәтижесінде 
дариды» деген ұғым - қазақы ділдің де темірқазық құндылықтарының бірі. Ұлтымыздың арқалы 
ақындарының көпшілігінің өлеңге қадам басуы түсіне енген ақ сақалды қарияның (оны әдетте Қызыр 
деседі): «Өлең аласың ба, көген аласың ба?» деп таңдауды өзіне тастауынан басталады. Талапкер 
дарын ерікті-еріксіз өлеңді таңдайды да, ұйқыдан оянысымен өлеңдетіп жүре береді». Мән берілуге 
тиіс тағы бір нәрсе: Қызырдың назары түскен жан не өлеңді, не көгенді таңдауы керек, яғни өнер мен 
байлықтың бірін ғана алуға хақысы бар. Мұның өзі өнер жолына түскен жан дүнияуи игіліктерден 
бас тартып, рухани құндылықтарды насихаттау жолында барлық азап пен тауқыметке дайын болуға 
тиіс деген ұғымды білдіреді. Бұл да рухани кемелдікке жету үшін мал мен бақты тәрк етіп, саналы 
түрде кедейлікке - ғаріптікке түсетін, ел-жер кезіп, жоқшылық көріп, Хақ жолдағы уағыздайтын 
сопы-дәруіштердің жолы. Осы дүниетанымдық сәйкестіктерден қазақ даласындағы ақындық өнер 
мектебінің Ясауи дәуірінен бері үзілмей келе жатқаны, оның өкілдеріне заманалар бойы ортақ тағдыр, 
ортақ құндылықтар, ортақ ұстанымдар тән болып келгені аңғарылады.

Құл Сүлеймен ұстазы Ясауидің нұсқауымен Хорезм төңірегіндегі қыстақтардың біріне келіп 
мекендеген, сол өңірге тариқат ілімін таратады. Қыстақтың «Бақырған» аталып, осы лақаптың 
Сүлеймен есіміне қосылуы, оның Боғра хан қызы Анбар анамен некеленіп, үш ұлды болуы, ақынның 
отбасындағы оқиға-хикметтер мен дүниеден өтуі жайлы аңыз-әңгімелер оның өмір дерегінен де 
едәуір мағлұмат береді (бұл аңыздар басқа зерттеулерде жазылып жүргендіктен тоқталмай отырмыз). 
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Шығармашылығы тұрғысынан келгенде С.Бақырғани хикмет дәстүрін жалғастырушылардың 
көшбасшысы, Ясауи  шәкірттері арасындағы ең мол әдеби мұра қалдырған тұлға peтінде ерекшеленеді. 
Автордың «Бақырған кітабы», «Ақырзаман кітабы», «Расул миғражы», «Бибі Мәриям» дастаны, 
«Жарты алма» қиссасы» секілді шығармалары бар. Соңғы үш туынды бір ғана оқиғаға кұрылған 
дастандар ретінде жазылған. «Ақырзаман кітабы» - қиямет күнінің белгілерін поэзия тілімен 
суреттеген туынды. Ал «Бақырған кітабы» «Диуани хикмет» секілді бертініректе құрастырылып,  
XVIII ғасырға дейін толықтырылумен келген, хикмет жанрында жазылған көптеген шығармаларды 
қамтыған жинақ болып табылады. Сүлеймен Бақырғанидің ақындық мұрасын зерттеген Н.Мәтбек 
1901 жылы Қазанда жарық көрген «Бақырған кітабын  негізге ала отырып, 135 хикметтен тұратын 
еңбектегі қай авторға неше хикметтің тиесілі екендігін санамалап көрсеткен [2,10 б.]. 2000 жылы 
Қазан қаласында «Бақырған кітабының» 1847 жылы жарық көрген нұсқасы қайта жарияланды 
[3]. Біз қарастырғалы oтырған осы нұсқада Н.Мәтбек зерттеген басылымнан едәуір өзгерістер бар 
болғандықтан, нақты мәлімет беруді жөн көріп отырмыз. Аталмыш жинақта Бақырғанидің 36 хикметі 
мен 3 қиссасы, Хатаидің 1 қиссасы, Ясауидің 12 хикметі, Ражидің - 1, Машрабтың - 10, Шәмсатдиннің 
- 27, Құл Шарифтің - 5, Худайдадтың - 5, Иқанидің – 19, Убайдидің - 16, Шаха Шаһудидің - 1, Гидаидің 
- 2, Fазалидің – 1, Нәсимидің - 1, Фақиридің - 1, Рафидің - 1, Қасым шайхтың - 1, Ғарибидің - 1, Кәрім 
Хуббидің - 1 хикметі қамтылған. Барлығы 141 хикмет пен 4 қисса, яғни 145 поэзиялық туынды бар.

Белгілі өзбек ғалымдары И.Хаққул мен С.Рафиддиновтар 1848 және 1898 жылдары Қазанда 
жарық көрген «Бақырған кітабындағы» тек Бақырғани қаламына тиесілі хикметтер мен қиссаларды 
іріктеп, 1991 ж. Ташкент қаласынан жеке жинақ етіп шығарды [1]. «Бақырған кітабының» қазандық 
толық нұсқаларының бірі ҚР Ұлттық Кітапханасының Сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалар 
қорында сақтаулы тұрғанымен, бұл еңбек қазіргі әліпбиімізге транскрипцияланып немесе қазақ тіліне 
аударылып, жарық көре қойған жоқ. 

Құл Сүлеймен хикметтері мазмұны жағынан да, өлең құрылысы жөнінен де көп ретте Ясауи 
туындыларына ұқсас болып келеді. Мұның өзі қос автордың шығармаларын шатастырып, бір-біріне 
телуге себеп болып келді. Дегенмен бір жанрда жырлап, бір идеяны уағыздаса да, әр шығармашылық 
иесінің өзіндік қолтаңбасы болатыны айқын. Ясауи мен Бақырғани хикметтерінің басты айырым 
белгілерін үш жағдайдан көруге болады: Біріншіден, түркі сопылық поэзиясының негізін салып, 
тың жанр қалыптастырған Ясауи туындылары мазмұн тереңдігі, тіл көркемдігі жөнінен Бақырғани 
хикметтерінен оқ бойы озық тұрады; екіншіден түрліше өлкеде ілім таратқан ақындардың 
шығармаларында тілдік тұрғыдан біршама өзгерістер қалыптасқан; үшіншіден, ортағасырлық Шығыс 
әдебиетінде қалыптасқан үрдіс бойынша әрбір туындының соңында автор есімі беріледі және ол көп 
өзгеріске ұшырай бермейді. 

Белгілі бір ілімді ортақ ұғымдар арқылы бірдей жанрда насихаттап отырғандықтан, Бақырғани 
шығармаларында Ясауи хикметтерімен мазмұндық ұқсастықтардың көп болуы заңды да. Пішін 
тұрғысынан келгенде де Құл Сүлеймен ұстазы салған қалыптан көп ауытқи бермейді. Бұл біріншіден 
ұстазға, ол қалыптастырған дәстүрге деген құрмет пен адалдықтан туындаса, екінші жағынан Ясауи 
хикметтерінде сол тұстағы түркі поэзиясына тән белсенді қалып-өлшемдердің өңделіп, түгелдей 
дерлік қолданылуымен байланысты. Оның ішінде Ясауи бірінші болып түркі поэзиясына енгізген 
ғазал жанры да бар. Пішін түрінің молдығы эмоциялық реңкі бай мазмұнды қамтуға мүмкіндік 
беретіні белгілі. Демек,  Ясауи негізін қалаған көп өлшемді хикмет жанры сопылық поэзияның  көп 
қырлы мазмұндық қабаттарын, аса бай сезімдер палитрасын бейнелеп жеткізуге мүмкіндік беретін 
бірегей қалып-үлгі қызметін атқарған. Хикмет жанрының көлемді уақыт пен кеңістікте жалғасын 
тапқан өміршең болмысы осыны дәлелдейді.

Соңында қомақты мұра қалдырған Бақырғаниді көрнекті зерттеуші Ф.Көпрүлү «біршама ақындық 
қабілеті бар» деп олқысына бағалай келіп: «Хакім атадан бастап, Ясауи және нақшбанди шайтары 
дәруіштерінің көбі сол пішінде хикметтер жазды. Бұл хикметтердің тақырыбы жағынан болсын, түрі 
жағынан болсын, бір-бірінен ешқандай айырмашылығының болмауы ұлы пір қалыптастырып кеткен 
түрге киелі деп қарап, одан алшақтамауға байланысты», - деп жазады [4, 228 б.]. 

 «Диуани хикметтің» көптеген нұсқаларында Хорасан өлкесінің атақты машайығы Баба Мәшіннің 
басынан өткен хикая баяндалатын шағын көлемді хикмет-дастан кездеседі. Барлық нұсқа соңында 
дастан авторы ретінде Жүсіп Байдауидің есімі келтіріледі. Бұл хикаяда Хорасан әулиесі Баба Мәшіннің 
Түркістан өңірінде пайда болған Ахмет шайхты іздеп барып, онымен қалай кемелдікке келгені туралы 
айтылады. 

«Байдауи» нұсқасын дұрыс деп тапсақ, хикмет авторын Ясауидің туған қаласы – Сайрамнан  екенін 
болжауға болады. 
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Ясауиге қатысты аңыз-әңгімелерде шайхтың Жүсіп атты рухани кемелдікке жеткен шәкіртті 
болғаны айтылады. Бір аңызда Яасауидің ұстазы Хамаданидің ұлдары келе жатқанда қарсы алуға 
шыққан Жүсіп өзінің кереметімен дария суын қақ жарып, қонақтарға жол ашып береді. 

«Баба Мәшін хикаясы» авторының тегін жоғарыдағы екінші нұсқа бойынша «Бейдауа» деп 
қабылдасақ, бұл да сопылық ұғымнан алшақ кетпейді. «Ғариб» («ғаріп»), «Мискин» («міскін»), 
«Фақири» («пақыр»), «Гидаи» («кедей»), Хазини («қайғылы») деген лақаптарды иеленген басқа да 
сопылар секілді, Аллаға деген дауасыз ғашықтық дертіне ұшыраған ақын «Бейдауа» есімін арнайы 
таңдаған болуы мүмкін. Сондықтан «Ғашық» атанған Жүсіптің «Бейдауа» лақабымен танылуы 
да қисынға  келеді. Ғашық Жүсіптің қабірі Түркістан қаласына жақын орналасқан Иқан аулында 
орналасқан.

Сөз қолдану мәнерінің, бейнелеу құралдарының Ясауи стиліне жақындығы, көлемінің шағындығы, 
мазмұны мен пішінінің қарапайымдығы, «Диуани хикметке» тән 12 буынды қалыптан ауытқымауы 
секілді ерекшеліктер жоғарыда аталған Жүсіп атымен берілетін хикметтің Ясауи дәуіріне жақын 
кезеңде дүниеге келгенін аңғартады. Жүсіп Байдауиге (немесе «Байдауа») телінетін сөзге ешбір 
туындының сақталмауы да аталған хикметті жанрдың алғаш қалыптаса бастаған көнерек кезеңіне тән 
деп санауға мүмкіндік береді. 

Хикмет жанрында қалам тартқан авторлардың бірі, рухани сабақтастық шежіресі Қожа Ахмет 
Ясауидің өзінен бастау алатын Камалиддин Иқани болып табылады. Хикмет дәстүрімен жырлаған 
ақындар туралы бірден-бір зерттеу иесі А.К.Бороков ортағасырлық автор Муфти Зинда Алидің 
«Самарат әл-машаих» атты еңбегіне сүйене отырып, Иқанидің рухани ұстаздары жайлы бірқатар 
мәлімет береді [5, 238 б]. Осы және өзге деректердегі шежірелік мәліметтерді саралай отырып, 
Камилиддин Иқанидің рухани сабақтастық шежіресін шамамен төмендегіше көрсетуге болады: Ясауи 
– Мансұр ата – Әбділмәлік қожа – Тәж қожа – Зеңгі ата – Садр ата – Әмин баба  Әли шайх – Маудуд 
шайх – Камалиддин Иқани. Шайх Камалиддин Түркістан төңірегіндегі Иқан деген жерде дүниеге 
келіп, Самарқанд маңындағы Алиабадта өмір сүрген, қайтыс болғаннан кейін сол жерде жерленген. 

«Бақырғани кітабында» Иқанидің 19 хикметі қамтылған. Өкінішке орай, хикмет дәстүрінде 
жырлаған өзге де авторлар секілді Иқанидің шығармалары да бізге араб жазулы түпнұсқа түрінде 
емес, татар зерттеушілері транскрипциялаған мәтін күйінде жетіп отыр

Түркі тілінде түзілген ясауилік тіркестердің парсыша нұсқалары Иқанида көптеп кездеседі: 
Ясауи «Хақтың йады» тіркесін жиі қолданса, Иқани «Хұда йады» тұлғасындағы синонимді көбірек 
пайдаланған. 

Хикмет дәстүрін жалғастырушылардың бірі – «Шәмси Аси» деген атпен белгілі Шәмсатдин ақын. 
Ортағасырлық түркі әдебиетінде «Шәмсатдин» есімді үш автор шығармашылық із қалдырған. Олар: 
Шәмсатдин Тибризи, Шәмсатдин Тағази және Шәмсатдин Өзгенди. «Бақырған кітабында» 27 хикметі 
қамтылған Шәмси Асидың аталған үш автордың қайсысы екендігі жинақты баспаға дайындаушылар 
тарапынан нақтылана қоймаған. 

Шәмсатдин Тибризи – Түркістан өңірінен жырақта жатқан Тибриз қаласының тумасы, мәуләуийа 
тариқатының негізін салған атақты сопы ақын Мәулана Жалалиддин Румидің сұхбаттас серігі болған. 
Ал Шәмсатдин Тарази – Қарахан дәуірінен бастау алған, Жүсіп Баласағұн, Ахмет Йүгінеки секілді 
әйгілі авторлардың бірегей туындыларын дүниеге келтірген өзіндік әдеби тілі мен дәстүрі болған 
Тараз өңірінің түлегі. Бұл екі автордың да ясауиа тариқаты негізінен, хикмет дәстүрінен хабардар 
болуы мүмкін екенін жоққа шығармаймыз, дегенмен олармен салыстырғанда Түркістанның түлегі, 
Сыр бойындағы Өзгент қаласында дүниеге келіп, Ясауи ілімімен, хикметтерімен сусындап өскен 
Шәмсатдин Өзгендидің хикмет дәстүрін жалғастырушы автор ретінде қалыптасуы анағұрлым көкейге 
қонымды. Екіншіден, ортағасырлық мәтіндердің дұрыс транскрипцияланбауы да әдеби мектеп және 
авторлық мәселесін біршама күрделендіріп келеді. 

Қожа Ахмет Ясауиден басталатын Шайх Худайдадтың рухани сабақтастық шежіресі (силсила) 
жоғарыда аталған Маудуд шайхтан кейін төмендегіше жалғасады: Маудуд шайх – Хаким шайх – Шайх 
Жамалиддин – Шайх Худайдад. Миянқала өңіріндегі Қызыл-Рабат аулынан шыққан Худайдадтың 
өз есімі Құдайберді болған. А.К.Боровков өз зерттеулерінде ясауийа шайхтарының негізінен 
далалық түркі халықтары арасында сопылық ілімін таратқанын, дегенмен уақыт өте келе қоғамдағы 
өзгерістерге орай қала өміріне де бейімделіп, өз әрекеттерін жаңа ортада жалғастырғанын айтады 
[5, 241 б.]. Зерттеуші көптеген сопы ақындық (соның ішінде шайх Худайдадтың да) екі тілде бірдей 
хикметтер жазуын осы жағдаймен байланыстырады. 

Құл Убайду «Құл Убайдуә» деген әдеби атпен  танылған, түркі және парсы тілдерінде бірдей 
жырлаған бұл автор – Шайбани әулетінен шыққан Мауараннахр билеушісі, атақты Убайдулла хан 
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болатын. Тарихат жолына ғұмырын арнаған сопы-хан ел басқара жүріп, муридтер тәрбиелеп, ұстаздық 
еткен.

ХVІ ғасырда өмір сүрген Убайдулла ханның шығармашылығы туралы деректер Махмуд-и-Ағзам 
Касаридің «Рисала-и-чор кәлима» атты еңбегінде кездеседі [5, 241б. ] Түркі сопылық әдебиетінде 
өзіндік орны бар қиссасы енгізілген. «Құл Убайди» есімімен қатар автор ішінара «Фақири» деген 
әдеби (тахаллус) атты пайдаланған. «Убайди диуаны» өз кезінде Мауараннахр, Түркістан халқына 
ғана емес, Еділ бойы татарларына да кеңінен таныс болды.

Түркі танушысы Ө. Кая Шығыс түркілерінің жазба тілі мен әдебиетіне арналған зерттеу еңбегінде 
Құл Убайди мен Құл Шариф шығармаларына мәтіндік талдаулар жасай отырып, сыни мәтін 
қалыптастыруға күш салған. ХVI-ХVIІ ғасырлардағы шағатай әдебиеті туындыларына тән тілдік 
ерекшеліктер мен тұрақты қағидаларды, қалыпты үлгілерді терең зерттеген ғалымның ғылыми 
айналымға ұсынған сыни мәтіндері түсініктілігімен, табиғилылығымен, түпнұсқаға жақындығымен 
ерекшеленеді. Аталмыш еңбекте Құл Убайдидің 28 хикметі қамтылған. «Бақырған кітабына» енбеген 
он екі буынды хикметтер де  осы еңбектен орын алған.

Құл Шариф (Мұхаммед Шариф) (ХVI ғ.)  Қазан хандығы тұсында өмір сүрген көрнекті шайыр, 
мемлекет қайраткері Құл Шариф әдетте татар әдебиетінің өкілі ретінде танылады. Дегенмен яасауиа 
тариқатын ұстанып, Түркістан шайхын пір тұтқан, хикмет жанрында елеулі із қалдырған автордың 
әдеби мұрасын түркі халықтарының бөліп-жарылмайтын ортақ қазынасы қатарында қарастырған 
жөн.

Құл Шариф Қазан қаласында Қажытархан жерінен келген Мұхаммед Саидтің ұлы. Пайғамбар 
әулетінен шыққан Мұхаммед Саид 1546 жылы Қазан халқының қолдауына ие бола алмаған билік иесі 
– шах Ғалиға қарсы шығушылардың сапында күрескен [6, 11б б.].

ХІІ-ХVIII ғасырлар арасында шығармашылық із қалдырған өзге де сопы ақындардікі секілді Құл 
Шариф хикметтері де бүгінгі күнге «Бақырған кітабы» арқылы жетіп отыр. Аталған кітаптағы төрт 
хикметпен қатар 1899 жылы Қазанда басылған түрлі поэзиялық және прозалық туындылары енген 
екінші жинақта «Қиссаи Хубби Хожа» дастанында зерттеушілер Құл Шариф қаламына жатқызуда. 
Соңғы жылдары ғылыми айналымға енгізілген «Шәриф Хажитархани» тахаллусымен жазылған 
«Зафәрнамәи вилаяте Қазан» атты шығармада Құл Шарифтікі деп дәлелденіп отыр. 

Түркі сопылық поэзиясының дәстүрлі соқпағымен өрлеген Құл Шариф хикметтері жоғарыда 
аталған басқа да авторлар туындыларына тән тақырыптық-мазмұндық ерекшеліктерді түгелдей дерлік 
қамтиды. Тілі және белсенді сөздік қоры жөнінен Ясауи дәуіріндегі шығармалардан айтарлықтай 
ажыратыла бермейді. Өлең құрылысы анағұрлым ширай түскен. «Башың көтәр ғафлатдин»хикметі 
14 буынды тармақтар түрінде берілгенмен, ішкі ұйқасы мен бунақ ырғағы тұрақты сақталғандықтан, 
абвб гггб дддб түріндегі төрттармақ өлең ретінде де қабылдауға да болады [6, 79-82б].

Ақынның «Қиссаи Хубби Хожа» дастанының жоғарыда көрсетілген кітаби нұсқасымен қатар 
Қазанда көшірілген қолжазбасы да сақталған. Құл Шариф шығармаларын баспаға даярлаушылар 
оларды салыстыра отырып, тілі жөнінен анағұрлым көнерек екені аңғарылатыны кітаптық нұсқаны 
негізге алған. Дастан сюжеті Йассауи заманында шайхтың тікелей шәкірті, сопы ақын Сүлеймен 
Бақырғани мен оның ұлдарының басынан өткен оқиғаларды қамтиды  [6, 42 б].

 «Қиссаи Хубби Хожа» дастанына қатысты бұған дейін мүлде мән берілмеген бір жайтқа – 
авторлық мәселесіне ерекше назар аударуды жөн көріп отырмыз. Құл Шариф еңбектерін жүйелеп, 
жарыққа шығарған татар ғалымдары Орта Азияда өмір сүріп, хикмет дәстүрін жалғастырған «Құл 
Шариф» есімді екінші бір автордың болғанынан мүлде хабарсыз тәрізді. Орта Азиялық Құл Шариф 
шығармашылығын зерттеген түрік ғалымы Ө. Кая болса, қазандық Құл Шариф туралы ешқандай 
мәлімет бермейді. Ал Хубби Хожаға қатысты дастанды екі топтағы зерттеушілердің әр бірі өз 
нысанындағы авторға телиді [7, 4 б].

Құл Шариф жайлы ХХ ғасырдың екінші жартысынан кейін жасалған зерттеулердің барлығы белгілі 
түріктанушы Зәки Уәлиди Тоғанның ғылыми еңбектеріне сүйеніп жүргізілді. «Хорезмде йазылмыш 
әски түркче эсерлер» атты мақаласында ғалым Құл Шарифтың ашық зікірді ұстанатын жаһрия 
тариқатының машайығы болғанын, Яасауидің үлгісімен парысша-түрікше хикметтер жазғанын, 
қабірі Бұхарада Зергаран медресесі жанында, өзін атап салынған жаһрия ханақасында екенін атап 
көрсетеді [2, 5 б.]. З.У.Тоғанның «Йесевиліне даир баъзі маъумат» атты екінші бір мақаласында Құл 
Шарифке телінетін «Хиджатуз-закирин» шығармасы туралы мәлімет беріліп, оның «молда Шариф 
Бухари», «Ахунд Млла Мухаммед Шариф» тахаллустарын қолданғаны айтылады [2, 6 б.]. Мырза 
Мұхаммед Әмин Бухаридің «Тарих-и Туркистан»  атты еңбегінде Құл Шарифтің өміріне қатысты 
біршама деректердің орын алғаны да аталмыш мақалада көрсетілген.
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Бұхаралық Құл Шарифтің сондай-ақ «Парсыша-түрікше диуаны» да сақталғаны белгілі. Өз 
зерттеулерінде Ө. Кая осы диуандағы хикметтерге тілдік талдаулар жасап, олардың түпнұсқа 
мәтінін қалпына келтіруге тырысқан [8, 82-112 б.]. Аса мол тілдік материалды игере отырып жұмыс 
жасаған билікті маманның ізденістері сәтті нәтиже берген деуге болады: автор құрастырған сыни 
мәтін ХҮІІ ғасырдағы Шағатай әдеби тілінің нормаларына сәйкес келіп қана қоймай, сонымен 
қатар ақын хикметтеріндегі дәстүршілдік пен жаңашылдықтың арақатынасын айқындап, оның 
шығармашылығының әдеби дәстүрдегі лайықты орнын анықтауға мүмкіндік береді.

Хикмет дәстүрімен жырлаған көптеген ақындарға қарағанда Құл Шариф хикметтері өзінің 
көлемділігімен ерекшеленеді. Шайыр лиризмі қаншалық терең болса эпикалық құлашы да соншалық 
кең, көп ойларда ол көңіл күй толғауының арнасынан асып, қасида жанрына қалам тартуға бейім 
тұрады. Құл Шариф ғазалдарының өзінде ойлылық байсалдылық басым. Ақынның жекелеген 
хикметтерін лирикалық поэма ретінде танудың қисыны бар. Құл Шариф шығармашалығын екі-үш 
ғасырлық тәжірибе жинақтап, кемеліне келген, қос әдебиеттің арнасын ұштастырып, арынды асау 
дарияға айналған Шағатай әдебиетінің толымды, тұщымды жемісі деп бағалауға болады.

Тақырыптық тұрғыдан алғанда шайыр-хикметші ақындар ішінде Адам алейхссаламнан бергі 
пайғамбарлар, сахабалар, әулие-әмбие, әзиздер, тариқат жолын ұстанған сопы –мүршидтер, машайық 
пірлер жайлы ең көп жырлаған шығармашылық иесі. Бұл екершелік те өз сезімдерін өзгелерді ұстын 
ете отырып, бейнелеуге бейім, тариқат құндылықтарына табиғатына етене, кішік мінезді танытады. 
Түркістан пірі Қожа Ахмет Ясауиді ақын көптеген хикметтерінде еске алып отырады. Шайхқа арнаған 
жеке туындысы да бар. Ал Зеңгі баба мен оның шәкірттері жайлы көлемді хикмет қасида жанрында 
жазылған деуге болады. 

Өлең құрылысы жағынан Бұхаралық Құл Шарифте 14 (7+7) 16(8+8) буынды ішкі ұйқасты хикметтер 
басым. Ішкі ұйқастар факторының қостармақ ғазал күйінде хатқа түскен мұндай хикметтерді 4 
тармақты түркі өлеңі ретінде қабылдауға мүмкіндік беретіні белгілі. Ал ақынның 1 буынды өлеңдерінің 
ғазал жанры мен өлең түрінде жазылғаны дау тудырмайды. Құл Шариф хикметтерінде 12 буынды 
құрылым мүлде кездеспейді. Бұл мазмұнға қарағанда біршама елгезек пішінінің сыртқы өзгерістерге 
тез бейімделетінің көрінісі, жаңа түрлердің белсендірек қолданыла бастағанының айғағы болып 
табылады. Ясауи дәуірінен алшақтаған сайын ұлы шайырдың негізгі өлең қалыбы болып саналған 12 
буынды байсалды, ауыр өлшемінен хикметші ақындардың қол үзе бастауы заңды. 

«Бақырған кітабында» жоғарыда шығармашылығы талданған Қазандық Құл Шарифтың төрт 
хикметінен бөлек «Құл Шариф» атымен тағы бір хикмет жеке дара берілген. Осы әрекеттен соңында 
«Құл Шарифи» тахаллусы қолданылған аталмыш хикметтің Қазандық Құл Шарифтен басқа ақын 
қаламына тиесілі екенін жинақты алғаш құрастырған ортағасырлық авторлардың жақсы білгені 
байқалады. Ал қазіргі зерттеушілер бұл мәселеге жеткілікті дәрежеде назар аудармай тек кітаптың 
түпнұсқа қалыбын сақтау мақсатында ғана аталған хикметті жеке беріп келеді. «Бақырған кітабындағы» 
нұсқасы «Хақиқатқа чын ашықлар»  деп басталатын 4 тармақ өлең түріндегі бұл өлең түріндегі бұл 
хикмет Ө.Кая еңбегінде бұхаралық Құл Шариф шығармалары қатарында «Хақиқатқа чын кірген» 
деген атпен ғазал ретінде берілген. Аталған зерттеушінің де «Бақырған кітабындағы» хикмет жайлы 
мәліметінің жоқтығы  аңғарылады. Стиль тұрғасынан хикмет Бұхаралық автор қолданбасына көбірек 
жақын.

Қос Құл Шарифтің арасындағы тағы бір даулы туынды – жоғарыда айтылған Хобби Хожа жайлы 
дастан. Татар ғалымдарының дастанды Қазандық Құл Шариф туындысы ретінде біршама зерттеп 
зерделегені айтылды. Ал Ө.Кая өзі зерттеу нысанына алған бұхаралық Құл Шарифтің «Ер Хубби 
дастаны» атты шығармасы бар екенін, оның екі нұсқасы Түркияда, екі нұсқасы Түркіменстанда 
сақталғаны жазылады. 

1899 жылы Қазан университеті тарапынан жарияланған дастан нұсқасының Түркия Ұлттық 
Кітапханасында сақталған нұсқамен мазмұн тұрғысынан бірдей, тілі жағынан  біршама айырмашылығы 
барын автор атап көрсеткен. Ө. Кая өз еңбегінде дастанның ешбір нұсқасын ұстанбағандықтан, 
салыстырмалы зерттеу жүргізу әзірге мүмкін емес. Қазандық ғалымдар дастанның кітаби және 
қолжазба нұсқаларын негізге алғанымен аталған екі нұсқа да Татарстан жерінен көшіріп, хатқа 
түскендіктен, татар тілінің әсерін көбірек қабылдағаны айқын. Бұған туындыны баспаға дайындаған 
жергілікті авторлардың татар әдеби тіліне бейімделген транскрипцияны пайдаланғанын қосар болсақ, 
мәселе күрделене түседі. Демек, «Ер Хубби» дастанының қазандық, түркіменстандық, түркиялық 
нұсқаларын салыстыра отырып, мәтіндік таңдаулар жүргізілмейінше авторлық жөнінде кесімді пікір 
айту асығыстық болып табылады. Дегенмен, шығарма стилінен айқындалатын авторлық қолданба 
біздің кейбір жайттарды болжап айтуымызға мүмкіндік береді. Дастан сюжетіндегі Сүлеймен 
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Бақырғани мен оның ұлдарына қатысты оқиғаларға өз кезегінде кәміл шайх пір ретінде Ясауи де 
қатысады. Ясауийа тариқатын жалғастырып, хикмет дәстүрін дамытқанымен, қазандық Құл Шарифтің 
артында қалған аз ғана мұрасынан оның тариқат пірімен рухани байланысы көзге көп шалына бермейді. 
Есесіне бұл тақырыпқа жоғарыда атап көрсеткеніміздей бұхаралық Құл Шариф анағұрлым бейім. 
Екіншіден, дастан авторының оқиға өткен өңірді – Сыр бойы мен Әмудария аймағын жақсы білетіні 
сипаттауларынан аңғарылып тұрады. Бұл да бір қиырдағы қазандық туындыгердің емес, бұхаралық 
ақынның дастан авторы болу мүмкіндігін молайтады. Үшіншіден, бұхаралық Құл Шарифте дәл осы 
дастан оқиғаларының табиғи жалғасы іспетті Сүлеймен атаның жесірімен некелескен Зеңгі баба 
мен оның шәкірттері жайлы қасида бар. Әрине, бұл айтылғандар әзірге болжам ғана, ал түйінді сөз 
салыстырмалы мәтіндік талдаулардың еншісінде.
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Г.Ә. ШАУЕНОВА
ЖАҢА ЗАМАНДАҒЫ НЕГІЗГІ ЖЕТЕКШІ КҮШ – САПАЛЫ БІЛІМДІ ҰРПАҚ

Бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына ену үшін өскелең ұрпаққа білім беріп, тәрбиелеу 
халықтың салт-дәстүрімен, сана-сезімімен тығыз байланыста жүргізілетін болса, оның нәтижесі де 
соғұрлым жемісті болмақ. Жас ұрпақ – біздің өміріміздің тікелей жалғастырушысы ғана емес, еліміздің 
тірегі, мызғымас болашағы. Қазақстан Республикасы Президенті   Н. Назарбаевтың Жолдауында 
айтылғандай, бүгінгі қоғамда Шынымен де, қазіргі уақыт адамзат билігін білекпен емес, біліммен 
бағындырудың заманы [1].                                                                       

«Білекті – бірді, білімді – мыңды жығады» демекші, білім - баға жетпес үлкен рухани қару, тек 
рухани қару ғана емес, сонымен қатар аса зор өндіргіш күш. Расында да, білімнің қуатына тең келетін 
басқа идеялық-рухани күш, қуат көзі жоқ екені баяғыдан белгілі. Білім – халықтың бүгіні мен ертеңі, 
ел болашағының темірқазығы. Сондықтан да, күллі әлемдік жаңа идеология ең алдымен білім күшіне 
арқа сүйейді. Қазіргі өркениет талабына сай білім беру мен ғылымды дамытуға айрықша көңіл 
бөлініп отыр. Өйткені, ХХІ ғасыр ғылым саласында таңғажайып жаңалықтар мен ғылыми болжамдар 
болмайынша қоғам алға баспайды. Жас ұрпаққа тәлiмдi тәрбиемен қатар, заманауи бiлiктi бiлiм 
беру мәселесi жас мемлекет үшiн ауадай қажет. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның білімге негізгі 
басымдық беріп отырғандағы басты себебі содан. Өйткені, білім – тек ғылымның іргетасы ғана емес, 
сонымен бірге тасы өрге домалаған еңсесі биік елдермен терезесі тең мемлекет болудың күретамыры, 
ел дамуының алтын арқауы. Білім бар жерде даму, жетілу, кемелдену үрдісі бір сәтке толастамайды. 
Табыстың көзі, жақсы өмір сүрудің түп қазығы білімде жатқанын ұлы Абай: “Балаң білімді, парасатты 
болсын десең, малыңды аяма” деп бекер айтпаған. Сол сияқты, өз ұлтының бақытты болашағын, 
кемел келешегін ойлаған, төрт құбыласы түгел, қуатты мем¬лекет құруды мақсат еткен Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Білім мен ғылымды өз дәрежесінде меңгерген 
елдер ғана әлемдік дамудың алдында болады. Ендеше біз халыққа білім беру және ғылымды дамыту, 
оларды реформалау ісін қарқынды жолға қоюымыз керек» деп міндеттейді [2].

Тәуелсіздік туын тіккен елімізді өркениетке бастар жолдың бастауы, қабілетті де дарынды және 
білімді жастарымыз болмақ. Ертеңгі күннің бүгінгіден гөрі нұрлырақ болуына ықпал етіп, адамзат 
қоғамын алға тартатын құдіретті күш тек білімге ғана тән. Ал сол білім діңгегі сапалы болу үшін жас 
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