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ҚҰРМЕТТІ ҚОНАҚТАР, ТҮРКОЛОГ-ҒАЛЫМДАР, ЖЕРЛЕСТЕР! 

 

«Түркістан және Түркология» атты Халықаралық ғылыми-теориялық  

конференцияға қош келдіңіздер! 

 

Түркі әлемінің астанасы мәртебесі бұйырған  – ежелгі 

Түркістан қаласына басқан қадамдарыңызға құт қонсын!  

Түркі халықтарының ортақ мерекесі, жаңашылдық 

жаршысы  Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мейрамы құтты 

болсын! 

Ер түріктің бесігі болған Түркістанның – Түркі 

әлемінің мәдени астанасы деп жариялануы еліміз үшін, 

оның ішінде Оңтүстік өңірі үшін зор мақтаныш. Түркі 

әлемінің түп қазығы атанған Түркістанның бойы түркілік 

рух қайнарымен тыныстаған жәдігерлерге толы. Мұнда 

құпиясы ашылмаған тың тарихи жәдігерлер мен сыры беймәлім жауһарлар көптеп кездеседі. 

Осынау киелі топыраққа басқан қадамдарыңыз құтты болсын!  

Бүгінгі ғылыми жиын - тілі, ділі, діні, тегі бір түркі халықтарының Мәдени 

ықпалдастығы мен өркениет бірлігін жаңғыртып, бүгінгі жағдайын баяндап, терең 

тарихынан сыр шертетін болады деп сенемін.  

Киелі шаһар «Мәдени жыл» эстафетасын қабылдап, тарих тұғырында таңбаланар 

айтулы күннің куәгері болып отырмыз. Түркілік қайта өрлеу дәуірінің жемісін көрудеміз. 

Бұл кешегі түркілердің бірлігін аңсаған Түрік көсемі Ататүрік пен Алаштың арда ұлы 

Мұстафаның асқақ арманы еді. Біздің мығым бірлігіміз, тұтастығымыз – ортақ руханияттың 

алтын қайнары, сарқылмас ғылым бұлағы. 

Түркі әлемі бірлігінің бүгінгі шынайы жанашыры, Түркі әлемінің ақсақалы атанған 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының бастамасымен іске асқан түркі бірлігінің айшықты 

көріністерінің бірегейі бүгінгі шара деп білемін.  

Бүгінде түркі халықтары тарихын «интеграциялау» мәселесі өте көкейкесті. Осы 

орайда, Түркі халықтарының достығы мен бауырластық байланыстарын нығайтып, түркі 

мәдениетін әлемге танытатын бұл Халықаралық деңгейдегі конференцияның маңызы орасан 

зор.  

Ғылыми жиынға ТҮРКСОЙ-ға мүше елдердің мәдениет қайраткерлері, Түркі кеңесі, 

Түркітілдес мемлекеттер Парламенттік Ассамблеясы, Халықаралық Түркі академиясы, Түркі 

мәдени мирас қоры секілді халықаралық ұйымдардың өкілдері де құрметті қонақ болып 

қатысуда. 

Түркітанушы ғалымдарымыз Түркология ғылымының өзекті мәселелерінен құнды ой-

түйіп, пайымдарын, тұжырымдарын ортаға салып, тарихи зердемізге сәуле құяды деп 

сенемін. 

Қазақ халқының қонақжай пейілін түркі жұртына паш етіп, жауапты сәтте жұмыла 

жұмыс істеп атсалысқандардың барлығына алғыс білдіремін! 

 

Конференция жұмысына сәттілік тілеймін! 

 

Құрметпен, Жансейіт Түймебаев  

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі  
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SUNUŞ 

(Türkistan ve Türkoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı Sunuş) 

 
Kazakistan ve Türk dünyası için büyük tarihi ve kültürel önemi olan Türkistan şehrinin 2016 

yılında Azerbaycan’ın Şeki şehrinde gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Konseyi 34. Dönem 

Toplantısında, “2017 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak ilan edilmesini burada dost ve 

kardeş Kazak halkıyla birlikte kutlamaktan duyduğum mutluluk ve onuru dile getirmek istiyorum. 

Kurulduğu V. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan süreç içinde, Türkistan birçok önemli tarihi, 

siyasi ve kültürel olaylara tanıklık etmiş, her türlü dış etkiye karşın, yüzyıllara meydan okuyarak, 

eski ve yeniyi, geleneksellik ve çağdaşlığı birarada yaşatarak, Türk Dünyasının ortak kültürel ve 

manevi mirası olma özelliğini korumuştur.  Türkistan şehri; Oğuz Han’a, Kazak Hanlıklarına 

başkentlik yapmış,  Samaniler ve Harzemşahlar döneminde ise siyasi bir merkez olarak hizmet 

etmiştir. 16 yüzyılda da bütün Türk dünyasının manevi başkenti olma şerefine ulaşmıştır. Türkistan 

şehri Türk dünyası için birçok açıdan özel anlam taşımaktadır. Bu özelliklerin en başında da şehir, 

Hoca Ahmet Yesevi'nin adıyla özdeşleşmiştir. 15. asrın sonuna kadar hâlâ Yesi adı kullanılırken, 

17. yüzyıla gelindiğinde bütün kaynaklarda Yesi’den, Türkistan olarak bahsedilmeye başlanmıştır. 

Türkistan; dönemin önemli şehirleri Semerkant’la, Buhara’yla mukayese edilir hale gelmiştir. Tarih 

boyunca Türk halkları için önemli bir yere sahip olan Türkistan, günümüzde de aynı özelliğini 

korumaya devam etmektedir. Tarihi İpek Yolu üzerindebulunan ve 1500 yıllık bir geçmişi olan 

Türkistan’ın, Türkologlar ve Arkeologlar tarafından kapsamlı olarak araştırılması gerekmektedir. 

“2017 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti” etkinlikleri çerçevesinde “Türkistan ve Türkoloji 

Sempozyumu”nun düzenlenmesinde başta üniversitemiz Rektör ve Rektör Vekili olmak üzere, 

emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkistan'ın “2017 Yılı Türk 

Dünyası Kültür Başkenti” olarak ilan edilmesinin Kazakistan ve Türk Dünyası için hayırlı olmasını 

diliyor, saygılar sunuyorum. 

 

 

Prof. Dr. Musa YILDIZ 

Mütevelli Heyet Başkanı 
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ҚҰРМЕТТІ ҚОНАҚТАР, ЗИЯЛЫ ҚАУЫМ, ҰСТАЗ-ҒАЛЫМДАР! 

 

«Түркістан және Түркология» тақырыбындағы Халықаралық конференцияға қош 

келдіңіздер! Түркі әлемінің алтын бесігі – киелі Түркістан қаласына қош келдіңіздер! 

 

Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мерекесі құтты болсын! 

 

Бүгін ерекше тарихи күн. Олай дейтін себебіміз де жоқ емес. Бүгін, қаламызда 

«Түркістан – Түркі әлемінің мәдени астанасы» бағдарламасының ашылу салтанаты орын 

алып жатыр. «Наурыз – бірлік бастауы» - деп басталған мәдени жыл эстафетасы, Түркістан 

қаласы үшін зор мәртебе, биік абырой. 

Түркі әлемінің тұтастығын нығайтуға сеп болатын бүгінгі ғылыми жиын, тамыры терең 

түркілердің өткен ізін ғылыми сараптап, соны пікірлер ортаға салынбақ.  

Елбасы Н.Назарбаев Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің бесінші 

саммитінде: «Түркі әлемінің білім кеңістігін қалыптастыру ісін жеделдету мақсатында 

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетін түркі дүниесінің ортақ оқу 

орнына айналдыру қажеттігін» атап өткені мәлім.  

Олай болса, бүгінгі ғылыми жиын, Түркі әлемінің көшбасшысы атанған ҚР Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың сол сөздеріне «жан бітіргендей» бірден-бір негізгі бастама болып 

отыр. Әлемдік түрколог ғалымдар өзекті тақырыптарды қозғап, тереңінен зерделеп, түркі 

әлемінің ықпалдастығын, түркілер руханиятын қаузайтын бұл ғылыми жиынның түркілер 

интеграциясының одан әрі күшеюіне оң септігін тигізеді деп сенемін. 

Университетімізде жемісті еңбек етіп келе жатқан «Түркология ғылыми-зерттеу 

институты» оқу орнының басты айбары. Институттың түрколог ғалымдары түркі өркениетін 

зерттеп, зерделеп, ғылыми айналымға енгізуде зор үлес қосып келеді. Сондай-ақ, дәстүрлі 

түрде өтіп келе жатқан Халықаралық «Түркология конгресін» үлкен мақтанышпен айтқым 

келеді. 

Түркі әлемінің білім шаңырағына айналған, Ұлы ойшыл - Қожа Ахмет Ясауи есімі 

берілген Халықаралық қазақ-түрік университетіне ширек ғасыр.  

Университет бүгінге дейін 70 мыңнан астам жас жеткіншекті оқытып, қолдарына 

жоғары біліктілік дипломын тапсырды. Қазіргі таңда түлектеріміз еліміздің өркендеуіне үлес 

қосып келеді.  

Сонымен қатар, Қазақстаннан тыс, Түркия Республикасы мен Түркі әлемінің 17 елінде 

біздің бітірушілеріміздің қызмет етіп жүргенін біз мақтанышпен айта аламыз.  

Осынау ширек ғасыр бедерінде Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев, өзі ашқан 

университетке 10 рет арнайы сапармен келіп, ұстаздар мен студенттермен кездесті. Сондай-

ақ, Түркия Республикасының Президенттері Тұрғыт Өзал, Сүлеймен Демирел, Ахмет 

Неждет Сезер, Абдуллах Гүл, Режеп Таийп Ердоған мырзалардың оқу орнымызға ресми 

сапарлауы, университетімізге артылған міндеттер мен үміттерді еселей түсті.  

Қазіргі таңда университетімізде 14 мыңнан астам білімгер сапалы білім алуда. Олардың 

қатарында түркі дүниесінің 17 елінен келген 30-дан астам ұлт пен ұлыстың жастары бар. 

Түркістанды Атажұртым деп білетін бұл жастар оқу орнымызда түркішілдіктің негізін қалап, 

достық және бауырластықтың шынайы соқпағын салуда. 

Түркі дүниесін біріктіретін – рухани құндылықтарымыз – біздің басты байлығымыз. 

Сіздердей ғалымдар барда, Түркологияның келешегі зор. Түркітану ғылымы - жаңа 

қазыналармен толыға берсін! 

 Конференция жұмысына сәттілік тілеймін! 

 

У.С.АБДИБЕКОВ  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық  

қазақ-түрік университетінің президенті 
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Uli SCHAMILOGLU 

Professor 

Ph.D University of Wisconsin-Madison & Nazarbayev university 

MADISON (WISCONSIN) / USA 

 

MUSLIM NETWORKS IN CENTRAL EURASIA DURING THE 

GOLDEN HORDE AND THE LATER GOLDEN HORDE 
 

This paper first considers Muslim religious networks in Central Eurasia during the time of the Golden Horde 

(13th-14th centuries), especially based upon the account of Ibn Baṭṭūṭa, including the role of Sufi orders such as the 

Yasaviya. It then considers Muslim religious networks in the successor states to the Golden Horde (15th-18th centuries. 

Finally, it considers a work of religious literature in the Yasavi tradition written in the Khanate of Kazan (mid-16th 

century). 

 

Bu bildiri Ibn Baṭṭūṭa’ya ağırlık vererek Altın Ordu (13.-14. yüzyıllar) devrinde Orta Avrasya’daki islami ağları, 
bunun içinde Yesevi tarikatı dahil olarak, ele alıyor. Bundan sonra Altın Ordu’nun halef devletleri (15.-18. yüzyıllar) 

devrindeki islami ağları ele alıyor. Sonunda Kazan Hanlığı’nda (16. yüzyılın ortası) Yesevi geleneğeninde yazılmış olan 

bir dini kıssadan bahsediyor. 

 

Mınau bayandama köbirek Ibn Baṭṭūṭağa tayanıp Altın Ordada (13.-14. ğasırlar) kezeŋinde Orta Euraziyadağı 
müsilman zhelilerge, sonıŋ işinde Yäsävi tariqatına, nazar audaradı. Keyin Altın Ordanı zhalğastırğan (15.-18. ğasırlar) 

kezeŋindegi müsilman zhelilerge nazar audaradı. Soŋında Kazan xandığında (16. ğasırdıŋ ortası) Yäsävi dästürini 

zhalğastırğan dini bir qıssanı eske aladı. 

 

Key Words: Golden Horde, networks, Yasaviya, Kul Sharif 

 

There has been a significant recent rise in interest concerning networks among Muslims in Europe and 

Asia. Much of this is inspired largely by the rise of political Islam and the underground networks associated 

with it.
1
 Some of this research, however, also includes the Muslims of the Russian Empire beginning in the 

18th century.
2
 This emerging body of literature begs, however, the question of when these networks might 

have come into being. One assumption which is made at times is that these networks are new. I consider, on 

the other hand, that many of the networks which were well established by the 18th century represent, in fact, 

the continuation of earlier networks. In this paper I would like to offer a consideration of Muslim networks in 

Eurasia during the 13th-14th centuries as well as a brief consideration of networks during the 15th-18th 

centuries. One assumption in my argument is that we cannot divorce religious networks from other networks, 

especially commercial networks along the system of rivers and towns which served as “commercial nodes”. 

If we piece together this information for the Volga region, we can see that these networks have evolved over 

time and that we can probably speak of some kind of continuity in Sufi networks in the Volga region going 

back to the 13th-14th centuries, including the Yasaviya order (tariqat). 

 The earliest extensive documentation of travel by Muslims in the Volga region is offered by the 

classic travelogue left to us by the 10th century traveler Aḥmad Ibn Faḍlān.3 Ibn Faḍlān describes for us his 
trip around 921-922 CE from the Caliph in Baghdad through the land of the Ġuzz (Turkmenistan of today) 

all the way north to the land of the Volga Bulğars, who saw an ally in the Caliph. It is clear that by the time 

of Ibn Faḍlān’s voyage the Bulğars had for the most part already converted to Islam. They seemed to have a 

                                                           
1
 See for example the essays in Muslim Networks and Transnational Communities in and across Europe, ed. Stefano Allievi 

and Jörgen Nielsen, Muslim Minorities 1 (Leiden: Brill, 2003); and Islam in Eurasia. A Policy Volume, ed. Thomas W. Simons, Jr. 

(Cambridge, MA: Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, 2015), see: 

https://daviscenter.fas.harvard.edu/sites/daviscenter.fas.harvard.edu/files/islam_in_eurasia_policy_volume_2015_1.pdf (accessed 

March 3, 2017). 
2
 See Mustafa Ö. Tuna, Imperial Russia’s Muslims: Islam, Empire, and European Modernity, 1788-1914 (Cambridge, 2015); 

and Abdulsait Aykut, “The Intellectual Struggle of Murād Ramzī (1855-1935): An Early 20th Century Eurasian Muslim Author” 

(Ph.D. dissertation: University of Wisconsin-Madison, 2015). 
3
 Translations of this work include A. Zeki Validi Togan, Ibn Faḍlān’s Reisebericht, Abhandlungen für die Kunde des 

Morgenlandes 23 (Leipzig, 1939); A.P. Kovalevskiy, Puteshestvie Ibn-Fadlana na Volgu. Perevod i Kommentarii pod Redaktsiey 

Akademika I.Iu. Krachkovskogo (Moscow-Leningrad, 1939); R.P. Blake and R.N. Frye, “Notes on the Risala of Ibn Fadlan”, 

Byzantina Metabyzantina, vol . 1/2 (1949), pp. 7-37; K. Czeglédy, “Zur meschheder Handschrift Ibn Faḍlāns”, Acta Orientalia 5 

(1951), pp. 218-260; A.P. Kovalevskiy, Kniga Axmeda Ibn-Fadlana o ego Puteshestvii na Volgu v 921-922 gg. (Kharkov, 1956); and 

M. Canard, “La relation du voyage d’Ibn Fadlan chez les Bulgares de la Volga”, Annales de l’Institut d’Études Orientales 16 

(Algiers, 1958), pp. 41-146. 
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mixed economy, perhaps suggesting that they had arrived only recently at this northern outpost which they 

had now turned into a northern pole of Islamic civilization, which it remains more or less today. When we 

read Ibn Faḍlān’s account, however, there is nothing to suggest that Sufi networks existed or that that his 

mission was anything other than diplomatic, economic, and religious in the orthodox Islamic sense (i.e., 

unrelated to Sufi brotherhoods). After all, the dramatic rise of Sufi brotherhoods is significant in this region 

only in later centuries. 

 If we skip ahead to the mid-13th century, we confront the historiographical confusion regarding the 

state of affairs in Central Eurasia following the initial Mongol campaigns and the establishment of permanent 

rule in the Volga region under Batu Khan in the 1230s. If we follow the classic narrative of Russian national 

historiography, we must assume that Western Eurasia was plunged into destruction and darkness following 

the “destruction” of Kiev in 1240. But we already see from the account of John of Plano Carpini that trade 

activity in Kiev had revived by the time of his return trip in 1247.
1
 Similarly, if we read the account of 

William of Rubruck carefully, he was traveling from Sinop in northern Anatolia to Soldaïa (Sudak) in 

Crimea in 1253 in the company of merchants.
2
 By the time of William of Rubruck’s visit to the Golden 

Horde one can argue that one of the primary features of the organization of the Golden Horde was the 

creation of an infrastructure which offered security and promoted trade through the manning of river 

crossings, etc. Thus by the 1260s we can be fairly confident that there are very strong commercial networks 

in the Volga region. This only increases in leaps and bounds as the Italian maritime republics of Venice, 

Genoa, and Pisa increase their commercial contacts in the Black Sea over the course of the 13th century. As I 

have argued elsewhere, these economic ties formed the focus of the Golden Horde’s commercial activities.
3
 

The khans of the Golden Horde were involved in taxing exports from the territories of the Golden Horde 

during the time of William of Rubruck’s visit, and we know from published Italian commercial agreements 

that export agreements for bulk commodities such as grain were negotiated directly by the khans of the 

Golden Horde.  

The account of Ibn Baṭṭūṭa in the 1330s allows us the first richly detailed and comprehensive 

description.
4
 Before we turn to Ibn Baṭṭūṭa, however, it is worth mentioning some of the most important 

sources for discussing Sufi networks and Sufi missionary Islam prior to the 1330s. There is no doubt that the 

two most significant episodes which have attracted the attention of a series of distinguished scholars are the 

accounts, perhaps more aptly described as conversion legends, of the conversion to Islam of Berke Khan and 

the later conversion to Islam of Özbek Khan which is tied to the Yasavi order.
5
  

Berke Khan (d. 1266) was the first khan of the Golden Horde who was a convert to Islam and he 

pursued a vigorous series of international diplomatic and commercial contacts, as did Özbek Khan later in 

the 14th century. The record of a diplomatic mission sent from the Middle East to the Golden Horde in 1282 

also allows us to have some insight into the kinds of relations which existed between the states in the two 

regions.
6
 The list of gifts sent by the Mamlūk ruler to the north in 1282 included gifts intended for “king” 

(malik) Mengü Temür; Noğay; “king” AWKACI; Tuda Mengü, brother of Mengü [Temür], who later 

received the throne (mulk); *Tülebuğa (brother of Mengü Temür); the xatuns Çiçek Xatun, Alçı Xatun, 

Tötlin Xatun, Tatayun Xatun, Sultan Xatun, and Xutlu Xatun; emir of the left flank Mawu (or Ma’u) and 

emir of the right flank Tayra; *Qutluq (wife of AWKACI); and finally Sultan Ġiyāṯ ad-Dīn b. 
c
Izz ad-Dīn 

                                                           
1
 For his account see for example John of Plano Carpini, “History of the Mongols”, Mission to Asia, trans. A Nun of Stanbrook 

Abbey, ed. C. Dawson (London, 1955/Toronto, 1980), pp. 1-76. 
2
 For his account see for example William of Rubruck, “The Journey of William of Rubruck”, Mission to Asia, trans. A Nun of 

Stanbrook Abbey, ed. C. Dawson (London, 1955/Toronto, 1980), pp. 89-220. 
3
 See my “Torgovlya Ulusa Djuchi so stranami Sredizemnemor’ya”, Istoriya Tatar s drevneyshix vremen v semi tomax: iii. Ulus 

Djuchi (Zolotaya Orda). XIII–seredina XV v. (Kazan, 2009), IV, 2.4, pp. 287-294. 
4
 See Ibn Baṭṭūṭa, Riḥla, ed.-trans. C. Defrémery and B.R. Sanguinetti, Voyages d’Ibn Batoutah, i-iii (Paris, 1949); and trans. H.A.R. 

Gibb, The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325-1354, i-iii, Works Issued by the Hakluyt Society, II, 110, 117, and 141 (Cambridge, 

1958-1971). The sections cited here are to be found in Ibn Baṭṭūṭa/Gibb, ii, pp. 468-517 and iii, pp. 539-567. 
5
 See Istán Vásáry, “History and Legend in Berke Khan’s Conversion to Islam”, Aspects of Altaic Civilization III, ed. D. Sinor, Uralic 

and Altaic Series 145 (Bloomington, 1990), pp. 230-252; and Devin DeWeese, Islamization and Native Religion in the Golden 

Horde. Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition (University Park, PA: The Pennsylvania State 

University Press, 1994). 
6
 Taşrīf al-ayyām wa-l-cuṣūr bi-sīrat al-malik al-Manṣūr, in: V.G. Tizengauzen, Sbornik materialov otnosyashchixsya k istorii 

Zolotoy ordï, i: Izvlecheniya iz sochineniy arabskix (St. Petersburg, 1884), pp. 65-66/67. Another version of this list of gifts is 

somewhat condensed and in a different order. See Rukn ad-Dīn Baybars/Tizengauzen 1, pp. 82/104-105. 
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(ruler of Rūm). According to the description of another embassy, envoys were sent to the north in 1283-4 to 

Tuda Mengü, Noğay, and Qaydu (ruler in the Çağatay khanate).  

Tuda Mengü (r. 1280-1287), who was a brother of the previous khan Mengü Temür, is also the subject 

of an interesting episode which is hardly ever discussed, namely his interest in mystical Islam. According to 

the Arabic sources he decided to retire from the position of khan to a life of quiet contemplation. According 

to Rashīd ad-Dīn, however, the sons of the previous khan Mengü Temür, including Tülebuğa, were not 

satisfied with the choice of khan and deposed Tuda Mengü. Therefore it is not clear whether we should 

include this ruler among the pantheon of Golden Horde rulers who had embraced Islam or even Sufi Islam. 

This suggestion of the sources would, however, make sense. 

While it is difficult to clarify the contradictions in the sources concerning various khans’ adherence to 

Nestorian Christianity or Islam or no organized religion at all in the middle of the 13th century, it is clear that 

the influence of Sufi shaykhs was present at the time of Berke Khan, perhaps Tuda Mengü as well, and 

certainly during the time of Özbek Khan. In my view, these teachers were probably not isolated individuals 

and that it suggests that there were larger networks present even before Islam finally achieved the status of 

state religion under Özbek Khan.  

The classic account of Ibn Baṭṭūṭa allows us to discuss Muslim networks in much greater detail. 

During his travels through the territory of the Golden Horde circa January 1333, Ibn Baṭṭūṭa found mosques, 

religious judges, and Sufi hospices (zāwiya) to be ubiquitous. In the town of Qırım he stayed in a hospice led 

by the shaykh Zāda al-Xurāsānī, who is “held in great veneration among them; I saw many persons come to 

salute him, of the rank of qadi, khatib, doctor of law, etc.”  

Afterwards they stopped by a hospice of the amir Tuluktimur where there was the shaykh Muzaffar 

al-Din. Later, after visiting Azaq, Ibn Baṭṭūṭa reached al-Māchar, where he stayed at the hospice of the pious 

shaykh and aged devotee Muhammad al-Baṭā’iḥī, who was from the marshlands of al-c
Iraq and who was the 

delegate of the shaikh Aḥmad al-Rifā
c
ī. There were about seventy poor souls living in his hospice, all of who 

livelihood came from alms. The local inhabitants believed in their virtue and brought offerings of horses, 

cattle, and sheep to the hospice everynight. The sultan and the khātūns also come to visit the shaykh and 

sought his blessing. In return the ruler and especially the women made large donations to the hospice. 

When Ibn Baṭṭūṭa met with Özbek Khan at his camp, Özbek Khan “had assembled the shaikhs, qādīs, 
jurists, sharīfs and poor brethren and prepared a great banquet...” When he visited Özbek Khan’s daughter Īt 

Kujujuk, “She gave orders to summon the jurists, the qādīs, the sayyid and sharīf Ibn 
c
Abd al-Ḥamīd, the 

body of students of religion, and the shaikhs and the poor brethren.” Ibn 
c
Abd al-Ḥamīd also supervised the 

education of the future khan Canī Bak.
1
 

 Upon his return from a trip to Constantinople, Ibn Baṭṭūṭa traveled via Astrakhan (al-Ḥājj Tarkhān) 

to the city of Saray to which Özbek Khan had returned. In the great traveler’s description Saray Berke was 

an exceptional city for its religious life as well. Saray had 13 mosques for Friday congregational prayers, 

including one for the Shāfi
c
ī school, and there were many more smaller mosques. He met the Shāfi

c
ī scholar 

Ṣadr ad-Dīn Sulaymān al-Lakzī (of the Lezgi of Dağestan), the Mālikī scholar Shams ad-Dīn al-Miṣrī, an 
Egyptian, the religious judge of Saray, Badr ad-Dīn al-A

c
rac, who was considered one of the best in his 

profession, and other religious scholars. Every Friday, the Muslim day of rest, Özbek Khan would visit the 

hospice of the learned congregational preacher (imām) Nu
c
mān ad-Dīn al-Xwārizmī, “one of the eminent 

shaikhs and a man of fine character, generous in soul, of exceeding humility but also of exceeding severity 

towards the possessors of this world’s goods”. Although this sheykh would humble himself before poor 

brethren, the needy, and travelers, his conduct towards Özbek was the opposite. 

 When Ibn Baṭṭūṭa traveled on to Xwarezm, there the great traveler found a great center of Islamic 

religion and learning which neither Saray Batu nor the more recently-established city of Saray Berke could 

possibly rival. Here Ibn Baṭṭūṭa visited the congregational mosque and the college; this college and its 

dependencies were endowed by the great emir of Özbek named Qutluq Temür, and the mosque was built by 

his wife, the pious xatun Turābak. Ibn Baṭṭūṭa and his traveling companions stayed in another newly-built 

college. He describes meeting a series of scholars of the Mu
c
tazilite school of Sunnī theology. Since Özbek 

Khan and the great emir Qutluq Temür were adherents of orthodox Sunnī Islam, these scholars did not make 

open display of their adherence to the Mu
c
tazilite school. Ibn Baṭṭūṭa also describes the unique custom in 

Xwarezm of alerting the Muslim inhabitants to the approaching hour for prayer. There was a whip in each 

                                                           
1
 For a review of the discussion concerning the meaning of the title sayyid of Ibn cAbd al-Ḥamīd see the discussion in Isxakov (n. 13 

below). 
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mosque for beating any person who did not attend communal prayers, and that person was also fined 5 

dinars, which was used to help maintain the mosque or to feed the poor. This was considered an ancient 

custom with an uninterrupted tradition.  

Ibn Baṭṭūṭa also described the hospice built over the tomb of sheykh Nacm ad-Dīn al-Kubrā, who was 

killed during the Mongol invasions and was later venerated by the Kubraviya Sufi order. Food was supplied 

to all travelers there, and its sheykh, Sayf ad-Dīn b. 
c
Aṣaba, was teacher of the college as well as one of the 

principal citizens of Xwarezm. There was another hospice whose sheykh, Calāl ad-Din as-Samarqandī, had 

spent one or more years in the holy lands of Mecca or Medina. Four miles from the city was the tomb of the 

learned imām Abū l-Qāsim Maḥmūd ibn cUmar al-Zamaxsharī.  

Later on Ibn Baṭṭūṭa also traveled to al-Kāṯ, the ancient capital of Khwarezm. There in addition to the 

qādī Ṣadr al-Sharī
c
a, he also met the “pious and devout Maḥmūd al-Khīwaqī”, the sheykh of the town. From 

al-Kāṯ he traveled to Bukhārā, where he stayed in the suburb of Fatḥ Abād, site of “the tomb of the learned 

shaikh and pious ascetic Sayf al-Dīn al-Bākharzī”. Ibn Baṭṭūṭa notes further that Sayf al-Dīn al-Bākharzī was 

one of the greatest saints and that the hospice named for him in which they stayed is a large institution with a 

large waqf and it supplied food to all those who came. It was led by a descendant of Sayf al-Dīn al-Bākharzī 

by the name of Yaḥyā al-Bākharzī.  
Finally, after this Ibn Baṭṭūṭa traveled on to the court of the Chagatay khan Tarmashirin. Ibn Baṭṭūṭa 

relates anecdotes concerning the piety of Tarmashirin, including an account of the abuse of Tarmashirin by 

his sheykh (who was also the imām), Husām al-Dīn al-Yāghī. 

This shaikh used to preach to the congregation every Friday, exhorting the sultan to act righteously 

and forbidding him from evil and tyrannical acts, addressing him in the harshest of terms while the sultan 

listened to him in silence and wept. He would never accept any gift or stipend from the sultan, nor eat any 

food of his nor wear any robe from him. This shaikh was indeed one of God’s saintly servants. 

There are very important insights to be gained from the information for which Ibn Baṭṭūṭa is a unique 

source. We might conclude that in Xwarezm and in Bulğar (the latter probably not visited by Ibn Baṭṭūṭa), 

Islamic devotion continued–we might say from the perspective of the 1330s without serious disruption–from 

pre-Mongol times, though the Mongol conquests helped create important martyrs, especially among the 

leaders of Sufi orders in Xwarezm and elsewhere in Central Asia. It is difficult to know how old the Islamic 

infrastructure in the centers visited by the great traveler in the North Caucasus foreland and the Crimea might 

have been. What was spectacular, however, was the rapid development of orthodox Islamic institutions in 

Saray within the space of decades or possibly even just years. 

Equally spectacular by the time of Ibn Baṭṭūṭa’s visit was the full participation in religious life by the 
highest levels of the ruling élite, including the humiliation of both Özbek Khan and Tarmashirin Khan by an 

ascetic religious leader. Nor should we underestimate the role of the Sufi orders in promoting Islam among 

broader segments of the population throughout the religious frontier areas of the Golden Horde. As in the 

conversion of Özbek and others to Islam, Sufi shaykhs must have participated in missionary activity among 

broader segments of society as they did in other periods. Perhaps it is already possible to speak of a 

missionary Islam propagated more widely by Sufi orders in the territories of the Golden Horde in the time of 

Berke Khan. There can be no question that there was such a missionary Islam by the time of Özbek Khan, 

since the hospices described by Ibn Baṭṭūṭa were by their very nature intended to serve as nodes in an 

Islamic religious and missionary network throughout the territory of the patrimony of Batu.  

Thus, in the 13th-14th centuries we see an extensive network of connections between the various 

population centers of western Eurasia which were at the same time nodes of commerce and Islamic religious 

networks. The Black Death, which arrived in the territories of Central Eurasia in the mid-14th century, 

certainly disrupted various kinds of networks, including religious networks, through massive depopulation.
1
 

After this period of disruption in the second half of the 14th century and later, we do see, however, the 

continuation (and/or revival?) of religious networks.  

For the 15th century and later, there is, of course, a substantial body of literature on the origins and 

history of the Yasaviya order and the subsequent rise of the Naqshbandiya at the expense of the Yasaviya 

and other groups.
2
 The Yasaviya and other orders were well established itself in Transoxiana and branches of 

                                                           
1 See most recently my “IX. Prirodnyy i sotsial’no-ekonomicheskiy krizisy. 2: Vliyanie Chernoy smerti na Zolotuyu Ordu: politika, 

ekonomika, obshchestvo, tsivilizatsiya”. Zolotaya Orda v mirovoy istorii / The Golden Horde in World History. Kollektivnaya monografiya 

(Kazan: Institut istorii im. Sh. Mardzhani AN RT, 2016), pp. 679-694. 
2
 See for an overview of this literature: Th. Zarcone, “Yasawiyya”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. 

Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. (First published online: 2012), see: 

http://dx.doi.org.ezproxy.library.wisc.edu/10.1163/1573-3912_islam_SIM_7991 (accessed: March 8, 2017). 
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the Yasaviya established themselves in Samarqand, Herat, and shaykhs from Central Asia could be found as 

far afield as Turkey, India, and Syria. A full picture of Muslim religious networks in the territories of the 

successor states to the Golden Horde is more problematic. The presence of such religious networks can be 

seen for example from Damir Isxakov’s studies of the institution of the seyyids in Central Eurasia.
1
 In his 

work we can see that there is a series of officials known by the title seyyid in the khanates of Kazan, 

Kasimov, the Crimea, and Astrakhan, in the Sheybanid state, the Nogay Horde, and the Great Horde 

(Bol’shaya orda). Isxakov is focusing on the seyyids as a common religious institution shared across these 

states. The question his fundamental work raises in my mind is whether the head of the religious 

establishment in say the Khanate of Kazan (which is how he understands the role of the title seyyid in that 

state) is identical to or separate from the religious qaraçıs, who appear to have been the spiritual leaders or 

guides to each of the individual tribes (I call the leading tribes led by the four qaraçı beys the “ruling 

tribes”).
2
 This is a problem which requires further consideration and research. The fact that we have such 

religious leaders with similar titles spread across the successor states to the Golden Horde does suggest, 

however, that these states shared features and were therefore probably in contact with one another, in 

addition to being in contact with cities in Central Asia
3
. 

 Finally, it is well known that the Yasaviya order gradually lost influence over time to the 

Naqshbandiya order. Yet it appears that a tradition of religious literature in praise of Ahmad Yasavi 

continued in the time of the Khanate of Kazan and that at least the literary legacy of the Yasavi order 

continued among the Tatars of the Middle Volga region down to modern times. In this regard, I would like to 

cite the example of the Qıssa-i Hubbi Xoca of Kul Şärif.
4
 This is the story of Hubbi Xoca (or Sultan Hubbi), 

third son of Hakim Ata Suleyman (who is the naib ‘deputy’ of Hoca Ahmad Yasavi)
5
 and Ganbar Ana. This 

is not the place for me to study this dastan in detail, but it is a clear example of the strong presence of the 

Yasavi tradition in the Khanate of Kazan in the mid-16th century
6
. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
1
 Damir Isxakov, Institute seyyidov v Uluse Djuchi i pozdnezolotoordïnskix tyurko- tatarskix gosudarstvax, Bibliotheca Tatarica 

(Kazan, 2011), which is the most recent edition of this work. For a discussion of the views of Barthold, DeWeese, and others on the 

use of the titles sayyid, naib, etc. in the 14th century and later, see Isxakov, Institute seyyidov v Uluse Djuchi, p. 7ff. 
2
 On the matter of the religious qaraçıs in the successor states to the Golden Horde, see my Tribal Politics and Social Organization 

in the Golden Horde (Madison: Turko-Tatar Press, forthcoming), Chapter 2. 
3
 On the matter of the religious qaraçıs in the successor states to the Golden Horde, see my Tribal Politics and Social Organization 

in the Golden Horde (Madison: Turko-Tatar Press, forthcoming), Chapter 2. 
4
 “Kıyssa-i Xöbbi Xuca”, in: Kol Şärif, İ küŋel bu dönyadır. Gazällär, kıyssa / Kul Sharif, Zhizn’ zhestoka, no prekrasna… Gazeli, 

kissa (Kazan: Tatarstan kitap näşriyatı, 1997), pp. 43-53. 
5
 See the discussion cited in n. 13 above. 

6
 See also the references to studies on the Yasavi legacy in Tatar literature in Zarcone, “Yasawiyya”. 
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ЛАҚАЙЛАР ТАРИХЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҰЛҒАЛАРЫ 
 

Бұл мақалада өзбек ұлтының құрамындағы лақайлардың қазақ халқымен этногенетикалық жақындығы, 

лақайлардың Алақай батырдың ұрпағы екені, сонымен қатар ҚҚараменде бидің ұрпақтары да лақайлар 

құрамында бар екені және екі елдегі эьнлнимдер мен этнотопонимдердің ұқсастығы нақты мысладар арқылы 

ашып берілген. Сондай-ақ лақайларда әдеп-ғұрып, салт-дәстүрлер мен мәдениет туралы сөз қозғалып, ел 

бастамасымен он жыл бойы (1921-1931 жж) большевиктерге қарсы тұрған Ибрахымбек қозғалысы туралы да 

қысқаша мәлімет берілген. 

 

В данной статье описывается этногенетические близости узбеков-лакайцев с казахами, лакайцы  как 

потомки Алакай батыра и Караменде бий, которые широко известны в казахском обществе. Кроме того. С 

конкретными примерами говориться о схожести этнонимов и этнотопонимов среди лакайцев и казахов. Вместе с 

ним, описывается обычаи, традиции и культуры лакайцев и о деятельности Ибрагимбека Лакая которые в 

течении десяти лет героически противостоял против большевиков (1929-1931гг). 

 

Түркі халықтары әлем өркениетінің дамуына үлкен үлес қосып, жалпыадамилық даму, мәдени 

және рухани факторлардың дамуын да қамтамасыз етіп келгені тарихтан жақсы белгілі. Түркілер шын 

мәнінде өз дара тұлғаларын мақтан етіп, олардың аттарын тарихи идеологияда сақтап келумен бірге 

олардың қызметін мақтан ету сезіміне бөленгені де қуанарлық жайт. 

Лақайлар озбек улти таркибидеги түркі ұлыс. Олар негізінен қазіргі Тәжікстан Республикасының 

орталығы мен оңтүстік бөлігінде, яғни Саманиян (бұрынғы Ленин), Кофарнихон (бұрынғы 

Орджоникидзеабад), Хиссар аудандарында, Хатлон облысындағы Қорғантөбе және Колап 

аймақтарында тұрақты қоныстанады. Бұл ұлысқа жататын адамдардың саны Тәжікстанда 500 мыңнан 

астам, ал шетелдерде 500 мыңға жуық, яғни жалпылай саны бір миллионға таяды. Лақайлардың 

бірнеше тобы Тәжікстан сыртқарысында, Ауғанстандағы Бағлан, Құндыз, Тахор облыстарында, 

Пәкістандағы Карачи қаласында және оның төңірегінде, Сауд Арабиясындағы Мекке, Мәдине мен 

Жидда қалаларында, Түркиядағы Жайланпанар, Антакия, Стамбул, Шонли Урфа және Зәйтүн Мұрны 

аймақтарында, Ирандағы Тегеран (Қызыл Хиссар, Арабабад), Шираз, Захидон, Керманшах, Ғазвин, 

Хурмузхон облыстарында тұрғылықты өмір сүреді. 

Лақайлар түркі ұлыстарының қалыптасуында маңызды рөл ойнаған сақтар, соң арғиндармен 

қипчақтардың ұрпағы болып табылады, олар этноәлеуметтік және тарихи даму барысында лақайлар 

ретінде ерекшелігін сақтап келді. Жұртқа белгілі, X-XV ғасырларда cақтар, арғиндар, қипчақтар ірі 

этникалық топ болып, түркі халықтарының этногенезисинде ерекше рөл атқарған.  

Лақай ұлысының қалыптасу үдерісі де басқа түркі тілдес ұлыстардың қалыптасу үдерістеріне өте 

ұқсас. Ғылыми әдебиетте лақайлардың тарихы туралы бірнеше пікірлер айтылған. Бұлар: 

1. Лақайлар — жоғарыда келтірілген аймақтарда қалыптасып, дамыған тұрақты этникалық топ. 

2. Лақайлар — бұрынғы Түркі қағанатындағы түркілердің ұрпағы (VI-ғасыр). 

3. Лақайлар бұл аймақтарға қарлұқтармен бірге ауып келген (VIII-ғасыр). 

4. (Лақайлар бұл аймақтарға монғолдармен бірге ауып келген (XIII-ғасыр). 

5. Лақайлар — Мауароуннаһрға Шайбани хан әскерлерімен бірге келген Дешті Қыпшақ 

өзбектері (XV-XVI-ғасырлар). 

Жоғарыда айтылған пікірлер бола тұрса да, аниқ бир тоқтамға келетин пикирдиң жохлиғи лақай 

тарихи туралы аниқ бир пикирге келув имканиятини бермес еди. Осынау үдерістің нәтижесінде XV 

ғасырдың соңы - XVI ғасырдың басында Дешті Қыпшақ ели, ал жаңа тарихтың соңғы кезеңдерінде 

басқа түркі халықтарының кейбір топтары да осы жерге ауып келіп, байырғы этнос құрамына табиғи 

жолмен сіңісіп кеткен. Бул процесс XVII_- XVIII ғасырлерде-да давам еткенниги бугунги тарихий 

факттар исбаттап тур. 

Бүгінгі күнге дейін лақай этнонимінің шығу тегі мен оның мағынасы туралы анық пікірлер жоқ 

еди. Менің көп жылдық ізденістерім нәтижесі болған және лақайлар шежіресінде кездесетін қазақ 

ұлтына  ұқсас этнонимдер тарихымыздың, сонымен қатар этникалық қалыптасуымыздың жалпылығын 

білдіретін факторлар жаңа версияларди илгери сурувға имкан жаратти. Мен қазақтарда “Алақай 

батыр” дастанының бар екенін есітіп, оны іздей бастадым. Бұл дастанды жырлаған жыраулар өмірден 

өткен болса да, оның ел ішінде әлі де болса бар екенінен үміттеніп, бірнеше рет Шымкент, Сайрам, 
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Түркістан қалаларына барып, Өмірзақ Қалбай ұлының осы дастанды жырлағанын, дүниеден өткенін, 

бұл дастанды жыраудан әйгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Қыдырәлі 

Саттаров жазып алғанын есіттім. Нәтижеде филология ғылымдарының докторы, профессор Сайдәлі 

Воразалиевтың көмегімен  Қ.Саттаровтың “Қазақтың ерлік эпостары” шығармасын тауып, “Алақай 

батыр” дастанымен таныстым. Лақайлардың қалыптасуы және оның этимологиясына қатысты құнды 

мәліметтердің барлығына көз жеткіздім. Эпос былай басталады: 

Қыпшақ елінен Алаңқай батыр шыққан еді, бірақ ол ерте өмірден озады. Алаңқай батырдан 

Алақай батыр деген ұл туылады. Бұл кезеңде, яғни XIV-XVI -  ғасырларда қыпшақтарға 

қызылбастардың шабуылы мен басқыншылығы күшейген уақытта қызылбастардың бастығы 

Пазылшахтың адамдары Алақай батырдың әкесінен мирас боп қалған жылқыларды айдап әкетеді. 

Бұны естіген он екі жасар Алақай батыр жалғыз өзі жылқыларды қайтарып алу үшін жолға шығады. 

Қызылбастар Алақай батырды да үстап алып, байлап Пазылшахтың алдына апарады. Пазылшахтың 

жарлығы бойынша Алақай батырдың аяқтарына кісендеп, қызылбастардың малдарын суғару үшін су 

тартып алуға құдықтың басына байлап қояды. Алақай батыр күндіз түні су тартып, әбден сілесі 

құриды. Әр күні қызылбастардың балалары келіп, оны тамашалап, тас лақтырып, үстінен күліп кетеді. 

Пазылшах 12-13 жыл бұрын қыпшақтардан Қырмызы деген қызды ұрлап әкеліп, оны әйел етіп 

алып, одан 11-12 жасар Шәмсінұр деген қызы болатын. Ол да бір күні қызылбас балалармен келіп, 

тұтқынды, яғни Алақай батырды тамашалап, барып болған оқиғаны анасына айтады. Ал тұтқынның 

реңі де анасына ұқсайтынын айтады. Анасы бұл қыпшақ, менің әулетімнен болар-ау деп ойлап, 

жасырынша құдықтың басына келеді де, Алақай батырмен сөйлесіп, тек тамақ қана жіберіп тұра 

аламын, басқа көмек қолымнан клемейді, өзім де қызылбастардың бақылауындамын дейді. Сөйтіп 

қызы Шәмсінұрдан лажы барынша тамақ жөнетіп отырады. Кісенделген болса да Алақай батыр да 

бойдақ, Шәмсінұр да бойжеткен қыз бір-біріне ғашық боп қалады. Бұл кезде Пазылшахтың Гузал деген 

кенже жас әйелі өз күйеуінен қанағаттанбай жүретін еді. Ол Алақай батырды көріп, ол да сымбатты 

Алақай батырды жақы көріп қалады. Пазылшах Қырымға соғысқа кеткен соң Гузал сәтті пайдаланып, 

патшаның қорасындағы аттарға қарайды сылтау ғып Алақай батырды өз ауласына өткізіп, ниетін 

айтады. Алақай батыр да тұтқындықтан құтылуды ойлап, оның шарттарына разы екенін, тек бірнеше 

күн өзіне келу үшін мүмкіндік беруді сұрайды. Патшаның аттарына қарап, бір ұшқыр атты көз астына 

алып қояды. Патшаның қыпшақ тоқал әйелі Қырмызының отауы да жақын маңда болғандықтан, 

Алақай батыр олармен жиі-жиі кездесіп, сөйлесіп отырады, Шәмсінұрды алып қашу үшін оның 

анасынан ақ бата алады. 

Бір күні Гузал оған қосылудың кезі келгенін айтады. Ал Алақай батыр ол үшін аяғындағы кісенді 

шешуді және айналадағы барлық сақшыларды алысырақ жөнелту керек екенін, егер олар көріп қалса 

екеуінің де басы кететінін айтады. Сонда таң азанда Гузалдың төсегіне кіретінін айтады. Кісен 

шешіліп, қарауылдар айдалған соң, Алақай батыр қараңғы түскенін күтеді де патшаның қос қаруымен 

құралданып, Шәмсінұрды патшаның жүйрік атына мінгізіп алып қашады. Гузал таң атқанша Алақай 

батырды күтіп, шыдамы таусылған соң оның жататын жеріне келіп, Алақай батырды таба алмайды. 

Жүгіріп атханаға барса жүйрік аты да, арнайы бөлмедегі қарулар да жоқ. Сонда ғана өзінің 

алданғанына, батырдың қашып кеткеніне көз жеткізеді де шаштарын жұлып шыңғырады. Қарауылдар 

жүгіріп келгенде түнде қыпшақтар шабуыл жасап, Алақай батырди да, қару-жарақты да, жүйрік атты 

да алып кетті, деп ақтала бастайды. Қызылбастың әскерлері жиналып, қыпшақтардиң артынан қуады. 

Бірнеше сағаттан кейін жаудың қарасы көрінген соң Алақай батыр Шәмсінұрды аттан түсіріп, өзі 

патшаның үйінен олжа етіп алған қылыш және найзалармен қызылбастарға қарсы шауып, бірнеше 

сағаттық шайқаста жараланса-да жеңіп шығып, Шәмсінұрды өз үйіне әкеледі (Қазақтардағи қиз алип 

қачув салтини лақайлардиң атаси – Алақай батыр бастап берген шығар). 

Пазылшах Қырым соғысынан жеңіліп, басы иіліп, еліне қайтып келсе қыпшақ тұтқынның өз 

қызын, жүйрік атын және қос қаруын алып қашқанын есітіп, мұндай масқаралыққа шыдай алмай, әскер 

жинап, тағы да қыпшақ еліне жорыққа аттанады. Бұл хбар қыпшақ еліне де жетеді. Алақай батыр 

қыпшақтардың ханымен кездесіп, бұл соғыстың себебі өзі екенін, сондықтан қанды шайқасқа алдымен 

өзі шығатынын айтады. Пазылшах бірнеше күн жүріп жетіп келеді, бұл кезде қыпшақтың сарбаздары 

мен батырлары да жиналып, дайын тұрады. Алақай батыр майданға шығып, Пазылшахқа енді өзінің 

қайынатасы екенін, қызы оның қолында екенін, туысқандық байланыс орнату керектігін айтып, 

жаудың бүкіл әскерін үйіне зияпатқа шақырады. Пазылшах бұл ұсынысты қабылдамайды да 

соғысатынын айтып ортаға өз батырын шақырады. Қыпшақтардан Алақай батыр ортаға шығып, 

қызылбастардың батырын жеңеді. Нәтижеде екі арада қантөгіс шайқас басталады да қызылбастар 

қыпшақтардан жеңіле бастайды. Қыпшақтар соғысты тоқтатып, тағы да туысқан болғандарын ескертіп 

зияпатқа шақырады. Жеңілген Пазылшах ұсынысты қабылдаудан басқа шарасы қалмайды. Алақайдың 
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үйіне келіп қызымен көріседі. Бірнеше күндік зияпаттан кейін Алақайдың басшылығында қыпшақ 

батырлары да Пазылшахты қорғап қызылбастардың еліне барады. Ол жерде де үлкен дастарқан 

жайылып, зияпат болып, екі ел тыныштықта жасай бастайды. [1. 257-421 бб.]. Бұл эпоста Алақай 

батырмен бірге қыпшақтарда Алау батыр образы да кездеседі, мұндай есімдер осы күнге дейін 

лақайларда бар еді. Мысалы, кеңес үкіметі жылдарында Алау исполком көп жылдар Колап облысы 

Қызыл Мазар ауданын басқарғанын халық жақсы біледі. 

XVII-XVIII ғасырден бастап лақайдар, Жиделi Байсун, яғнi Оңтустик Бухара минан байланисты. 

XVII ғасырдың екінші жартысынан бастап, Бұхара әмірлігіндегі Хиссар және Балжуан бектіктерінің 

жерінде әлеуметтік орта бірте-бірте өзгереді де, ержүрек лақайлар солардың көзіне түсе бастайды. 

Қазақ елінде ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда жасап, жоңғарлар мен қалмақтардың басқыншылығына 

қарсы елді біріктірген Қараменде би деген әулие болған. Қазіргі Тәжікстанның астанасы Душанбе 

қаласынан 20 километр қашықтықта Лақайлар жасайтын үлкен Қараменде, Алматы ауылдарының екі 

жарым ғасырдан бері бар екені лақайлардың қазақтармен этногенетикалық жақындығын айқындайды. 

1920 жылдың сентябрінде Бұхара әмірлігі құлатылып, кеңестер бүгінгі Тәжікстан аумағының бір 

бөлігі — шығыс Бұхара округы деп аталып, оның құрамында Душанбе, Қорғантөбе, Кулаб және Ғарм 

облыстары құрылды. Сонымен қатар Душанбе облысының құрамындағы ауылдар Лақай, Жаңабазар, 

Ғазымәлік, Ябан, Хисар және Файызабат аудандары құрамына біріктіріліп, 1924 жылы кеңес үкіметінің 

әкімшілік-аумақтық шекаралау саясаты нетижесінде Өзбекстанның құрамында Тәжікстан Автоном 

Республикасы құрылған соң, 1927 жылы бұрын құрылған аудандар одан сайын кеңейтіліп, қазіргі 

Рудаки, Ябан, Қорасан, Варзоб аудандарын біріктіретін Лақай-тәжік ауданы құрылған болатын. Лақай-

тәжік ауданы құрамындағы Қараменде ауылдық кеңесі деп белгіленеді де Қараменде ауылдық кеңесі 

құрамына Кавки, Жермешіт, Қызылқыстақ, Қорқұдық, Пахрабат, Борбұлақ, Хораз, Қышылы, 

Күрдексай, Мырзағұлабат, Түйешіабат, Ешме, Шар-шар, Тасбұлақ, Кішімерген, Оразбай, Ақбас, 

Күнтуабат, Озденабат, Ақсарыабат, Қараменде және Алматы сынды ондаған ауылдарды қамтыды. 

“1959 жылы кеңестердің қорықтарды геру саясаты оңтүстік Тәжікстан, яғни Вахш аңғарына көшірілді. 

Қараменде ауылдық кеңесінің тұрғындары азайған соң, оны Даханакиік ауылдық кеңесімен қосып, 

Даханакиік ауылдық кеңесі деп атала бастады”[2. 8-9 бб]. 

Сөйтіп Қараменде деген ат ресми шеңберлерде өшіріліп, тек халықтың тарихи жадында ғана 

қалады. Қараменде бидің қабірі Қазақстанның Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында 1992 жылы 

қайта қалпына келтіріліп, 2012 жылдың сентябрінде Балхаш қаласында үлкен ескерткіштің 

орнатылғаны осы тарихи тұлғаның халқымыздың этноәлеуметтік және мәдени дамуындағы орнын 

көрсетеді.  

Қазіргі Тәжікстанда жасайтын лақай елінің мақсаты — Қараменде ауылында Ақтоғайдағы 

атамыздың қабірінен топырақ ала барып, әулиенің қасиетті қабірін тіктеп, оған ескерткіш орнату. Бұл 

елдің рухани кемелденуінде өте маңызды.  

Лақайлардың қазақ елі және бүгінгі Қазақстанмен тарихи байланыстарды дәлелдейтін қазақтарда 

Қараменде би деген атақты тұлға өткен. Қараменде деген ауыл, қазірде Фахрабад деп өзгергенімен, 

лақайларда қазір де бар. Демек, бұл ауыл тұрғындары Қараменде бидің ұрпақтары болып, өз 

аталарының құрметі үшін өз ауылын сол кісінің атымен атаған. Еки ел байланисиниң тағы бір негізгі 

жағы лақайдың үлкен руы Есенқожа деп аталады, бүгінгі Шымкент маңындағы Сайрамда Есенқожа, 

яғни Қазы Байзабидің кесенесі бар. Бұл кесененің төменгі бөлігінде Көктас деген ауыл жатыр. 

Лақайлардың Есенқожа руы орналасқан Душанбе қаласынан 10 километр қашықтықта Көктас ауылы 

болып, қазір Саманиян деп аталады. Бұдан тыс Сайрамдағы Көктастан 20 километр қашықтықта 

Сұлтанрабат деген ауыл бар екен, Душанбедегі Көктастан да дәл осындай қашықтықта Сұлтанабад 

ауылы бар екені кездейсоқ жағдай емес, бұл бұлтартпас шындық ретінде тарихи оқиғаның дәлелі 

болуы мүмкін. 

XVIII-XIX ғасырларда аймақтағы лақайлардың абырой-беделі артып, ірі жайлаулар соларға 

қарасты болып қалады. Олардың асыл тұқымды жылқылары мен хиссарлық қойлары тарихи даму 

барысында Мауароуннаһр өңірінің мал шаруашылығында жектекші орынға шыққан болса да, бұлар 

тек  XVIII-XIX ғасырларда ғана әйгілі болды. Бүгінгі күнде де таулы ауыларда мұндағы әйелдер 

еркектермен жарыса атқа мінеді. Бұл құбылыс, әрине, лақайлардың атқа деген қызығушылығын 

байқатады. Лақайларда жилқи шаруашылығы осгенлиги сабеп, XX ғасырдың 70 – жыллариға чейин 

қымыз жетыштирувда бар еди, Хрущев саясати жылқиларды қиран кетиргеннен соң қымызди 

жетиштирувге жил сайин имкан азайип кетти. 

Лақайларда қипшақ лаҳжесиде сўзлешгени сабебли, олардиң қазақ ели авзеки ижади минан 

байланишли жери коп. Бул тамирдиң бирлигини билдирип,  алис емес, уч-торт ғасир бурун лақаймен 

қазақ бир ел екенини корсетеди. Туркий ел жилқисиниң аяғиман жайлав излеп, Сирдаря минан 
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Амидаря аралиғида жайлашип қағани сир емес. Шол сабептен, илгерида, бугунда еки ел бир-бириге 

бавур басип, жирген. Бугунги кунде  (Шимкентская обл, Ленинский район, Колхоз Энгельс.Уч. Қизил-

Сингер. Воразов Мейрман (60 жашли шал, бурун Тажикистанда жашап, 1990 жил Қазақистанға кочип 

кеген) диң гуваҳлик беришиче қазақларман лақайлар илгериденда, Совет давридеем бугунги 

Тажикистанда бирге жашап, қиз алип, қиз берип жирген. Вол кишининг айтишинча Ворислардиң 1723 

жылғы басқиншилиғидан соң Мағистау Хоразм Бухара арқали Балжуванға барған жузлеп хожалиқ 

қазақтарди лақайдан воз авуллариға ворнаштирған екеннер. Олардиң Қалнияз деген қазақ ақининиң 

лақай елидиң байлиғи туралы, ару намиси, елиниң қазақа жувиқлиғи туралы билай деген екен. 

 

Барсаң салем айта бар, 

Қалуби минен болисқа. 

Биз не қилдиқ, кўзи кок, 

Шаптырып сиген орысқа. 

Одан кейин биз келдик, 

Балжуван, Колап қонисқа. 

Он еки алван дени бар, 

Ең майдасын айтайын. 

Зығыр менен тары бар. 

Сығып тартқан майы бар. 

Эр есиктың алдында. 

Мыңден орген қойы бар. 

Лақай деген ели бар. 

Кунде мереке тойы бар. 

Қыз-келиншек жыйылып, 

Қыйқулап муше шапқандай, 

Қара байыр аты бар. 

Кейинимнен кеме сары орыс, 

Осы Лақайымның Шайқасқандай ойы бар…  

  

Булар еки елдиң бир-биревини қолайлап жашағанини корсетеди.  

 

Лақай ұлысы үлкен төрт руға бөлінеді, бұлар: Есенқожа, Бадырақты, Байрам және Төртуыл. 

Бұхара әмірлігінің Хиссар бектігінде жасаған лақайлардың Есенқожа мен Бадырақты рулары  

ХХ-ғасырдың 20 жылдарына дейін Хиссар лақайлары (қазір бұл этноним көбірек қолданылады) деп, ал 

Балжуан бектігінде жасаған лақайлардың Байрам мен Төртуыл рулары — Балжуан лақайлары (қазіргі 

Колап лақайлары) деп аталған. 

Демек, лақайлар есенқожа, бадырақты, байрам мен төртуыл руларына бөлінеді. Бұл рулар өз 

кезегінде мыналарға бөлінеді: есенқожа руы — күрдек, нарын, ақсара, отаршы, өзден, түйеші, құл 

бачче, мырзағұл, алпыс, мәліш, күнтуу, құлымбет тармақтарына; бадырақты руы — қызылбай, келекей, 

парча, жүніс, үлкен мерген, кіші мерген тармақтарына; байрам руы — төртата, шекей, давет, шегене 

тармақтарына; төртуыл руы — үшу ұл, сүйіндік, бұрындық, шал, көсе тармақтарына. Әрбір тармақ өз 

орнында этникалық тұрғыдан кіші шежірелерден құралады, олардың жалпы саны 160  тан артады. Еки 

ел байланисиниң тағы бір негізгі жағы Лақай урулари турки ұлттар ишинде энг коби қазақтар минан 

охшашлиғи. Лақайларда туртуул, суюндук, бурундук, рысай, қабанай, малыш, байназар, серкеч, ўтеш, 

кунтуу, ақсары, сары, мырзағул, озден, таңриберген, серке, алтыбай, конгур уруулари қазақтермен бир 

тур боса, назар, ақ тума, қара тума, сары, серке, чура, жулей, кунтуу, сақав, қармиш, жадигер, 

қизилбай, гургуру, яхшилиқ, туяқ, қара мерген, бай сейит, бахты, турк уруулар қирғиздар минен бир 

тур..  

Революцияға дейін лақайлар турки құрамдас бөліктерінің бірі ретінде Бұхара әмірлігінің 

өмірінде белгілі бір орын алып, өзіндік мәртебеге жеткен. Олардың ең басты қызмет түрі мал 

шаруашылығы болған. Көкпар тартуда олардың даңқы шығып, лақай деп аталатын асыл тұқымды 

жылқыларды өсірген. Сондай-ақ олар әмірлік аумағында ерекше бір мәртебе жетіп, тәуелсіз де еркін 

өмір сүрген. Бұл этникалық бірлік осынау өмір сүруді өздерінің өмірлік мақсаты деп санаған. 

XX-ғасырдың 20-30 жылдарында лақайлар азаттық қозғалысқа ел қорғанышы ретінде, ерлік пен 

сенім білдіріп белсенді қатынасқан. Сондықтан бұрынғы кеңес заманында, басқа этникалық топтар 

сияқты, лақайлар да қуғын-сүргін саясатының басты нысанына айналған. 
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Лақайдиң тулғаси 1921-1931 жылдар большевиктерге қарсы көтеріліске басшылық жасаған – 

Мұхаммед Ыбырайымбек. «Ыбыраймбек алқашқыда өз айналасына төрт мыңға жуық адам жинаған 

болса, 1921 жылғы желтоқсан айына таман оған бағынышты әскерлердің саны он мыңға жетті» [3. с. 

88]. «Ол қысқа уақытта 10 000 астам әскер жинап, Колап, Балжуан, Қаратегін, Дарбаз, Хиссар 

облыстарын қызыл әскерлерден босатты» [4. б. 64-65].  

Жалпы алғанда, 1926 жылдың жазғы шағына дейін Ыбырайымбек Байсын, Денау, Хиссар, 

Қорғантөбе, Данғара, Қызылмазар, Жарыпқөл, Колап, Балжуан аймақтарында соғыстар жүргізіп, ірі 

жеңістерге қол жеткізсе де, большевиктердің сан жағынан да, соғыс техникасы жағынан да басым 

болғанына бола, 1926 жылғы жазда Ауғанстанға ауып кетеді. 1929 жылдың бірінші тоқсанында 

біліктің басына Омонулланың орнына Бачаи Сақо келген соң, Ыбырайымбек Ауғанстанның солтүстік 

бөлігіне көшіп, әуелі Бачаи Сақоның билігін нығайту үшін күреске кіріседі, ал кейінірек солтүстіктегі 

түрікмендердің пірі — Ишан Халифамен бірлесіп, түркілердің өкімет билігін ортнату үшін күреседі. 

Осы уақытқа таман ауғандар билігі Надыршахтың қолына өткен еді. Надыршах Ұлыбританиядан 

жәрдем алғанда, Ыбырайымбектің әскерлері Амударияның Тәжікстанмен шектес болған жағына 

шегіне бастайды. Нәтижесінде 1931 жылдың көктемінде ол кеңес жерлеріне өтіп, большевиктерге 

тұтқынға беріледі. Соңыра оны Душанбеден Ташкентке алып келіп, бір жыл бойы тергеуге салған соң, 

1932 жылғы тамыз айында Ташкентте атып өлтіреді. 

 Лақайлардың өзгеше бір әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері бар. Лақай қыздарының қолынан 

шыққан тігін макрамесі, жүк шарығыш, айна-қалталар және соларға ұқсас басқа да ұлттық мәдениет 

үлгілері тек қана Орталық Азияда емес, тек ТМД елдерінде ғана емес, тіпті Батыс Еуропадағы да 

этнографиялық мұражайлардың көркіне көрік қосып отыр. Әсіресе лақайлардың тігін жапқыштары 

мен басылып шыққан тақиялары ұлттық мәдениеттің өзгеше бір үлгілері болып көзге түседі. 

Лақайлардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері, бұл халықтың қайталанбас ауыз әдебиеті мен 

диалекті тұрақты ғылыми зерттеуді керек қылады 
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ЖӨНДӨЛҮШТҮН ТЕКТЕШТИРМЕ КОНТЕКСТИ 

 

Кыргыз, алтай, тува, хакас тилдеринин жакын тектештиги жөнүндөгү өтө олуттуу илимий 

дарек Орусия Илимдер академиясынын Тил илими институту тарабынан 2002-жылы жарыялаган 

«Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональная реконстукция» аттуу 

фундаменталдуу эмгекте берилгени маалым [1, 727; 733-734; 737]. Тилекке каршы, түрк тилдеринин 

соңку классификациясын ишке ашырылган бул эмгектин теориялык жоболору огуз, карлук, кыпчак, 

кыргыз, булгар тилдеринин бир да өкүлү тарабынан тиешелүү баасын албай келет. Классификация 

түрк тилдеринин чыгыш теги жана калыптаныш тарыхы үчүн эң олуттуу саналган 83 тилдик белги 

боюнча морфологиялык лингвостатистиканын өркүндөтүлгөн компьютердик нускасы аркылуу 

аткарылгандыктан, анын мазмунун аңдап багууга кедерги болгон себеп да дал ушул факторго барып 

такалышы мүмкүн. 

Эмгекте кыргыз тобуна иралды хакас, шор, чулум, саруйгур, фую кыргыз тилдери киргизилип, 

кыргыз, алтай, тува тилдери башка топто берилсе [1, 476-599], анын соңунда сунушталган 

классификацияда өйдөкү тилдердин баары Сибирь тилдери деп аталган бир топко бириктирилип 

берилет [1, 727].  

Түрк тилдеринин соңку классификациясын бейнелеген матрицада кыргыз тобундагы тилдердин 

генетикалык жактан өз ара жакындык даражасы морфологиялык лингвостатистиканын сандык 

көрсөткүчтөрү аркылуу тастыкталат. Анда, маселен, кыргыз тили менен бул топтогу башка тилдерин 

ортосундагы жакындык төмөнкүчө көрсөтүлөт [1, 727]:  

1) кыргыз-алтай түгөйү   78%,  

2) кыргыз-куу кижи түгөйү   74%,  

3) кыргыз-куманды түгөйү   73%,  

4) кыргыз-тува түгөйү    73%, 

5) кыргыз-шор түгөйү    67%,  

6) кыргыз-чулум түгөйү    67%,  

7) кыргыз-хакас түгөйү    64%,  

8) кыргыз-саруйгур түгөйү   61%  ж.б.  

 

Көрүнүп тургандай, мында бизди кызыктырган кыргыз-алтай-тува түгөйлөрү тектештиги 

боюнча 73-78 пайыз жакын болсо, кыргыз-хакас түгөйү 64 пайыз жакын экен. Макалада дал ушул 

төрт тилдин фактысында жөндөлүштүн тектештирме контекстине сереп салуу максаты көздөлөт. 

Жөнөкөй жөндөлүш. Кыргыз, алтай, хакас, тува тилдериндеги жөнөкөй жөндөлүш төмөнкү 

учурларды камтыйт: 
 

Үндүү менен бүткөн сөздүн жөндөлүшү 

Жөн- 

дөмө 

Кыргыз  

тили 

Алтай 

тили 

Хакас 

тили 

Тува 

тили 

А. ата ада паба ача 

И. ата-нын ада-ның паба-ның ача-ның 

Б. ата-га ада-га паба-га ача-га 

Т. ата-ны ада-ны паба-ны ача-ны 

Ж. ата-да ада-да паба-да ача-да 

Ч. ата-дан ада-даң паба-даң ача-дан 

mailto:tash_sadykov@mail.ru
mailto:serdar.dagistan@


17 
 

 

Көрүнүп тургандай, үндүү менен аяктаган сөздөрдүн жөндөмө формалары жөнөкөй 

жөндөлүшкө толук баш ийет да, жөндөмө мүчөнүн башындагы үнсүз тыбыштын сакталып айтылышын 

шарттайт: -нын // -ның, -га, -ны, -да, -дан//-даң. Алтай, хакас, тува тилдеринде илик жөндөмө, кыргыз 

тилинен айырмаланып, ң тыбышы менен аяктайт: кырг. -нын, алт., хак., тув. -ның.  

Ушул эле ң тыбышы, кыргыз, тува тилдеринен айырмаланып, алтай, хакас тилдеринде чыгыш 

жөндөмөнүн соңунда да келет.  

Сал. кырг., тув. -дан, алт., хак. -даң.  

 

Оозчул уяң үнсүз менен бүткөн сөздүн жөндөлүшү  

Жөн- 

дөмө 

Кыргыз  

тили 

Алтай 

тили 

Хакас 

тили 

Тува 

тили 

А. кол кол хол хол 

И. кол-дун кол-дың хол-ның хол-дуң 

Б. кол-го кол-га хол-га хол-га 

Т. кол-ду кол-ды хол-ны хол-ду 

Ж. кол-до кол-до хол-да хол-да 

Ч. кол-дон кол-доң хол-даң хол-дан 

 

Бул учурда салыштырылып жаткан кыргыз, алтай, хакас, тува тилдеринде илик, барыш, табыш 

жөндөмө башында үнсүз тыбыштардын ндт, гк алмашуулары орун алып, бардык кыйыр 

жөндөмөнүн башында жумшак үнсүз келет.  

Сал. кырг., алт. кол-дун//-дуң, кол-го//-га, кол-ду, кол-до//-да, кол-дон//-даң; хак., тув. хол-ның//-

дуң, хол-га, хол-ны//-ды, хол-да, хол-даң//-дан.  

 

Мурунчул уяң үнсүз менен бүткөн сөздүн жөндөлүшү  

Жөн- 

дөмө 

Кыргыз  

тили 

Алтай 

тили 

Хакас 

тили 

Тува 

тили 

А. күн күн күн хүн 

И. күн-дүн күн-ниң күн-ниң хүн-нүң 

Б. күн-гө күн-гө күн-ге хүн-ге 

Т. күн-дү күн-ни күн-ни хүн-нү 

Ж. күн-дө күн-дө күн-де хүн-де 

Ч. күн-дөн күн-дөң күн-нең хүн-ден 

 

Мында күн сөзүнөн кийин төмөнкүдөй өзгөчөлүктөр орун алат: 1) илик, табыш жөндөмөнүн 

башкы н үнсүзү кыргыз тилинде д’га өтөт: күн-дүн, башкаларында сакталат: күн-ниң // хүн-ниң, күн-

ни // хүн-ни; 2) чыгыш жөндөмөнүн башкы д үнсүзү хакас тилинде мурундашып н’га өтөт: күн-нең, 

башкаларында сакталат: күн-дөн, күн-дөң, хүн-ден; 3) барыш, жатыштын башкы г, д үнсүздөрү 

бирдей сакталат: күн-гө, күн-ге, күн-дө, күн-де; 4) хакасчада эрин күүсү мүчөгө тарабайт: күн-ниң, 

күн-ге, күн-ни, күн-де; күн-нең 5) алтайчада эрин күүсү мүчөдөгү кууш үндүүгө тарабайт: күн-ниң, 

күн-ни, бирок кең үндүүгө тарайт: күн-дө, күн-дөң; 6) тувачада эрин күүсү мүчөдөгү кең үндүүгө 

тарабайт: хүн-ге, хүн-де, хүн-ден, бирок кууш үндүүгө тарайт: хүн-нүң, хүн-нү; 7) кыргыз тилинде 

эрин күүсү мүчөдөгү кең үндүүгө да, кууш үндүүгө да бирдей тарайт: күн-дүн, күн-гө, күн-дү, күн-дө, 

күн-дөн. 

 

Каткалаң үнсүз менен бүткөн сөздүн жөндөлүшү 

Жөн- 

дөмө 

Кыргыз  

тили 

Алтай 

тили 

Хакас 

тили 

Тува 

тили 

А. таш тас тас даш 

И. таш-тын тас-тың тас-тың даш-тың 

Б. таш-ка тас-ка тас-ха даш-ка 



18 
 

Т. таш-ты тас-ты тас-ты даш-ты 

Ж. таш-та тас-та тас-та даш-та 

Ч. таш-тан тас-таң тас-таң даш-тан 

 

Көрүнүп тургандай, каткалаң үнсүз менен бүткөн сөздөн кийин жөндөмө мүчөнүн башкы 

үнсүзү да каткалаңдашып, каткалаң үнсүзгө өтүп айтылат да, тектештирилип жаткан бардык 

тилдерде жалпылык сакталат. Сал. кырг. -тын, алт., хак., тув. -тың; кырг., алт., тув. -ка, хак. -ха; 

кырг., алт., тув., хак. -ны, -да; кырг. тув. -тан, алт., хак. -таң. Ошол эле маалда мүчөдөгү үндүүлөр 

жогоруда белгиленген эрежелер боюнча ишке ашырылып, окшош жана айырмачылыктарды ортого 

чыгарат. 

 

-ыбыз, -ыңар мүчөлүү сөздөрдүн жөндөлүшү 

 
Кыргыз 

тили 

Алтай 

тили 

Хакас 

тили 

Тува 

тили 

А. 
китебибиз 

китебиңер 

бичигибис 

бичигеер 

книгабыс 

книгаңар 

номубыс 

номуңар 

И. 
китебибиз-дин 

китебиңер-дин 

бичигибис-тиң 

бичигеер-диң 

книгабыс-тың 

книгаңар-ның 

номубыс-тың 

номуңар-дың 

Б. 
китебибиз-ге 

китебиңер-ге 

бичигибис-ке 

бичигеер-ге 

книгабыс-ха 

книгаңар-га 

номубыс-ха 

номуңар-га 

Т. 
китебибиз-ди 

китебиңер-ди 

бичигибис-ти 

бичигеер-ди 

книгабысты 

книгаңар-ды 

номубыс-ты 

номуңар-ды 

Ж. 
китебибиз-де 

китебиңер-де 

бичигибис-те 

бичигеер-де 

книгабыс-та 

книгаңар-да 

номубыс-та 

номуңар-да 

Ч. 
китебибиз-ден 

китебиңер-ден 

бичигибис-тең 

бичигеер-дең 

книгабыс-таң 

книгаңар-даң 

номубыс-тан 

номуңар-дан 

 

Мында төрт тилде тең -ибиз//-ибис//-быс, -иңер//-еер//-ңар мүчөлөрүнүн соңку үнсүзү 

жөндөмөнүн башкы үнсүзүн аныктаганы көрүнүп турат. 

 

 

 

Жактама ат атоочтун көптүк түрүнүн жөндөлүшү 

 
Кыргыз 

тили 

Алтай 

тили 

Хакас 

тили 

Тува 

тили 

А. 

биз 

силер 

алар 

бис 

слер 

олор 

пис 

сирер 

олар 

бис 

силер 

олар 

И. 

биз-дин 

силер-дин 

алар-дын 

бис-тиң 

слер-диң 

олор-дуң 

пис-тиң 

сирер-ниң 

олар-ның 

бис-тиң 

силер-ниң 

олар-ның 

Б. 

бизге 

силер-ге 

алар-га 

бис-ке 

слер-ге 

олор-го 

пис-ке 

сирер-ге 

олар-га 

бис-ке 

силер-ге 

олар-га 

Т. 

биз-ди 

силер-ди 

алар-ды 

бис-ти 

слер-ди 

олор-ду 

пис-ти 

сирер-ни 

олар-ды 

бис-ти 

силер-ни 

олар-ны 

Ж. 

биз-де 

силер-де 

алар-да 

бис-те 

слер-де 

олор-до 

пис-те 

сирер-де 

олар-да 

бис-те 

силер-де 

олар-да 

Ч. 

биз-ден 

силер-ден 

алар-дан 

бис-тең 

слер-дең 

олор-доң 

пис-тең 

сирер-дең 

олар-даң 

бис-тен 

силер-ден 

олар-дан 
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Мында өйдөкү парадигма тарыхый морфонологиянын алгоритмине баш ийген шайкештиктер 

боюнча төмөнкүчө мүнөздөлөт: 

а) Саян-Алтай өңүрлөрүнө таралган алтай, хакас, тува тилдеринде «сөз соңунда жумшак үнсүз 

келбейт» деген бабатилден бери келаткан заң-эреже сакталып, кыргыз тилинде аягы з болуп өзгөргөн 

биз ат атоочу бис // пис турпатында келип, өзүнөн кийинки мүчө башындагы жумшак үнсүздү 

каткалаң үнсүзгө өткөрөт. Сал. кырг. биз-дин, биз-ге, биз-ди, биз-де, биз-ден; алт., хак., тув. бис//пис-

тин, бис//пис-ке, бис//пис-ти, бис//пис-те, бис//пис-тен//-тең; 

б) силер ат атоочу (алтай тилиндеги биринчи муундагы кууш үндүүнүн кыскарып, жазууга слер 

болуп чыгарылышын эске албаганда) төрт тилде тең бири бири менен үндөшүп, мүчө башындагы 

үнсүздүн тандалып алынышы жактан кыргыз-алтай түгөйүндө жумшак үнсүз (сал. кырг.-алт. 

силер//слер-дин//-ге// -ди//-де//-ден//-дең) келсе, хакас-тува түгөйлөрүндө жөндөмө мүчө башындагы н, 

г үнсүздөрү сакталып айтылат (силер // сирер-ниң, силер//сирер-ни, силер//сирер//-ге//-ни/ -де// -дең //-

ден; 

в) илик жөндөмө кыргыз тилинде н’га бүтсө (-дин//-дын), алтай, хакас, тува тилдеринде ң’га (-

ның//-ниң, -диң//-дуң, -тиң) бүтөт; 

г) чыгыш жөндөмө кыргыз, тува тилдеринде н’га (-дан//-ден, -дан//-ден, -тен) бүтсө , алтай, 

хакас тилдеринде ң’га (-даң//-дең//-доң, -тең) бүтөт; 

д) өйдөкү парадигманын алкагында кыргыз, алтай, хакас, тува тилдериндеги үндөштүк бири 

бирине толук шайкешет; 

е) жактама ат атоочтун көптүк түрү салыштырып жаткан төрт тилде тең жөнөкөй жөндөлүштүн 

эрежеси боюнча ишке ашырылат. 

Татаал жөндөлүш. Тектештиги териштирилип жаткан тилдердеги татаал жөндөлүштүн 

курамы жана таралуу чөйрөсүн ар тараптан тастыктаган илимий даректерге жетүү мүмкүнчүлүгү 

бизде чектелүү болгондуктан, колдо бар материалдардын негизинде кыргыз тилинин фактысына 

таянуу менен алтай, хакас, тува тилдериндеги аталган типтин курамын жалпылаштырып төмөкүчө 

аныктоого болот: 

-ым, -ың мүчөлүү сөздөрдүн жөндөлүшү 

 
Кыргыз 

тили 

Алтай 

тили 

Хакас 

тили 

Тува 

тили 

А. 
китеб-им 

китеб-иң 

бичиг-им 

бичиг-иң 

книга-м 

книга-ң 

ном-ум 

ном-уң 

И. 
китеб-им-(д)ин 

китеб-иң-(д)ин 

бичиг-им-диң 

бичиг-иң-диң 

книга-м-ның 

книга-ң-ның 

ном-ум-дуң 

ном-уң-дуң 

Б. 
китеб-им-е 

китеб-иң-е 

бичиг-им-е 

бичиг-иң-е 

книга-м-а 

книга-ң-а 

ном-ум-а 

ном-уң-а 

Т. 
китеб-им-(д)и 

китеб-иң-(д)и 

бичиг-им-ди 

бичиг-иң-ди 

книга-м-ды 

книга-ң-ды 

ном-ум-ду 

ном-уң-ду 

Ж. 
китеб-им-де 

китеб-иң-де 

бичиг-им-де 

бичиг-иң-де 

книга-м-да 

книга-ң-да 

ном-ум-да 

ном-уң-да 

Ч. 
китеб-им-(д)ен 

китеб-иң-(д)ен 

бичиг-им-дең 

бичиг-иң-дең 

книга-м-даң 

книга-ң-наң 

ном-ум-дан 

ном-уң-дан 

 

Кыргыз тилиндеги -ым, -ың таандык мүчөлүү сөздөрдүн жөндөлүшү жөнөкөй жана татаал 

типтин ортосундагы тенденция мүнөзүндөгү кубулуш экендиги, алар татаал типке көбүрөөк ыктары, 

муну барыш жөндөмөнүн башкы үнсүзү дайыма түшүп айтылышы далилдери, мында илик, 

табыштын башкы үнсүзү түшүрүлүп айтылса, татаал жөндөлүшкө жатары, антпегенде мындай 

жөндөлүш жөнөкөй типке ыктары, чыгыш жөндөмөнүн кыскарып же толук айтылышы чектелген 

мүнөздөгү жекече кубулуш экендиги өйдөдө белгиленген эле.  

Дал ушул өңүттөн алып караганда алтай, хакас, тува тилдериндеги бул өңдүү сөздөрдүн 

жөндөлүшү басым көпчүлүк учурда жөнөкөй жөндөлүшкө баш ийип, кыргыз тилине караганда толук 

калыпташып калгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Мунун себеби али белгисиз. Ал тарыхый, ареалдык, 

маданий факторлорго барып такалышы мүмкүн. Ошол эле маалда барыш жөндөмөнүн башкы 

үнсүзүнүн түшүп айтылышы бул тилдерди бир өзөккө бириктирген дагы бир жалпылык экендиги 

анык. 
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-ы//-сы мүчөлүү сөздөрдүн жөндөлүшү 

 
Кыргыз 

тили 

Алтай 

тили 

Хакас 

тили 

Тува 

тили 

А китеб-и бичиг-и книга-зы ном-у 

И китеб-ин-ин бичиг-ин-иң книга-зын-ың ном-ун-уң 

Б китеб-ин-е бичиг-ин-е книга-зын-а ном-аа 

Т китеб-ин-ø бичиг-ин-ø книга-зын-ø ном-ун-ø 

Ж китеб-ин-де бичиг-ин-де книга-зын-да ном-ун-да 

Ч китеб-ин-øен бичиг-ин-øең книга-зын-øаң ном-ун-øан 

 

Көрүнүп тургандай, мында төмөнкүдөй өзгөрүүлөр орун алат: 

а) бардык кыйыр жөндөмөдө 3-жак таандык мүчөнүн *-ын/*-сын түрүндөгү баштапкы формасы 

калыбына келет да [2, 204; 3, 25-29], жөндөлүүчү негиз болуп ошол н- тыбышы кошулуп айтылган 

форма эсептелет: кырг. китеб-ин-, алт. бичиг-ин-, хак. книга-зын-, тув. ном-ун-;  

б) илик, барыш, табыш жөндөмө мүчөнүн башкы үнсүзү төрт тилде тең түшүрүлүп айтылат. 

Сал.: кырг. китеб-ин-ин, китеб-ин-е, китеб-ин-ø; алт. бичиг-ин-иң, бичиг-ин-е, бичиг-ин-ø; хак. книга-

зын-ың, книга-зын-а, книга-зын-ø; тув. ном-ун-уң, ном-аа, ном-ун-ø; 

в) табыш жөндөмөдө үнсүздөн кийин мүчөдөгү үндүү да кыскарып, ø (нөл) мүчө майданга 

чыгат. Сал.: кырг. китеб-ин-*и > китеб-ин-ø; алт. бичиг-ин-*и > бичиг-ин-ø; хак. книга-зын-*и > 

книга-зын-ø; тув. ном-ун-*у >ном-ун-ø;  

г) чыгыш жөндөмөнүн башкы үнсүзү төрт тилде бирдей түшүп калат. Сал.: китеб-ин-øен; алт. 

бичиг-ин-øең; хак. книга-зын -øаң; ном-ун-øан. Белгилей кетчү нерсе, бул кубулуштун ишке ашуу 

себеби түркологияда бүгүнкүгө чейин толук ачып көрсөтүлө элек.  

Ошентсе да, муну мурунчул кош -нн- үнсүздүн колдонушуна төрт тилдин аталган 

парадигмасында жол бербей тургандыгы менен шартталат деп божомолдоого болот;  

д) тува тилинин барыш жөндөмөсүндө кыргыз, алтай, хакас тилдеринен өзгөчөлөнгөн татаал 

морфонологиялык процесс жүрөт да, мунун натыйжасында 3-жак таандык мүчө менен жөндөмө мүчө 

сиңишүү аркылуу бири бирине биригип, созулма -аа көрсөткүчү аркылуу берилет: ном-ун-а > ном-

аа. 

Жактама ат атоочтун жекелик түрүнүн жөндөлүшү 

 
Кыргыз 

тили 

Алтай 

тили 

Хакас 

тили 

Тува 

тили 

А. 

мен 

сен 

ал 

мен 

сен 

ол 

мин 

син 

ал 

мен 

сен 

ол 

И. 

мен-ин 

сен-ин  

ан-ын 

мен-иң 

сен-иң 

он-уң 

мин-иң 

син-иң 

ан-ың 

меең  

сеең 

он-уң 

Б. 

маг-а 

саг-а 

аг-а 

мег-е 

сег-е 

ог-о 

маг-аа 

саг-аа 

аг-аа 

маң-аа 

саң-аа 

оң-аа 

Т. 

мен-и 

сен-и 

ан-ы 

мен-и 

сен-и 

он-у 

мин-и 

син-и 

ан-ы 

мен-и 

сен-и 

он-у 

Ж. 

мен-де 

сен-де 

ан-да 

мен-де 

сен-де 

он-да 

мин-де 

син-де 

ан-да 

мен-де 

сен-де 

он-да 

Ч. 

мен-ден 

сен-ден 

ан-дан 

мен-дең 

сен-дең 

он-даң 

мин-дең 

син-дең 

ан-даң 

мен-ден 

сен-ден 

он-дан 

Жактама ат атоочтун өйдөкү жөндөлүш парадигмасында кыргыз, алтай, хакас, тува тилдерине 

тиешелүү төмөнкүдөй өзгөчөлүктөр орун алат:  

1) мен, сен ат атоочу фонетикалык жактан кыргыз, алтай, тува тилдеринде толук шайкеш келсе, 

хакас тилинде е~и алмашуусуна кабылып, мин, син формасында келет. Ал эми кыргыз-хакас 

түгөйүндө ал ат атоочу, алтай-тува түгөйүндө ол ат атоочу толук дал келип, эки учурда тең кыйыр 
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жөндөмөдө жөндөлүүчү негиз болуп ан//он формалары эсептелет. Мунун натыйжасында кыйыр 

жөндөмөдөгү бардык ат атоочтун соңку үнсүзү н- тыбышына теңелет: мен//мин, сен//син, ан//он; 

2) жактама ат атоочтун кыйыр жөндөмөдөгү парадигмасы төрт тилде тең бирдей 

морфонологиялык эрежелер аркылуу куралып, андан ары фонетикалык жекече өзгөрүүгө кириптер 

болот. Сал. илик -ин//-ын, -иң//-ың//-уң, барыш -а, -е//-о, -аа, табыш -и//-ы//-у, жатыш -де//-да, чыгыш 

-ден//-дан, -дең//-даң; 

3) татаал жөндөлүштүн эрежеси боюнча илик, табыштын башкы үнсүзү түшүрүлүп айтылат да, 

морфонологиялык процесстин бул баскычында кыргыз, алтай, хакас тилиндеги формалар алынат: 

мен-ин // мен-иң // мин-иң; сен-ин // сен-иң // син-иң; ан-ын // он-уң //ан-ың; мен-и // мин-и; сен-и // син-

и; ан-ы // он-у. Ошол эле маалда табыш жөндөмө формасы тува тилинде алтай тилине шайкеш келсе: 

мен-и, сен-и, он-у, кыргыз тилинде хакас тилине шайкеш келет. Сал.: мен-и, сен-и, ан-ы, бирок  

4) илик жөндөмө формасы алтай, хакас тилдеринде бири бирине дал келсе (сал. мен-иң, сен-иң, 

он-уң // ан-ың), кыргыз тилинде булар соңку н- үнсүзү менен айырмаланат (сал. мен-ин// сен-ин). Ал 

эми тува тилинде аталган форма андан ары өзгөрүүгө кириптер болуп, созулма үндүүнү пайда кылат: 

мен-иң > меең, сен-иң > сеең, бирок он-уң. Мында бул форма алтайчага дал келет;  

5) өйдөкү парадигмада барыш жөндөмөнүн башкы -г үнсүзү төрт тилде тең ат атоочтук 

уңгунун соңку үнсүзүнө артка карай таасир этип, адегенде н тыбышын ң тыбышына өткөрөт. Бул 

процесс кыргыз, хакас, тува тилдеринде үндүүгө да таралып, мүчөдөгү а үндүүсүнүн таасири менен 

мен, сен уңгусундагы е үндүүсү а'га өтүп айтылат. Сал.: кырг., хак., тув мен+га > *маң+га, сен+га > 

*саң+га, ал+га > *аң+га, ол+га > *оң+га. Тува тилинде ат атоочтук уңгудагы өзгөрүү ушуну менен 

токтойт. Ал эми алтай тилинде уңгуга тескери үндөштүк таралбайт: мен+га > *мең+ге, сен+га > 

*сең+ге, ол+га > *оң+го.  

Белгилей кетчү нерсе, ат атоочтук уңгудагы мындай өзгөрүү типологиялык жактан түрк 

тилдери үчүн демейки кубулушка жатат. Сал. уйг., түркм., түш. кырг. мен+га > маң+га > маң+а, 

сен+га > саң+га > саң+а, ал+га > аң+га > аң+а ж.б.;  

6) кыргыз, алтай, хакас тилдеринде ат атоочтук уңгунун соңку ң тыбышы мүчө башындагы г 

тыбышынын таасирине экинчи ирет кабылат да, ң тыбышы г тыбышына өтүп, уңгу-мүчөнүн жигинде 

кош -гг- үнсүзү пайда болот. Сал.: кырг., хак. мен+га > *маң+га > *маг+га, сен+га > *саң+га > 

*саг+га, ал+га > *аң+га > *аг+га, ол+га > *оң+га > *ог+га; алт. мен+га > *мең+ге > *мег+ге, 

сен+га > *сең+ге > *сег+ге, ол+га > *оң+го > *ог+го. Демек, барыш жөндөмөдө жөндөлүүчү негиз 

деп ат атоочтук маг-//сег-, саг-//сег-, аг-//ог- формалары табылат. Аталган процесс андан ары эки 

нукта өнүгөт:  

а) морфонологиялык жактан уңгу-мүчө жигинде кош -гг- тыбышынын колдонулушуна чек 

коюлгандыктан кыргыз-алтай түгөйүндө татаал жөндөлүштүн эрежеси боюнча -га мүчөсүнүн башкы 

үнсүзү түшүрүлүп айтылат. Сал. кырг. маг+га > маг+а > мага, саг+га > саг+а > сага, аг+га > аг+а 

> ага; алт. мег+ге > мег+е > меге, сег+ге > сег+е > сеге, оң+го > ог+о > ого; 

б) хакас, тува тилдеринде, кыргыз, алтай тилдеринен айырмаланып, барыш жөндөмөдө үнсүз 

жана үндүү тыбыштар ширешип созулма үндүүнү пайда кылат. Сал. хак. маг-аа > магаа, саг-аа > 

сагаа, аг-аа > агаа ж.б. [4; 5, 146-156]; тув. маң-аа >, саң-аа > саңаа, оң-аа >оңаа [2, 252]; 

7) кыргыз, алтай, хакас тилдеринде ат атоочтук уңгудагы нңг алмашуусун ишке ашырган 

тарыхый процесс, буга чейин белгиленгендей, иралды азербайжан тилинин Закатал-Ках, Жебраил, 

Карягы, Кедабек, Нахичеван айтымдарынын фактысы аркылуу тастыкталат. Сал.: магhа < маh + га, 

сагhа < саh + га ж.б. [6, 13-14; 7, 27-28; 8, 18; 9, 106-110; 1, 148-149]. Экинчиден, барыш жөндөмөнүн 

парадигмасындагы мындай тарыхый процесстин орун алышын кыргыз тобуна кирген өйдөкү тилдер 

да далилдейт. Бул фактылар жеке эле тектештирме өңүттөн эмес, Евразия мейкиндигин байырлаган 

байыркы түрк тайпалары журт которгон улуу көчүн тарыхый-лингвистикалык жактан негиздөө үчүн 

да ашкере баалуу. 

Ошентип, салыштырылып жаткан кыргыз, алтай, хакас, тува тилдери бирдей даражада атооч 

сөздөрдүн жөндөлүш типтерин ишке ашырган бирдиктүү эрежелерди колдонгондугу менен 

мүнөздөлөт. Мындагы айырмачылык бул эрежелердин ишке ашуу шарттарына гана барып такалат. 

Бул тилдер бири биринен жөндөлүштүн типтеринин саны боюнча айырмаланбастан, татаал 

жөндөлүштү ишке ашырган эрежелердин колдонуу чөйрөсү боюнча гана айырмаланат. Демек, 

аталган тилдерде жөнөкөй жөндөлүштү уюштуруучу борбор болуп нагыз зат атоочтук парадигма 

эсептелсе, татаал жөндөлүштү уюштуруучу борбор болуп нагыз ат атоочтук парадигма эсептелет. 

Атооч сөздөрдүн калган бардык парадигмалары дал ушул эки борбордун тегерегинде топтолот. 

Алардын айрымдары тенденциялык мүнөзгө ээ болуп, жөнөкөй жана татаал типтердин ортосунда 

олку-солку туруксуз абалда да болот.  
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Жыйынтыктап айтканда, кыргыз, алтай, хакас жана тува тилдери ар түрдүү тарыхый-маданий 

шартта бирдиктүү көөнө тилдик кыртыштап тайып, чачырап, ички өзгөчөлүктөрү бүгүнкү өзгөргөн 

абалга жеткени белгилүү. Ошол эле маалда тектештикти сактоого тирек болгон өзөк категориялар да 

бар экени шексиз. Атооч түркүмүндөгү сөздөр үчүн мындай категориялардын башында жөндөмө 

категориясы турары анык. Аны тектештирилип жаткан тилдердин жөндөлүш парадигмасында 

айырмачылыкка караганда жалпылыктын арбын болушу ачык тастыктайт [2, 252]. 
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Оразалы  СӘБДЕН 

экономика ғылымдарының докторы, профессор 

ҚР БҒМ ҒК Экономика институты 

Қазақстан Ғалымдар одағының президенті 

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Халықаралық жаһандандық зерттеу академиясы және ҚР ҰИА академигі  

Экономика институтының экономикалық саясат және жаһандану орталығының жетекшісі,  
 

ТҮРКІСТАНДЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРТУ ЖОБАСЫ 
 

Жобаның негізгі мақсаты: «Түркістанды халықаралық деңгейдегі рухани орталыққа» (мегаполиске) 

айналдыру арқылы халықаралық қауіпсіздікке жаңа қадам жасау. Тарихымызда тұңғыш рет 1 аймақ мысалында 

екі аса ірі түбегейлі проблеманы ұштастырып, яғни бір жағынан, адамзаттың рухани дамуын, екінші 

жағынанжаңаVI-технологиялық укладты үйлестіру арқылы, инновациялық даму мүмкіндігінің Қазақстандық 

жаңа үлгісін дүниежүзіне көрсету. Бұлжоба іске асқан кезде халықаралық деңгейде Қазақстанның мәртебесіне 

септігін тигізеді. 

 

Основная цель проекта: превратить Туркестан в духовный центр (мегаполис) международного масштаба. 

Впервые в истории, на примере одного региона, увязав две особо крупные кардинальные проблемы,т.е. с одной 

стороны, духовно-культурное, историческое развитие общества, с другой стороны, новый 6-ой технологический 

уклад, показать миру возможности Казахстанской новой модели духовно - инновационного развития. 

 

The main purpose of this project is to transfer Turkestan in the spiritual center (megapolis) of the international 

level. For the first time in history, as an example of one region, two large cardinal problems had been connected, i.e. on 

the one hand spiritual and cultural development of the society, on the other hand new 6th technological way to show to 

the world opportunity of Kazakhstany new model of spiritual-innovative development. 

 

 І. Әлем қайда бағыт алды? 

 Әлем елдерінің дамуы қайда, қай бағытқа бара жатыр деген сұраққа айтарым, әлем бір алапат 

өзгеріс үстінде – дүниежүзілік дағдарыс, климаттың жылуы, ашаршылық т.б. түрлі-түрлі нәубеттер 

күрделі әлеуметтік-саяси өзгеріске алып келуде. Ғаламды шарлаған осы өзгерістер ықпалды күштер 

мен билік басындағыларды тығырықтан шығар жаңа жол іздеуге, халықтың болашаққа сенімсіздігін 

алдын алуға түрткі болып отыр. 

 Дүниежүзілік дағдарыстың екінші толқынының легі Америка мен Еуропа елдерінде белең 

алып, күшеюде, сондай-ақ барған сайын дүниежүзілік бәсекелестік күшейе түсуде, климаттың 

жылынуы адамзатты қатты алаңдатып отыр, соның салдарынан су тасқыны, құрғақшылық сияқты 

табиғат апаттары, түрлі эпидемиялық аурулар өршіп, нәубеттер жиілеуде [1]. Міне, осындай 

жағдайда көптеген мемлекеттерде келеңсіз оқиғалар орын алуда. Соның ішінде Қазақстанды алсақ 

келеңсіз жағдайлар, көпжылдан бергі әлеуметтік мәселелердің қордаланып қалуының, рухани, діни 

азғындықтың тамыр жаюының, сыбайлас жемқорлықтың (коррупцияның) дендеп кетуінің көрінісі 

болды, т.б. Осының бәрі мемлекетіміздің қауіпсіздігін сақтауға түбегейлі мән беру керек деген 

мәселе [2]. 

 Сыбайлас жемқорлық қоғамымызды жегідей жеп, тоздырып отыр. Ал онымен күрес әзірше өз 

нәтижесін күткен деңгейде бере алмай келеді. Қоғам рухани жағынан да күйзеліске түсуде, әсіресе 

бетімен кеткен әртүрлі діни ағымдар (олардың ұзын саны 2011ж. 4500 асып жығылды) жастар түгілі, 

ересектердің де ақыл-ойын жаулап алып жатыр [3]. Мемлекеттік идеологияның тиісті деңгейде 

жұмыс жасамай тұрғаны қатты сезіледі. Мемлекетіміздің идеологияны дұрыс таңдап, күшейтіп 

жүзеге асыратын кезі келді. 

 Осындай аса күрделі жағдайда Қазақстан мемлекеті өзінің тәуелсіздігін, әлем 

қауымдастығындағы орнын сақтап қалумен қатар, нығайта түсуі тиіс. Шығысымызда 1,5 млрд. халқы 

бар алып Қытай мемлекеті тұрса, солтүстіктігімізде 150 млн. халқы бар Ресей мемлекеті, 

оңтүстігімізде 1,2 млрд. жуық халқы бар Үндістан мемлекеті тұр. Әлемге ықпал етіп тұрған АҚШ 

анау. Жұтылып кетпейміз бе деген ой тууы заңды. Алып мемлекеттердің арасында Қазақстан 

Республикасына дербестігін сақтап, әлеуетін дамыту үшін Елбасы ұстанған көпвекторлы саясат - ең 

оңтайлы шешім екенін уақыт бірте-бірте дәлелдеп отыр. Әлеммен құрмаласу (интеграция) сенімді 

жол ретінде мойындалды. Ең алдымен аймақтық мемлекеттердің бірігіп, өзара ынтымақтаса, бірлесіп 

жұмыс істеуі – бәріміз үшін де ең тиімді шара.  

Осыған қатысты, дағдарыстан туған қиындықтардың себебі неде деген сұраққа мынадай 

түйінді ой  айтқым келеді.  Жаһандану  процесі  либеральды  емес  жүйені  халықаралық  ұлттық 
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компаниялардың жеке пайдасына істете отырып ХХІ ғасырдың басында бүкіл адамзатты 

дүниежүзілік кризистің шырмауығына түсірді. Әлемнің бай жерінде миллиондаған адамдар 

кедейшілікте, ашаршылықта, қайғы-қасіретте өмір сүруде.Жалпы дамыған мемлекеттердің өздері 

(G20, G8 деп жатырмыз), стратегиялық дамуда біржақты болды, олар тек баюды мақсат етіп алға 

қойды. Кейінгі жылдары АҚШ-та шектен тыс, өте көп басып шығарған доллардың салдарынан 

дүниежүзінде доллардың көлемі, сатып алатын тауардың көлемінен 10-12 есеге дейін асып кеткен. 

Экономиканың заңы бойынша мұндай тепе-теңдік бұзылған жағдайда, әрине дағдарыс болады. 

Капиталистер капитал көп болса деп, ғылымның жаңа технологиялық жетістіктері нәтижесінде тек 

бір мақсатты ғана шешуді көздеді, қалайда ол баю мақсаты. 

 Осындай қиындықта БҰҰ, Халықаралық валюта қоры, Еуропаның, Дүниежүзілік даму 

банктері, Еуроодағы т.б. әлемнің қоғамдық – финанс (қаржы) ұйымдары өз дәрменсіздігін көрсетті. 

Оған қосымша индустриалды технико-технологиялық кризис, ІІІ-ІV-V-ТУ өзін-өзі сарқып бітті. Даму 

үрдісі жаңа технологиялық, инновациялық жүйені қажет етуде. 

 Ең өкініштісі, сол адамзатты қоғамды ізгілендіру (гуманизациялау) мәселесіне қызмет 

еткізумен қатар, табиғаттың даму заңына сәйкес өмір сүруді қамтамасыз ету мүлдем ұмытылды. 

Адам мен табиғат капиталына басымдылық мән берілмеді, рухани құндылықтар ұмытылды. 

Осылайша гармониялық даму заңдылығы бұзылды, нарықтың көрінбейтін қолы өз дегенін жасады, 

сөйтіп сол алпауыт мемлекеттердің өздері дүниежүзілік дағдарысқа ұшырады. Кризис уақытында 

экономиканы мемлекеттік реттеу арқылы басқару керектігін өмір көрсетуде. 

 Міне, осы үлкен кемшіліктерді жою арқылы адамзаттыңтабиғатпен гармониялық тұрақты 

дамуын қалпына келтіру үшін ХХІ ғасырда, кризис заманында – ең керегі ол шикізаттан гөрі, ертең 

бітетін қазба-байлықты игеруден гөрі – жаңа көзқарас, соны идеялар, дамудың жаңа жобалары қолға 

алынуы кезек күттірмейтін шараға айналуы қажет. Жалпы, тарихтың даму заңдылықтарын 

бұлжытпай орындау өмірлік маңызды, осыған орай рухани даму мәселесін алға қою әбден абзал. 

Себебі келешекте қоғамның және табиғаттың даму заңдылықтары бірінші орынға шығады. 

 ХХІ ғасырда жаңа қоғамның формасы қалай болу керек деген сұраққа екі факторды ескерген 

жөн деп білем.  

 Біріншісі, дүниежүзінің тарихи даму логикасын, өзіміздің төл тарихымыздың, рухани-мәдени 

құндылықтарын пайдалану.  

 Екіншісі, ХХІ ғасырдың жаңа сұранысы, ол постиндустриялды гуманистикалық-ноосфералық 

цивилизацияға көшу. Оның бірінші сатысы – асау аттай жаңа технологиялық укладты ерттеп, міне 

алу тұр. Капиталды инвестиция ретінде осында, инновациялық технологияға аямай салу керек, егер 

зымырап кетіп бара жатқан жаңа цивилизацияның поезінің соңғы вагонына үлгерейін десек. Әйтпесе 

мәңгілік қаламыз. 

Осындай ой-толғаныстан кейін туындаған мынадай тың тұжырымымды алға тартпақпын: «Біз 

рухани-мәдени дамумен қатар индустриалды қоғамнан кейінгі жаңа 6-технологиялық укладты 

үйлестіре отырып, оларды іс жүзінде бірге, бір процесс ретінде жүргізгенде ғана адамзат өмірдің 

даму заңдылығы мен тұрақты даму жолына көшуге мүмкіндік алады. Әлем жаңа әлеуметтік 

құрылымға беталғанда, Қазақстан өзінің әлеуметтік-экономикалық, саяси құрылымын өзгертіп, біздің 

ойымызша, интегралды-инновациялық қоғам типіне біртіндеп көшкені жөн. Бұл стратегиялық 

мақсат және бұл кезең-кезеңмен жүзеге асырылуы тиіс.  
ІІ. Ұлы Жібек жолында  "ТҮРКІСТАН ӨҢІРІ" жаңа рухани-технологиялық кластерін құру 

Қазақстан қоғамын ізгілендіру жолы 

 Жаңа ғасырдың тарихы алдында, оның информациялық, жаңа ғылыми, технологиялық 

өзгерістері, әлеуметтік трансформациясы өмірді өте тез өзгертетінін түсінген жөн. Міне, осыған орай 

жаңа бір мегажобаны ұсынып отырмын, бұл жобаның аты:  «Түркістан өңірі» рухани - жаңа 

технологиялық кластері деп аталады. (1 суретте оның мақсаты, құрылымы, іс-шаралары т.б. 

көрсетілген). 

  Бұл мегажоба үлкен 2 бағыттан тұрады. 

1 бағыт. Түркістанды рухани жаңғырту арқылы рухани орталыққа айналдыру. 

 Дүниежүзілік атласты алып қарасаңыз Қазақстан аумағында көне көне қалалар бар, оның 

ішінде Түркістан мен Тараздың орны ерекше. Бүкіл тарихты алсақ, ежелгіні қойғанда VI-VIII 

ғасырлардың өзінде осы өңірде жалпы Түрік қағанаты, былайша айтқанда, түркі тілдес халықтар өмір 

сүрген. Сол Түрік қағанатында ежелгі Түркістан қаласы рухани орталық ретінде тарихи орын 

иеленді. Кейін тарихтың ағымына байланысты түркітілдес халықтар әр жаққа шашырап кетті. 

Мысалы, түріктер Анадолыға кетті, сол жақта дамуының арқасында «Осман империясы» құрылды, 

кейін Кемал Ататүріктің революция жасауының нәтижесінде жеке мемлекет болды, бүгінде 80 млн. 
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астам халқы бар Түркия дамыған мемлекеттер қатарына қосылуда. Осы сияқты басқа да түркітілдес 

халықтар жан-жаққа шашырап жеке-жеке мемлекеттер болып дамып келеді. Олар  соған қарамастан 

Қазақ жеріндегі Түркістанды өздерінің ата-бабаларының шыққан тегі, «Атажұрт» деп атайды, рухани 

астанамыз, екінші Мекке деп те санайды, бүгінге дейін көп халық ағылып келіп киелі мекеніне 

тағзым етіп жатыр [4].  

 Біздің ойымыз, осы  Түркістанды іс жүзінде рухани астанаға, мәдени, ғылыми, діни орталыққа 

айналдыра отырып, ХХІ ғасырдың талабына сай Еуразиялық интеграциялық идеямен дамыту 

болмақ. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін кезек күттірмейтін мынандай іс-шараларды жүзеге асыру 

қажет деп ойлаймын (1 сурет):  

1) Парламентте «Жаңа Түркістан - Рухани астана» туралы заң қабылдау; 

2) Жаңа Түркістан өңіріне «еркін экономикалық аймақ» статусын беру қажет, ол үшін заң 

қабылдау; 

3) Түркістан аймағын 5 жылға дейін салықтан босату қажет, бұл өңірде барлық сауда-

саттықпен айналысатын шағын кәсіпкерлікті салықтан босату; 

4) Түркістанда зайырлы А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті жұмыс 

істейді, сонымен қатар Түркістанда ең жоғарғы деңгейде «Халықаралық дін академиясын» (әлем 

діндері), «Мәдениет академиясын», «Тарих қазынасы музейін», «Археология музейін» ашу керек; 

5) Қоғамды ізгілендіру туралы жаңа ғылыми орталық құрылып, жаңа заманның моральды 

кодексі жасалып қабылданады. Осы құрылатын жаңа аймақтың маңызы ескеріліп, Түркістанға 

Рухани астана статусын беріп, бүкіл Қазақстанның, әрі түркі дүниесінің рухани, мәдени, діни 

бірегейлігінің екінші мекке деген символына және отаншылдыққа тәрбиелейтін орталыққа 

айналдыру керек. Стратегиялық келешекте интеллектуалды лидерстваны алуды мақсат ету. Бұл 

іс аса зор шаралар,ғылыми, мәдени және идеологиялық жұмыстар жүргізуді талап етеді; 

6) Түркістан мен Кентау қалаларының аралығына Жаңа рухани астана қалашығын салу керек, 

бұл қаланың құрылысының сәулеті (архитектурасы) ежелгі шығыстық түркі өркениетінің 

нақышында, ұлттық нақыш бояу, таным ерекшеліктері ескеріліп жобалануы тиіс. Астана қаласы 

ХХІ ғасырда еліміздің жаңа модерн үлгідегі елордасы болса, ал Түркістан қаласы еліміздің ежелгі 

мәдени-тарихи үлгідегі рухани астанасы және мұсылман халқының негізгі масқатының орталығы 

болуы керек; 

7) Рухани астанада «Халықаралық Түркістан қорын» құру қажет. «Тұран даласы», «Жаңа 

Түркістан – рухани астана», «Рухани-технологиялық кластер», «Имидж Казахстана» 

басылымдарын, деректі және көркемсуретті фильмдер шығару керек; 

8) Рухани Жаңа Түркістан орталығын салуға Тұран даласына атажұрт деп, түркі, өзбек, 

азербайжан, түркмен, қырғыз, татар т.б. елдері, ал жалпы ислам әлемі деп араб, иран, мысырлық 

т.б. мемлекеттер өз көмегін берер деген үміт бар. Олардың өздерінің тарихи атажұртында, 

шыққан жерінде өз ұлттық нақышында ғажап ескерткіштер, зәулім ғимараттар салуға 

атсалысуы керек. Түркістанға келіп-кеткен адамдар өз елінің ежелгі тарихынан сыр шертетін 

кесене, ескерткіш, ғимараттарды көргендей болуы керек; 

9) Бұл жерде дүниежүзі дамуының тарихи логикасын көрсетсе болады. Мысалы, ежелгі 

Еуразия, Қазақстан жерінде тас ғасыры, қола, темір дәуірі, сақ, ғұн, қаңлы, үсүн мемлекеттері, 

түрік қағанаттары т.б. ортағасырлық мемлекеттер мен хандықтар болғанын көрсете білу.  

10)  Бұл киелі Түркістан жерінде мұсылман халқының терең тарихын алдымызда бейнелейтін 

біздің ұлы тарихи тұлғаларға, мемлекет, қоғам қайраткерлеріне пантеондар, ескерткіш кесенелер 

қойылуы тиіс. Олар Томирис ханша, Атилла патша, Ер тонга, Тоныкөк, Арыстанбаб, әл-Фараби, 

Жүсіп Баласағұн, Манас, Низами Гянжауи, Қожа Ахмет Яссауи, Қашқари Махмұт, Бейбарыс 

Сұлтан, Әмір Темір, Ұлықбек, Әлішер Науаи, Мұхаммед Хайдар Дулати,  Қорқыт, Абылай хан, 

Мақтымқұлы, Абай Құнанбайұлы, Ататүрік, Бекташ Вели, Шоқан Уалиханов, Ғабдолла Тоқай, 

Тұрар Рысқұлов, Дінмұхаммед Қонаев, Мұхтар Әуезов, Берді Кербабаев, Шыңғыс Айтматов т.б. 

Мынау тұрақсыз жаһандану заманында ел мен елді, халық пен халықты біріктіретін фактор 

осы идея болуы абзал. Осы іс-шаралардан кейін, тарихи құндылықтар арқылы біздің алдымызда 

адамның рухани жаңғыруына күрт өзгерістер ашылады. Қоғамның ар-ожданына кір түсірмей 

деградацияға ұшырамауына, қауіпсіздікті сақтауда бір үлкен қадам болады. Адамның ой-өрісі ХХІ 

ғасырдың талабына, жаңа цивилизациялық қоғамға сай өзгереді. Бұл дүниежүзілік өркениеттің 

талабы. 

 2 бағыт. Әрине, ХХІ ғасырда жүріп жатқан жаһандану процесінде дағдарысты еңсерген 

Қазақстан жаңа даму жолына түсуі тиіс. Бізге, халық саны аз елге озық технология, жаңа білім, 

ғылым, инновациялық жол қажет. Қазақстан үдемелі дамудың траекториясына шығуы шарт. Ол жаңа 
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6-технологиялық укладты қалыптастырған жағдайда ғана іске асады деп сенемін. Бұл биотехнология, 

нанотехнология, генинженериясы, электронды ақпараттық-байланыс, космосты игеру 

технологиялары және т.б. 

Бұл жоба 6 үлкен кластерден тұрады. Біз «Жаңа Түркістан» атты халықаралық ұлттық 

жобаның желілік моделін жасадық. Мұнда жоба 6 бағытта не істеу керек екендігі айтылады.   

- Рухани астана «Түркістан» туралы;  

- Кентау технологиялық кластері;  

- Жаңа ауыл кластері;  

- Туризм кластері;  

- Инфрақұрылым; 

- Логистика. 
 ІІ-бағытта  мынадай іс-шараларды жүзеге асыру қажет: 

1) Міне осы жаңа заманауи үрдістерді ескеріп әрі, Кентау қаласының адам және өндірістік 

әлеуетін пайдалана отырып, ол жердегі Кентау экскаватор зауытын, трансформатор зауытын, 

«Ащысайполиметал» АҚ және т.б. зауыттардың өндіріс күштерін модернизациялау керек; 

2) 6-технологиялық укладтағы  жаңа зауыттар салу керек. Жаңа бағыттағы жоғарғы 

технологиялық мамандар дайындау. Ядросыз қауіпсіздік «Байқоңыр-Семей» паркін ашу; 

3) Бұл жерге Жібек Жолы транспортты-логистикалық орталығы, шағын инновациялық 

бизнес орталығы, технополис, технологиялық колледж және  т.б. инфрақұрылымдар салыну 

қажет. Жаңаша айтқанда жаңа технологиялық кластерді қалыптастыру керек. Сонда біз, бір 

жағынан, Түркістанда рухани орталықты құрып, дамытамыз, екінші жағынан Кентауда жаңа 6-

технологиялық укладты қалыптастыра отырып, еліміз үшін мүлде жаңа бір жүйелі рухани-

технологиялық кластер жасаймыз; 

4) Ұлы Жібек жолы бойында жаңа туризм кластерін құрып, дамыту қажет. Бұл, бір жағынан, 

моноқалаларды дамыту бағдарламасын іске асыруға мол мүмкіндік берер еді;   

5) Жаңа үлгідегі «Ауыл кластерін» жасау қажеттігі – уақыт талабы. Ол –  ХХІ ғасырда қазақ 

ауылының сипаты қалай болуы керек деген мәселеге нақты жауап болмақ. Ауылды гүлдендіру, 

өркендету арқылы елімізді көркейтеміз. Ауылды көркейтудің бұл жолы «Ауыл кластерін» жасау 

арқылы жаңа жұмыс орындары ашылады, елді мекендердегі халықты тұрақтандырылады, сөйтіп 

демографиямыз жақсара түсері анық. Бұл жоба ата-бабамыздың ғасырлар бойы аңсаған мақсатына 

сай болады деп санаймын, әсіресе санымызды тез арада көбейтуге (табиғи өсімнен болған 

демографиялық шарықтауға) әсерін тигізеді және бұл демографиялық мәселеге үлкен мән беріп, 

басты приоритет ретінде қарау керек. Халқымыздың санын көбейтпей бай-қуатты мемлекетке 

айналуымыз екі-талай; 

6) Бұл Еуразиялық мегапроект болғандықтан, оның геосаяси мәнін күшейту үшін Ресей мен 

Қытай мемлекеттерін тарту керек. Космосты игеруде (Байқоңыр), туризм және транспортты 

логистикалық холдингте (Ұлы Жібек жолы), жаңа технологиялық укладтағы зауыттар салуда, уранды 

т.б. ресурстарды бейбітшілік мақсатта пайдалануда Ресей мен Қытай инвестициялары арқылы 

қатыстыру зор күш береді. 

 Ал, тың жаңалық ретінде әлемді таң қалдыратын тағыда не көрсетеміз? Егер Түркістанды 

рухани астанаға айналдыру жобасын бастап, бітірсек, бұл дүниежүзінің алдында олар  көрмеген тың 

жаңалық болар еді. Және де  бұл жобаның стратегиялық мәні,  маңызы  өте жоғары, ол ХХІ 

ғасырдың  жобасы болар еді. ЭКСПО-2017 жылы бітеді, ал Рухани Түркістан  мәңгі қалады, және  

жаңаша  стратегиялық дамуға үрдіс болады. Осыны  ұмытпайық, ағайын. Осы ұсынысты  біздің билік  

жүйелері ескерсе болар еді.  

Ең маңыздысы рухани, мәдени және жаңа инновациялық технологиялық укладты біріктіріп, бір 

процесс ретінде жүргізу нәтижесінде, біз ең қымбат адам капиталының тиімді пайдалануын 

қамтамасыз етеміз. 

Осындай ірі жоба негізінде  дүниежүзінде алғаш рет Түркістан және Кентау қалаларының 

базасында жаңа рухани-технологиялық кластер қалыптасатын болады. ХХІ ғасырда тұңғыш рет, бір 

аймақ мысалында адамзат баласының рухани, мәдени және технологиялық дамуының жаңа үлгісі 

қолданысқа енбек. Мұнда қоғамның гуманизациялануына бір жағынан рухани, мәдени салалар, ал 

екінші жағынан жаңа 6-технологиялық тетіктер, құрауыштар қызмет ететін болады. Халықаралық 

деңгейде бірінші рет, аналогі жоқ мегажоба қолданысқа енген жағдайда осы бір аймақтың мысалында 

жалпы адамзаттың болашақтағы жаңаша даму мәселесі шешілетін болады, әрі оның жаңа моделі, 

қоғамды гуманизациялау моделі қалыптасады деп сенеміз. 
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 Бұл жоба бір ғана аймақтың мәселесін түбегейлі шешу арқылы әлемге осы жаңа рухани-

технологиялық даму жолы арқылы адамзатты өркениетті дамытуға болатынын көрсете алады.  Оның 

АҚШ-ғы «Силиконовая долинадан» өзгешелігі рухани, мәдени даму және ауылды жаңғырту 

мәселесін жаңа заманға сай, жаңа инновациялық технологиялармен үйлестіру негізінде дамытып 

адамзатқа қызмет еткізу [5]. 

 Қаржыландыру көздері: 

1. Заң бойынша көзделінетін мемлекеттік, республикалық, жергілікті бюджеттер 

қаражаты. Қазіргі шамамен 100 млрд. $ жеткен Ұлттық қордан келешек үшін қаражат бөлу [6]. 

2. Түркі әлемінің кіндік қаласы ретінде Түркістанды қайта өркендетіп рухани астанаға 

айналдыру мақсатында «Халықаралық қор» құрылады. 

3. Инновациялық, жаңа технологиялық жобаларға шетел инвестициялары тартылады. 

4. Түркітілдес елдер атажұртында бой көтерген Рухани астанаға өз қолдауларын 

көрсететін болар. Бұл шараға ислам елдері де ат салысады деген үміт зор. Жаңа рухани астананың 

кескін-келбеті де мүлде жаңа сипатқа ие болады. 

5. Әр облыс бұл жобаға өз үлестерін қосуға тиіс. Қазақ тарихындағы белгілі тұлғалар 

пантеоны құрылады. Халқымыздың тарихи белестердегі ерлік қимылдары, ұлттық тәуелсіздігі 

үшін күресінің панорамалары жасалынады. 

6. Заңды және жеке тұлғалар да жобаны қаржыландыруға тартылады, Асар 

ұйымдастырылады т.б. 

 Бұл «ТҮРКІСТАН-ӨҢІРІ» РУХАНИ - ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КЛАСТЕРІН ҚҰРУ 

мегажобасын іске асыру барысын сол жоба біткенше Өкімет пен халықаралық қордың кеңесіне беру 

және де Парламенттің бақылауын қою қажет.  Ал Халықаралық имидж үшін бұл жоба тікелей ҚР 

Президентінің бақылауында (патронажында) болғаны абзал. 

 Ең маңыздысы рухани және жаңа технологиялық құрылымды біріктіріп бір процесс ретінде 

жүргізу нәтижесінде біз ең қымбат адам капиталының тиімді пайдалануын қамтамасыз ете аламыз. 

Мұндай бiртұтас шешім ретінде мегаполистік жоба әлемге жаңа түрткі болмақ. Дүниежүзінде бүгінгі 

таңда мұндай өркениетті дамуға бағытталған рухани-технологиялық орталық жоқ, яғни: 

1) Көне Түркiстан жаңа қоғамның ізгіленген (гуманизацияланған) рухани орталығы болмақ. 

Көптеген мемлекеттердің, ұлт, ұлыстардың рухани құндылықтарын жаңғырту арқылы жаңаша 

даму үрдісіне келеміз, елдің басын біріктіретін күш пайда болады; 

2) Жаңа технологиялық кластер орталығы болатын Түркістан және Кентау қалалары, 

ауыл, туризм, транспортты-логистикалық кластерлері инновациялық дамуға серпін беретін 

болады; 

3) Аймақта жаңа шығыс стиліндегі қала – Рухани астана қаласы бой көтереді. Бұл жаңа 

қалада әр мемлекет, әр ел, этнос өз даму тарихын, мәдениетін, дәстүр-салтын, әдет-ғұрпын, 

өркендеу кезеңдерінің  тарихын көре алмақ. Жаңа Түркістан адамның рухани санасына өзгеріс 

әкеледі; 

4) Түркістан өңірінің бай-қуаттылығын 2 фактор шешеді: ол еліміздің жер байлығы, 

капитал және Еуразияда алатын географиялық орны. Осыған орай 2015 жылы бітетін батыс 

Қытай батыс Еуропа жолы арқылы Ұлы Жібек жолы жаңғырады. Оның теңіз, мұхит жолынан 

тиімділігі әлде қайда артық болмақ, тасымалдау уақытынан ұту арқылы. Ал жер, қазба байлығы 

жағынан тек Қазақстанның өзі әлемде 9-орында тұр. Тек тиімді игеру қажет. Ағылшын Х.Д. 

Маккиндер айтқан екен «Еуразияны бақылаған ел – бүкіл дүниежүзін де бақылайды» деген [7]. 

Қосымша айтарым басымдылықты судан қалай құрлыққа алып келу? Құрлықты бақылау, суды 

бақылаудан мүлдем өзгеше және қиын да, себебі құрлықта миллиондаған халық бар. 

Бұл жобада дүниежүзінің тарихи дамуының логикасы, ислам және түркі дүниесінің тарихы, 

рухани-мәдениеті, Қазақстанның тарихи даму жолы, концепциясы, мемлекеттік бағдарламалар 

ескерілді. Және де ХХІ ғасырда, жаһандану процесінің ертең бізді не күтіп тұр, қай бағытта жүруіміз 

керек, неге басымдылық беру, нені ескерген жөн деген сұрақтарға да ғылыми жауап іздеп, ескеруге 

тырыстық. 

Жаңа жоба іске асқаннан кейін бұл өңір заңды түрде «Жаңа Түркістан» әкімшілік 

уәләйаты(облысы) мәртебесіне ие болуы керек. Халықаралық деңгейде «Жаңа Түркістан» батыс пен 

шығысты біріктіретін, интеграциялайтын Ұлы Жібек жолы әлемінің әлеуеттік мүмкіндіктерін 

жұмылдыратын ғасырлық рухани орталыққа айналады. Ғаламдану заманында дінге сенушілік көбейе 

түсуде. Мысалы, дамыған Еуропа елдерінде 18% дінге, құдайға сенбесе, ал 27% бір рухани күштің 

бар екеніне сенеді, 52% құдайға сенеді, жүгінеді. Мұсылман елдерінің басым көпшілігі құдайға 

сенеді де, жүгінеді де [8]. 
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Сонда ғана біз ата-бабаларымыздың ой-арманын, бізге тастап кеткен тарихи-мәдени 

құндылықтарды, мұраларды, осынша жерді, қазба байлықтарды тек өзімізге ғана емес, бүкіл 

адамзаттың ізгілік дамуына қызмет еткізе аламыз. Бұл дегеніміз қазақтың бүкіл дүниежүзілік 

цивилизацияға қосқан үлесі болмақ!!! Осыдан артық арман барма? 

Алда дүниежүзін гуманизациялық заман  күтуде. Ол тек  руханиятқа негізделді. Бәрібір біз  

Түркістанға  қайта ораламыз! Одан да  дәл қазір Түркістанды рухани астанаға айналдыру үшін 

ЭКСПО- 2017 өткеннен соң осы жобаға кіріскеніміз жөн. Түркістан - түркі тілдес халықтарының 

кіндігі. Бәріміздің шыққан жеріміз - үлкен Түркістан аймағы, баратын жеріміз де Түркістан болмақ. 

Дәл қазір елдің бірлігін, ұлт пен ұлыстың басын қосатын, әр жанұяны бей-жай қалдырмайтын 

ұлттық идея керек. Ол «Түркістанды қайта жаңғырту ұлттық идеясы» болмақ.  

Қорыта айтқанда, бұл Халықаралық ұлттық мегажоба «Түркістанды рухани астанаға 

айналдыру» іске асқан кезде Қазақ халқының мәртебесін көтерумен қатар мұсылман мемлекеттерінің, 

халықтарының, ислам әлемін біріктіретін бір рухани, өркениетті орталыққа айналады. Қазіргі таңда 

бұл Еуразиялық тұтастықты қамтитын қозғаушы күш сияқты болуы қажет. Бұл дүниежүзіне, әсіресе 

алпауыт мемлекеттерге жаңа цивилизациялық үн қату болады! Ислам діні басқа діндермен қосылып 

терроризмге емес, (капиталистердің қайталай беретін) адамзаттың рухани, қауіпсіз дамуына тікелей 

оң әсерін көрсете отырып, бөлуге емес бірлікке шақырады.Бұл жоба адамзаттың жаңаша ойлауында 

рухани революция жасауға батыл қадам деген сөз. Бұл мегажоба  дүниежүзілік тәртіптің, рухани-

жаңа технологиялық дамуының, халықаралық қауіпсіздіктің бір аймақтық моделі болмақ. 

Жаңа жоба іске асқаннан кейін бұл өңір заңды түрде «Жаңа Түркістан» әкімшілік уәләйаты 

(облысы) мәртебесіне ие болуы керек. Халықаралық деңгейде «Жаңа Түркістан» батыс пен шығысты 

біріктіретін, интеграциялайтын Ұлы Жібек жолы әлемінің әлеуеттік мүмкіндіктерін жұмылдыратын 

ғасырлық рухани орталыққа айналады. 

Жаңа Түркістан бір мемлекеттің аймағынан шығып, Еуразиялық интеграциялық орталыққа 

айналып, бірнеше елдің рухани құндылықтарының тоғысатын жері болмақ. Соның арқасында 

қоғамның, тұтас халықтың бірлігі артады, Қазақстанның тұрақты даму жүйесі қалыптасады. Бұл 

аймақтық жоба нәтижесін берген соң, оны әлемнің ізгілік дамуына Түркістан рухани полигоны 

ретінде дүниежүзінің басқа жеріне де пайдалану керектігі күн тәртібінде болады. Жаңа Түркістан 

рухани орталық ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымының, Юнесконың тікелей қамқорлығында болуы тиіс 

және де Түркістанда олардың қоғамды ізгілендірудегі (гуманизациялаудағы) аймақтық өкілдіктері 

ашылуы мүмкін. Осылайша Қазақстан дүниежүзілік цивилизацияға өз үлесін қосуға зор мүмкіндік 

алады. Қазақстан ең бай Ураны бар, космос орталығы бар т.б. потенциалдары бар ел болса да, ол 

өзінің Ядросыз дамитын зайырлы, бейбітшілікті сүйетін мемлекет ретінде дүниежүзіне көрсете 

алады. 
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РИМДЕГІ BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA ҚОРЛАРЫНДАҒЫ ТҮРКІ ӘЛЕМІ 

ТАРИХЫНА ҚАТЫСТЫ ЛАТЫН ТІЛІНДЕГІ ДЕРЕКТЕР 

 
       Баяндамада Ватикан кітапханасының (Biblioteca Apostolica Vaticana) қорларындағы латын тіліндегі түркі 

әлеміне қатысты орта ғасырлар кезеңіндегі жаңа деректерге шолу жасалынады. 

 

        В докладе, анализируется манускрипты фондов Апостольской библиотеки Ватикана (Biblioteca 

Apostolica Vaticana)  на латинском языке о тюркском мире периода средних веков. 

 

   In this report analyzes the manuscripts of the funds Apostolic library of the Vatican (Biblioteca Apostolica 

Vaticana) on the Turkic world in the middle ages.   

 

Кілт сөздер: Аттила, Ғұн державасы, Рим империясы, Ватиканның Апостол кітапханасы, І Лев, Авар 

қағанаты. 
 

Түркілер антика заманы мен орта ғасырлар дәуірінің түйісіндегі ірі этнос еді. Қазақстанның 

ежелгі тарихы, бұл – ғаламдық түркі тарихының құрамдас бөлігі. Бұл жерде түркі-ғұндардың  

тарихын терең зерттеу аса маңызды, себебі, ғұндар ІV ғасырдың екінші жартысынан бастау алатын 

Азия мен Еуропа тарихындағы Халықтардың Ұлы қоныс аударуы деп аталатын дәуірдің бастамасын 

қалыптастырды. Жалпы бұл дәуір, әлем тарихының бетбұрысты кезеңі болды. Осы уақыттан бастап, 

Еуразия кеңістігін мекендеген тайпалар мен халықтардың қоғамдық қатынастарында ықпалдастық, 

ал мәдениеті мен дәстүрінде синтез үрдістері орын алды.  Сапалы жаңа өркениет пен әлеуметтік-

мәдени қатынастарды  қалыптастыруда  бұл үдерістердің теңдесіз нәтижелері болды.  

Мен манускриптері (қолжазбалары) көне, құндылығы жоғары, библиографиялық жағынан 

сирек кездесетін құжаттары бойынша Еуропада бірінші орын алатын Ватиканда, Ватиканның 

Апостол кітапханасының қорлары мен бөлімдерінде (Biblioteca Apostolica Vaticana) 2014-2015 жж. 

біршама ғылыми-ізденіс жұмыстарын жүргіздім. Түркі әлемі – Ғұн империясы, Авар және Түркі 

қағанаттары тарихына және орта ғасырлар кезеңіндегі Қазақстан территориясындағы мемлекеттік 

және тайпалық бірлестіктерге қатысты жаңа деректік мәліметтер анықталды. Бұл деректердің басым 

бөлігі латын тілінде көрініс алады.  

Рим папаларының хаттары, хроникалар, саяхатшылардың, миссионерлердің жазбалары және 

өзге де нарративті сипаттағы мәліметтер Ғұн, Түркі қағанаттары, Дешті-Қыпшақ, Алтын Орда, 

Шығыс пен Батыстың Ұлы Жібек жолындағы ықпалдасу тарихына қатысты құнды мәліметтері бар 

сирек кездесетін деректер қатарын толықтырады.  

Бұл мәліметтерді мен Vaticani Latini (Латын жинағы) залының қолжазба манускриптерінен 

таптым. Мысалы, Рим Папасы І Ұлы Левтің (440-461) хаттарында түркі-ғұндардың Рим 

империясымен қарым-қатынасы туралы жазбалар бар. Ол Еуропадағы үстемдік үшін теке-тіресте 

Шығыс Рим империясы (Византияны) ғұндарға қарсы күреске шақырды.  Мысалы, 451 жылы 23 

сәуірде жазған хатында понтифик: «nam inter principes Christianos spiritu dei confirmante concordiam 

gemina per totum mundum fiducia roboratur, quia profectus caritatis et fidei utrorumque armorum potentiam 

insuperabilem Facit, ut propitiato per unam confessionem deo simul et haetretica falsitae et barbara 

destruatur hostilitas...», - деп жазады [1].   

Ғұндардың қолына 452 жылы Солтүстік Италия өткеннен кейін, олардың Римге бағытталған 

жолы ашық еді. Осыдан кейін Батыс Рим империясының ғұн қысымын тоқтата алмайтындығы, 

Аттиланың әлемдік үстемдікке жақын екендігі анық болды. Төрт бөліктен тұратын Ғұн 

империясының солтүстік шекарасы ғұн патшалығынан Германияға дейін созылып жатты (Skythica et 

Germanica regna).Рим империясының әскері ғұндарға қарсы тұра алған жоқ, ғұндардың жетістігі 

олардың қолын байлап тастады. Осы жерде, сол заманның теңдесіз күшті державасы Рим империясы 
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айла-тәсілге көшеді: ғұн билеушісі Аттилаға елшілік  жібереді. Елшілікті папа І Левтің өзі бастап 

барды: ... «…et tot nobilium provinciarum lattissima eversione credita est saevitia et cupiditas hostilis 

explenda, nihilque inter omnia consilia principis ac senatus populique Romani salubrius visum est, quam ut 

per legatos pax truculentissimi regis expeteretur. Suscepit hoc negotim cum viro consulari Avieno et viro 

praefectorio Trygetio beatissimus papa Leo auxilio dei fretus, quem sciret numquam piorum laboribus 

defuisse nec aliud secutum est quam praesumpserat fides, nam tota leganione dignanter accepta ita summi 

sacerdotis praesentia rex gavisus est, ut bello abstinere praeciperet et ultra Danuvium promissa pace 

discederet» (и сильные разрушения ряда провинций, сопровождавшиеся жестокостью и алчностью 
врага оставляли только одну надежду на то, что власть, сенат и римский народ ничего лучшего не 

найдут, как просить через посольство безжалостного короля о мире. Эта задача была возложена на 

эксконсула Авина и экспрефекта Тригеция и блаженного папу Льва, возлагавшего все надежды на 

бога, который, как он знал, не оставит своих в беде. Он понимал также, что его вера ему предвещала. 

Все посольство было принято с уважением, король был особенно доволен присутствием высшего 

главы церкви, что отказался от дальнейшего ведения войны, обещая соблюдать мир и вернуться 

обратно по ту сторону Дуная) [2]. 

V ғасырдың ортасында екі Рим империясын бағындырған Ғұн державасы билеушісінің, папа 

бастаған елшілердің өтінішіне құлақ асып, тізе бүгейін деп тұрған Рим қаласының алдында тоқтауы, 

Аттиланың даналығын көрсетеді. Ол өз әскерінің тегеуірін тоқтатып, мәнсіз қирату мен тонаудан бас 

тартты. 

Римді басып алуға тырысқан өз заманының жаулаушыларынан Аттила ерекшеленіп тұрды. Ол 

христиан дініне, Рим папасына өз құрметін көрсете алды. Сондықтан да болар, христиан әлемінің 

басты орны, Рим қаласындағы Әулие Петр соборында Ғұн империясының ұлы билеушісінің бейнесін 

көруге болады.  Бұл – Алессандро Альгарди ХVІІ ғасырда орындаған барельеф. Бұнда 452 жылғы 

Аттила мен І Левтің тарихи кездесуі бейнеленген. Бұл  көріністі  Рафаэль Элиодор Станцасында 

бейнелеген.  

Осылайша, басты христиан храмы Римдегі Әулие Петр Соборында бірнеше ғасырлар бойы 

Аттиланың мәңгілігін бейнелейтін мәні жағынан бірегей екі зат бар. 

Осыған орай, осы уақытқа дейін бірде-бір басылымда кездеспеген Ғұн империясы мен Римге 

қатысты Аттиланың үшінші бейнесінің алғаш рет менің ізденісім нәтижесінде Ватикан  мұражайынан 

табылғандығын  баса көрсеткім келді. Бұл жерде Ватикан мұражайының құрамына кіретін 

галереялардың бірі туралы сөз болып отыр. Бұл галереяда Католик шіркеуінің бұрынғы иеліктерін 

көрсететін 40 карта әшекейлеп бейнеленген.  Галерея төбесіне салынған, тарихи көріністерді 

бейнелеген сурет – фрескалар ерекше қызығушылық тудырады. 

Залдың ортасына қарай, көптеген суреттердің ішінен мен 452 жылғы ғұн билеушісі Аттила мен 

І Лев папаның кездесуін бейнелеген суретті байқадым.   

Бұл фресканы төбедегі өзге көркем суреттердің арасынан байқау аса оңай емес. Дегенмен, 

галереяның тарихи көріністерін жете зерттеу барысында маған бұл фресканы анықтау бақыты 

бұйырды.  

Рафаэльдің жалпыға танымал Станца Элиодор (Stanza di Eliodorо), фрескасында бейнелегендей 

емес, «Ұлы Левтің Аттиламен кездесуі» фрескасында Аттила астындағы ақ тұлпар мен басында 

император тәжімен бейнеленген [3]. Оның барлық болмысынан Солтүстік Италияны бағындырған 

жеңімпазды байқауға болады [4]. 

Дәл осы Амбулей алаңында Аттила мен І Левтің тарихи кездесуінен кейін католик шіркеуі мен 

Рим папасының беделінің өскенін мен тарихшы-медиевист ретінде айта аламын. Империя үшін 

қатерлі сағатта Аттиланы Рим  қаласын қиратпауға көндірген І Левке Ұлы (Leo Magnus) деген 

қосымша атақ берілді. 

Аттила қайтыс болғаннан кейін, Батыстағы Ғұн державасы оның мұрагерлері тұсында ыдырап 

кетеді. Ғұндардың бір бөлігі төмендегі Дунайдың солтүстігінде қалды. Үлкен бөлігі Қара теңізге 

кетіп, ары қарай шығысқа Орал тауы және Арал теңізі бағытына, яғни кең байтақ Ғұн империясының 

ежелгі шығыс шекараларына оралды. 

Ғұн одағы бұдан былай Орта Азия тайпаларының бірігуіне әсер етіп, қазақ халқының да 

қалыптасуына өз ықпалын тигізіп, құрамына енді. 

Еуразия тарихының ортағасырлық кезеңіне өтуі мен жаңа өркениеттің қалыптасуына алып 

келген Еуропадағы халықтардың Ұлы қоныс аудару дәуірінде Ғұн державасы маңызды тарихи рөл 

атқарды. 
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Ғұн империясынан кейін, Батыстың тарихи аренасына VІ-VІІІ ғасырларда Авар қағанаты  

шықты. Аварлар – Орталық Азиядан шыққан түркі тайпалары. Ватиканның латын деректерінде олар 

Avari, Avares деп аталады.  

Авар қағанаты мен Ғұн  державасының тарихи сабақтастығын – көп тайпалығын, Шығыстан 

(Алтай, Орталық Азия аумағы, Иран) Батысқа (Византия империясы, герман тайпаларының одақтық 

бірлестігі мен патшалықтары) дейінгі халықаралық байланыстарының  дамуын  жазба деректер мен 

археологиялық мәліметтер дәлелдейді.  

VІ ғасырдағы аварлар – ғұндардан кейінгі батыстағы халықтардың Ұлы қоныс аудару барысын 

жалғастырушылар екендігіне манускриптердің латын тіліндегі мәтінін оқи отырып, көзім жетті [5].  

Енді қыпшақтар туралы біршама толығырақ тоқталайық. Қыпшақтар – Орталық Азияның 

ежелгі этносы  қазақтардың өзегі, олардың Дешті Қыпшақ деп аталатын өз мемлекеті мен шекарасы 

болды. Бұл кең-байтақ аймақ: Батысында – Сырдария, Шығысында – Ертіс, Оңтүстігінде – Жетісу, 

Солтүстігінде – Еділ (Волга). 

Мен Ватикан кітапханасында, шығысқа – Орталық Азияға, одан шығысырақ, яғни, Монғолия 

мен Қытайға барған Еуропалық саяхатшылардың мәліметтеріне ерекше көңіл бөлдім. Бұл тарихи 

деректердің ерекше түрі, халықаралық қатынастар тарихына, шаруашылыққа, тұрмысқа, әлеуметтік-

саяси қатынастарға, дін мен ділге қатысты ерекше құндылығы бар. 

ХІІІ ғасырдың басынан ХV ғасырдың ортасына дейін Шығыс және Орталық Азияға саяхат 

жасаған (өзім анықтаған) 126  есімді көрсетемін.  Олардың басым бөлігі көпшілікке танымал емес. 

Кейбір Батыс Еуропа тарихымен айналысатын жеке мамандарға ғана белгілі болуы мүмкін.  

Мысалы, төмендегі есімдерді көрсетуге болады:  Balduin von Hennegau, Odorico da Pordenone, 

Isachus Venerio (Venier), Jacobus von Florenz, Paschalis Hispanus de Victoria, Gottifredo Morosini, 

Giovanni Querini және бірқатар саяхатшылар мен миссионерлер [6]. 

Италия  саяхатшылары Орталық Азия мен Қыпшақ қағанаты (Khanat Кipchak) арқылы  өтетін 

жолдарды белгілеген. Бұл жерде «қағанат» анықтамасы «мемлекет» деген мағына береді. «Қағанат» 

деген түркі термині өз мазмұны бойынша «мемлекет» терминімен біртектес. Ватикан кітапханасының 

материалдарында Алтын Орда, Шағатай мемлекеті, олардың хандары мен билігі туралы көптеген 

мәліметтер бар.  

Жоғарыда айтып өткендей, деректер қыпшақ қағанатын жеке саяси және мемлекеттік бірлестік 

ретінде суреттейді. Мысалы, Құбылай хан заманында оған Шағатай қағанаты, Қыпшақ қағанаты 

немесе Парсылар бағынды деп көрсету, ескірген көзқарас болып табылады.  

Қазақстан тарихы, түркі әлемі және Орталық Азия тарихы үшін Рим папалары мен Алтын Орда 

хандарының арасында жазылған хаттар ерекше құнды болып табылады.  

Баяндамада сөз болған бірегей мәліметтер Қазақстан қоғамын рухани-көрегенділік астарында 

тәрбиелеу үшін маңызды. Бұл латын тіліндегі мәліметтер Қазақстан тарихы, түркі әлемі, сонымен 

қатар дүние жүзі тарихы бойынша іргелі еңбектер жазу үшін қажетті деректік және ғылыми қорларды 

толықтырады. 
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НАУРЫЗ – МЕМЛЕКЕТТІЛІК ПЕН ІЗГІЛІК МЕЙРАМЫ 

 

Наурыз – Еуропа мен Азия құрлықтарында кем дегенде үш мың жылдан бері тойланып, 

әлденеше халықтардың салт-дәстүріне айналғанына қоса салтанатты іс-шараларымен әркімнің 

көңілін шаттыққа бөлейтін, болашаққа сенімін арттыратын ұлық мейрам. Тоталитарлық билік 

үстемдік құрған Қазақстанда ол 1926 жылдан ресми аталуға тиым салынғанмен халық жадынан 

өшпеді. Ақыры 1988 жылы коммунистік басшылық қалың көпшілік көңілінен шығу ниетімен жыл 

басы Наурызды тойлауға рұқсат берді. Алғашқыда бұл той сәуір-мамыр айларында да аталып жатты. 

Жүйелі жолға түскеніміз кейініректе ғой.  

Еліміздің  батысында ол 14-наурыз күні «көрісу» деген ерекше  атаумен ашылады. Қараша мен 

желтоқсанда күшіне кірген қыстың құрсауынан шыға алмай қалған ел-жұрт, ағайын-туыстар арада 4-

5 ай уақыт өткен соң ғана қатынас жолдары ашылып, әрі-бері жүруге мүмкіншілік туғанда қайта 

қауышуға, көрісуге қолдары жеткендіктен осылай атаса керек. Менің ойымша, «көрісудің» маңызы 

мен қадірін арттырған жөн.  Сонда ұлық мейрамды ұлықтау 2-3 күн ішінде тына қалмайды. Қытайлар 

тәрізді жаңа жылды бір ай бойы дүркіретпесек те, неге 10 күн қатарынан қызықтамасқа.  

Наурыз мейрамы аясында үлкен-кішінің араласуымен атқарылатын рәсімдер баршылық. 

Мәселен, наурызкөже дайындалады, көңілінде кірбіңі барлар татуласады, адамдар бір-бірінің үйіне 

кіріп, құтты болсын айтады, бұлақ көзін ашады, алдын-ала үйін, ауласын кір-қоқыстан тазартады. 

Наурызды жыл басы деп танығанымен оның барша болмысын, философиясын жыл алмасумен 

шектемейді. Осы күндері дүниеге келген сәбилерге Наурызбай, Наурызгүл сынды есімдер беріледі. 

Жер иесі – Қыдыр ата елді, үйді аралап, бақыт сыйлайды, бата береді деген сенім-наным және бар. 

Ұлы Абай айтқандай: «... ол күнде Наурыз деген бір жазғытұрым мейрамы болып, наурызнама 

қыламыз деп, той-тамаша қылады екен». 

Осының бәрі адамдардың өзара сыйластығын, түсіністіктерін бекіте түсу үшін қажет. Адамдар 

арасындағы достық пен сенім қоғамның тұрақты да орнықты дамуына ауадай қажет екендігін 

дәлелдеудің өзі басы артық әурешілік. Демек, Наурыз мейрамы мемлекеттілікті сақтаудың басты 

шартын ғана көрсетіп қоймайды, мемлекеттілігін қалыптастырған халықтардың болашаққа 

ұмтылысын да бейнелейді. Наурыз мейрамын «Ұлыстың ұлы күні» ретінде ұлықтаудан осыны 

көргеніміз ләзім. «Ұлыс» сөзінің дәлме-дәл баламасы – «держава». Бұл ұғым-түсінік төрт құбыласы 

тең мемлекетке қаратыла айтылады. Адамды адамның қанауы шектен шықпаған, дәстүрлі 

демократиясы бай мен кедейді бір-біріне ата жауға айналдырмаған, бодандық пен отарлықтың ауылы 

алыс  қазақ елінде Наурыздың арқалап тұрған жүгі тіпті ерекше еді. 

Наурыз мемлекеттілікпен, заңмен, ресми билікпен тығыз астасып кеткенін кезінде тап осы күні 

бай мен жарлының теңескенінен, тіпті жүріп жатқан соғыс қимылдарының тоқтайтынынан көруге 

болады. Күн мен түннің теңелгені, алдағы уақытта күннің ұзақтығы артатыны қоғамдық санада 

адамның, мемлекеттің өмірінің ұзарғаны, жасампаз қабілетінің артқаны ретінде қабылданып, 

амандықтың жамандықты жеңгеніне дәлел орнына жүрді. Мемлекет үшін бұдан артық қандай 

құндылық болуы мүмкін. Елбасымыз Н. Назарбаевтың сөзімен айтсақ, «Наурыз – ерлік пен бірліктің, 

жарқын жасампаздықтың мерекесі. Наурыз – адамды ұлты мен нәсіліне, тілі мен дініне бөлмейтін 

жалпыхалықтық ізгі мереке. Біздің ұлттық құндылықтарымыз, рухани мұраларымыз әз-Наурызбен 

біте қайнасқан». 

Наурыз мемлекет пен азамат арасындағы жарасымды арттырып қана қойған жоқ. Ол – 

табиғаттың құдіретін ұлықтаған мереке. Бұл күні ағаш, гүл отырғызылуы, оларға су құйылуы, 

адамның жануарларды ұрмауы, дала құстарына жем шашылуы табиғат-ананың бәрінен биік екенін 

жұлдызды сәтте мойындау ғой.  

Ұлыстың ұлы күнін қандай ғана болмасын дінмен шатастыруға негіз жоқ. Наурыз – 

мемлекеттік саяси идеологияның жүзеге асқан көрінісі. Ол әлемдік діндер, мемлекет пайда болғаннан 

да бұрын адамдар өміріне кірген тәрізді. Бірақ биік мәртебемен тойлануына ынталылық білдірген, 

сонысымен қадір-қасиетін арттырған күштердің маңдайалдысы, әрине, мемлекет пен мемлекеттік 

билік. Тап осы мәселеде адамның, қоғамның, мемлекеттің көздегені – татулық, ізгілік, бейбіт тұрмыс, 

еркіндік, азаттық – бір арнаға тоғысты. 

https://e.mail.ru/compose?To=ata53@mail.ru
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Әз-Наурыздың діни мазмұны мен сипаттан адалығы ешкімді жасына, жынысына, ұлтына, 

әлеуметтік мәртебесіне қарай алаламайтынынан көрініп тұр. Мейрам күні еңбектеген баладан 

еңкейген қартқа дейін, құрық ұстаған жылқышыдан тақтағы патшаға дейін өзінің де, елінің де тілеуін 

тілейді. Омар Һайам: «Кімде-кім Наурыз мерекесінде қуанып жүрсе, келесі наурызға дейін тыныш, 

бейғам ғұмыр кешеді. Патшалар үшін бұл күнді ғалымдар белгілеп берген», деп жазуы әсте бекер 

емес. 

Еуразия кеңістігінде орналасқан Қазақстан Батыс пен Шығыс өркениеттерін ежелден 

жатсынбай қабылдауда, бойына сіңіруде. Екі өркениет арасындағы бәсеке мен өзгешеліктерді де 

сезінуде. Солардың бір парасы Батыс жаңа жылы мен Шығыс Наурызы арасында жүріп 

жатқандықтан әзірге ол 1 қаңтардың пайдасына шешілуде. Себебі, 1 қаңтарға даярлықты бір ай 

бұрын бастаймыз, құлаш-құлаш жарнамалар ілінеді, БАҚ көтеріңкі көңіл-күйге толы мақалалар 

жариялайды. Наурыз тойы қарсаңында осылардың оннан бірі де атқарылмайды.  

Наурызды қарсы алу, тойлау жаңаша ізденісті талап етеді. «Шын мағынасында Жаңа жыл енді 

келді, табиғатпен бірге адам да жаңарды» деген идеяны ұлықтай отырып, алдын ала жарнама 

жасалып, хабар таратылып, жарыс, ойын-сауықтар өткізілгені жөн. Әдетте желтоқсанның аяғында біз 

жылдың қорытындысын шығарамыз. Осындай салтанат Наурызға жетпей жатыр. Елде өткен түрлі 

жарыс, байқаудың нәтижесі Наурызда да шығарылып, мемлекеттік марапат, үкімет сыйлығы 

Наурызда берілуі керек. Наурызда мемлекеттік марапат беріліп, басқа да түрлі игі шара іске асып 

жатса, онда халық, әрине, оны асыға күтеді. Наурызды саясаттың өте пәрменді тетігіне айналдыратын 

уақыт келді. Оның мәні киіз үй тігу емес. Наурыз тойы мемлекеттік саясат, идеология, тәрбие 

шарасының басы мәртебесіне көтерілсін. Қазақстандық патриотизмді І Петр бекемдеген 1-қаңтармен 

қалыптастыра алмаспыз, ал әз-Наурызбен қомақты нәтижеге қол жеткізетініміз ақиқат. 

Әрине, тойдың көп болғанынан зиян жоқ. Дегенмен, үш тойды – Тәуелсіздік күнін, Наурыз 

мейрамын, Құрбан айт күндерін бәрінен биік қойсақ мемлекет құраушы ұлттың ішкі тұтастығын 

арттыра түсер едік. Бұған құқықтық негіз де бар. 2010 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 

Ассамблеясының 64-сессиясында 21 наурыз Халықаралық Наурыз күні ретінде танылды. БҰҰ 

наурызды атап өтетін мемлекеттердің Наурызбен байланысты дәстүрлер мен мәдениеттерді сақтап 

қалу және ары қарай дамыту шараларын қолдайтынын білдірді. Қажет болған жағдайда Наурыз 

мерекесінің танымалдылығын арттыру үшін күш салуға мүше-мемлекеттерді ынталандыратынын 

мойнына алды. Әлемдік қауымдастықты Наурыз жөнінде хабардар ету үшін осы мереке аталып 

өтетін мүше-мемлекеттерді Наурыздың шығу тарихын зерттеуге шақырды. БҰҰ Бас хатшысы Пан Ги 

Мун мырзаның пікірі де қабылданған шешімді қуаттай түседі. «БҰҰ Бас Ассамблеясының Наурызды 

(Новруз, Навруз-байрам, Яран Сувар) «Халықаралық күн» деп тануы туралы шешімі, - дейді ол, – 

мереке маңызының белгілі бір аймақтарда ғана емес, бүкіл әлем бойынша артып келе жатқанының 

айғағы. Мыңжылдықтар бойы астрономиялық көктем келетін уақытта, яғни күн Экваторды кесіп 

өтіп, солтүстік жарты шарды артқа тастаған мезгілде Балқан, Қара теңіз бассейіні, Орталық Азия, 

Таяу Шығыс және басқа да аймақтар халқы осы мерекеге айналған әдет-ғұрыптарын жасайды». 

Наурыз мейрамы құтты болсын! Баршамыздың рухымызды көтеретін ұлық мереке 

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін, интеллектуалдық әлеуетін  арттыратынына кәміл сенемін.  
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ТҮРКІСТАН ӨҢІРІ ӘЗ ТӘУКЕ ХАН ЗАМАНЫНДА 

(қазақ шежіресі мен жазба деректері бойынша) 

 

 Бір қарағанда Әзіреті-Сұлтаннан басқа көзге  көрінер  тарихи   ғимараты, құрылысы жоқ 

Түркістанда  қазақ тағдырын шешкен оқиғалардың  болғанына  сену қиын. Бірақ  тарихи  деректер 

ХVІІ  ғасырдың  соңы мен ХVІІІ ғасырдың басында Түркістан өңірінің қазақ экономикасы мен 

саясатының орталығы болғанын сөзсіз  дәлелдейді.  Деректерге қарағанда Түркістан қаласы деген 

түсінік оны жағалай орналасқан қалаларды да қамтиды. ХVІІ-ші ғасырдың соңына қарай Түркістанға 

mailto:socantropology@mail.ru
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келген орыс елшілерінің жазбалары: «...А городе де Казачьей Орды от Туркестана все близости, 

город от города  в виду, а дальние де города под каменеем; ходу до них дни по 3, и по степи де, а от 

Сырта реки  в дальном разстоянии, а при реках де  в близости не живут, а деланы де городах их 

многие колодцы, а городов де их всех считают 20. А крепости де в Туркестане  и в городах валены, 

валы  земляные и по валу кладены стены кирпича необожженного, а вышиною и с валом стена 

сажени в полтретьи, а шириною местами  в сажень, а в  иных местах больше и меньше, а к верху 

аршина по полутора и по 2; а больше де у них в городах валенье один земляные валы без кирпичу, а 

земля плотно и не сыпуча, а рвов де копаных нет. И во всех тех городах живут бухарцы, а казаков 

мало, а казаки де все живут для пашенных земель по кочевьям, а пахоти де их скудны, коней и овец 

много, а коров мало; кормятся  мясом и молоком. А к бою  де удачливы, вольшевству де  учены от 

донских беглецов, а по смете де всех из казаков будет тысячь с 20 и больше. А бой де  уних лушной и 

копейный, а пушек де нет  и мелкого, длинного, огненного ружья мало, а кузнецов де у них не 

сказывают, а огненное де ружье и порох и свинец и луки привозят из Большой Бухарии;  а сказывают 

де, что берут селитру по кислым озерам и варят в котлах, а сера  де топится из камени близко 

Еркенских городов, а свинец де плавят из руды в городе Карнаке и порох де чинят приезжие  бухарцы 

полоненники; а руду де красной меди плавят на тобольской дороге...». 

 Түркістан кішкене қала болғанымен Қаратау бауырын, Сырдың орта белін, Алатау бөктерін 

қамтитын үлкен аймақтын орталығы.Тікелей орда қаланың маңында Иқан, Қарашық, Иыңқы, Сунақ, 

Қарнақ, Сөре қалашықтары, көнеден келе жатқан атақты Шүйтөбе т.б. бар. Әзіреті Сұлтан күмбезіне  

таяу қаланың ескі орны Күлтөбе, яғни ежелгі Яссы белгілі. Бұл жер Әз Тәуке хан заманында ел 

басшыларының бас қосып мемлекет ісін талқыға салатын қасиетті қара орын. Егер біз жоғарыда 

айтылған Түркістан ұғымына кіретін екінші деңгейдегі қалаларды түгендесек, онда олар мына 

сипатта болады: «роспись Казачьи Орды городкам, которые городки с приезду от Тобольска до 

Туркистану: первой город Савранской дороге с правую сторону Савран; позади того города Саврана  

вниз по Сыр-Дарье реке в Каракалпацкую сторону городок Сырнак, а промеж Савроном и Сырнаком 

ходу день; от Саврану с правую же сторону под  за Сыр-Дарьею рекою городок Ок-Корган, и от 

Саврана до того городка ходу больши полудия; с левую сторону от Саврану городок Сусак, ходу до 

него от Саврана 2 дни, стоит в каменю; в полуденной стороне от Саврану город Тургистан, в 

котором владелец Тевки хан, а промеж Саврану и Тургистану ходу день; от Саврану города идучи к 

Туркистану на полдороге стоит  город пуст (Шорнақ болуы керек-Ж.А.), а по ведомости разорил де 

Кучюк-Салтанхан; да по  той же дороге  слевую сторону под каменеем город Карнак, а от 

Тургустану с русскую сторону под каменеем город Уралхай(Оранғай-Ж.А.) , до него от Тургистану 

верст с 10;// да от Тургистану же промеж востоком и полуднем в 5 верстах город Ташлиак; да от 

Тургистану же  в полдень город Гихан (Иқан-Ж.А.), а ходу до него от Тургистану верст с 20, и иные 

многие городки близ Тургистану,  а имян их не ведаем;  да в полуденную же сторону от Туркистану 

город Отров, а ходу до него день; да от Тургистану же промеж полуднем и западом город Сайран, а 

ходу до него от Тургистану 2 дни; а всех городков в Казачье Орде 32».  

 Қазақ шежіресі Түркістанның көне заманның қаласы екендігіне бірнеше түрлі дәлел айтады. 

Мәшһүр Жүсіп «Түркістан һәм қадимнен келе жатқан зор шаһар еді: бір шеті Алатауда, бір шеті 

Қаратауда. Осы күнде Сайрам суының күнбатысында «Ат бұлағы» аталатын жер ат базары еді, 

Түркістанның күнбатысында «Теке суы» деген жер қой базары еді» деп бастайды Түркістан баянын. 

Шежіренің айтуына қарағанда ертеде бұл мегаполисті «Қырық қақпалы Қарашық» деп те 

атаса керек, қазіргі уақытта Қарашық Түркістаннан Қарнаққа қарай орналасқан орташа сарт 

қалашықтарының бірі. Түркістанның аумағының шектеліп, айбатының азайуына себеп болған Һулаку 

–қырушы деген билеуші деп те баянлдайды шежіре. Әңгімені мазмұнына қарағанда бұл  Шыңғыс 

немересі Хулагу емес, одан ертерек қарақытай –қидан тайпасы ОрталықАзияны билеген заманда өмір 

сүрген ел билеушілерінің бірі: «Сол Түркістанды харап қылып, быт-шыт қылып жіберген –Һулаку. 

Мұның зардабынан Қондыкер-Құбан деген ел «дін исламның шегесі, мұсылманның паналайтын 

жері»  деп Халифа жұртын қарай ауып кетті». Егер Қондыкер-Құбан жұртын біз ортағасырлық 

оғыз елімен байланыстырсақ, онда әңгіме шамасы ортағасырлардың жуан ортасындағы селжук пен 

қарақытай арасындағы соғыстар айтылады. Егер біз жалпы Түркістанның даму кезеңдерін еске алсақ, 

онда әфсаналық «Қырық қақпалы Қарашықтың» пайда болуы тіпті ертерек замандарға бастайды.  

ХVІІІ ғасырдың ортасына қарай Ресейдің қазақ сахарасындағы  саясатына жауап берген 

адамдардың бірі  П.И.Рычков Түркістанға қатысты шежірелік ескі мәліметтерді көп жинап қаланың 

көне дүниенің ескерткіші екенін баса жазады: «Сие владение и город Туркестан, в рассуждении 

других мест в тамошней стороне имеющихся, ныне хотя и незнатны, но по древности надлежит 

ему пред всеми дать преимущество, потому что город Туркестан в татарских историях многим 
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старее Бухары почитается, и якобы в древние времена повелительство сперво в нем началось, и во 

всю Азию распространилось. Находящийся в Оренбурге ахун обьявил, будто бы сей город построен 

внучатами Турка-хана, сына Яфетова, от которого он название себе получил, и все тамошние 

города, даже до Индии и Китая, яко то: Кашкар, Табат, Еркень, Ходжант, Ташкент, Мартикан, 

Фантак, Янгы, Хасар, Хитяк, Утрар, Сабран, Барзягин и прочие во власти Туркестана состояли. Ту 

ж область назвали они в древние времена и другим названием Яссии, кое аки бы еще и 

туркестанского старее. Сие выписано из арабских и татарских книг помянутым ахуном». 

ХVІІІ ғасырда қазақ арасына жиі келіп, көптеген жауапты мәмлегерлік шаруаларды атқарған 

тілмаш Уразлин де шежіре деректеріне сүйене отырып  Түркістанды «Авеста» дәуірінде Жәмшид 

патша салды деген мәлімет қалдырған. Жәмшид адамзат баласы әлі бір-бірінен ажырамай тұрған ескі 

заманда өмір сүрсе керек және оның мекені қазақтың кең сахарасы болғанға ұқсайды. «Авестада» 

Жима (Жәмшид) патшалығы деген арнайы бөлім бар, ол бақташы тайпалардың патшасы, оның билік 

құүрған дәуірі «алтын ғасыр» деп аталады. Ахура Мазда (Ормазд) зәрдүш дініндегі бас құдай, 

жақсылықтың иесі «Арианам Вайджа» сияқты  шетсіз-шексіз даланы, шүйгін қонысты мекен еткен 

Жәмшидке: 

«Солай дедім мен, о Зәрдүш, мен, Ахура Мазда: «О, Жима қызыл шашпаулы, Вивхванта ұлы, 

дінді сақтайтын және қорғайтын бол мен үшін !». Бірақ, о Зәрдүш, былай деп  жауап қатты Қызыл 

шашпаулы Жима ! «Мен Дінді қамқор сақтауға және алып жүруге үйренгенім жоқ, ол үшін 

жаратылғаным жоқ». 

Сол кезде, о Зәрдүш, мен айттым саған, Ахура Мазда: «Егер сен мен үшін, сәнді Жима, дінді 

сқтап, алып жүре алмасаң, онда мен үшін мына әлемді көркейт, көбейт ! Бұл әлемнің қорғаушысы, 

сақтаушысы, ұстазы бол !». 

Осыған былай деп жауап берді, бұл Жима қызыл шашапаулы, о Зәрдүш: «Мен саған әлемді 

көбейтемін, мен саған әлемді өсіремін, мен әлемнің қорғаушысы, сақтаушысы, ұстазы боламын ! 

Менің патшалығымда не суық жел, не шөл, не ауру, не өлім болмайды». 

Сонда  оған екі қару бердім мен, Ахура Мазда, «алтын мүйіз және алтынмен әдіптелген 

қамшы». 

Бұл бақташылық тұрмыстың қазақ сахарасында жаңа пайда болған кезеңі, жер-жайылым 

тарылып барады «сонымен Жәмшид патшалығы үш жүзінші қысты бастан өткерді. Осы жер ірілі-

ұсақты малға, адам мен итке толып ктті, ит пен құсқа, жанған отқа толып кетті, Ірілі-ұсақты мал, адам 

өзіне орын таба алмады...Сонда Жәмшид патша қырға шығып, Күннің бағытына қарады. Алтын 

мүйізді үрлеп күй тартты және қамшысын көтеріп былай деді, жалынып : «Айналайын Спэнте-

Армайти, жазыла түс, қанатыңды жай, менің ірілі-ұсақты малым мен адамым сыйсын». Осылай 

бақташы тайпалардың көктемдегі судың жайылмасындай Еуразия даласына кең жайылған тарихы 

басталады. Әлем алғашқы қауымдық оқшау тіршіліктен шықты, шөптің тамырын іздеп, даланың 

аңын қуып жүрген адамзат баласы өнімді шаруашылыққа көшті, бақташылардың қарапайым 

қауымдарды бағындыруы кезінде мемлекеттер дүниеге келді.  

-Міне, Түркістанның көне тарихы сол ертегідей елес заманға барып саябыр табады. 

Адам баласы Жәмшидтен кейін, билікке Феридун патша келген уақытта бөлінді дейді әскі 

әфсаналар. Оның үш баласы Сәлім, Тұр және Ирандж Еуразиядағы үш түрлі үлкен ұлыстың көш 

басшысы болса керек. Біріншісінен арабтар, екіншісінен түрік елдері, үшіншісінен ирандықтар мен 

үндістер. «Шахнамені» жырлаған Фердоуси Сәлім мен Тұр бірігіп Иранджды өлтіріп, содан  осы 

елдердің ара жігі ашылды, Иран мен Тұран арасындағы мыңдаған жылдарға созылған жаугершілік 

басталды. Біздің жыл санаумызға дейінгі екінші мыңдық жылдықтың ортасына қарай  иран (арий) 

тайпалары Ұлы даладан оңтүстікке қарай сырғып, иелік Тұранның ұлдарына біржолата көшті. 

П.И.Рычков  «и так Туркестан можно почесть за древнее отечество турков, что и с европейскими 

историями согласует» деп осы мәселені айтады. 

Ерте уақытта Түркістан қаласының ортасында ағып жатқан өзеннің аты Қарашық аталады, 

бертіңгі деректерде Қарасу деп те атай береді, үй саны мыңнан астам, егіншілігі, саудасы дамыған 

жер және бір тамашасы сауда қаланың сыртында жүреді, іште базар жоқ. Ескі қаланың қисық-қисық 

көшелерінің өзі сондай тар көрінеді, кей жері тіпті бір сажын да болмас. Қаланы айналдыра саз 

балшықтан соққан қабырға көрінеді, бірақ үлкен бекініс деп айтуға ауыз бармайды. Бір жақсысы 

айналдыра ор қазылып, онымен су жіберілген. Балшық қорғанның жағдайы онша емес екен, биіктігі 

бар болғаны 3 сажын, жалпақтығы 2, шеңберінің көлемі 500-дей. Қабырғаның кей жерінде зеңбірек 

ататын тесіктер бар және қорғанның бұрыштарында мұнаралар көрінеді. Түркістанның қырға 

қарайтын басты қақпасы- Дарбаза қақпа аталатын қақпа, одан басқа Ысты ата, Мұсалы, Есек қақпа 

аталатын бөліктері бар. Әр қақпа бір махалланың тіршілігіне қызмет жасайды. Қаланың тура 
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солтүстік-батыс жағында Йассауи мешіті орналасқан. Орта Азия жеріндегі ең биік күмбезді айнала 

бес бұрыш қорған салынған, көлемі шамамен -13x80x90x130x120 адым мөлшерінде. Қаланы 

басқаратын қазақ хандарының қала шаруашылығына қатысты істері шешетін, Хан кеңесін өткізетін 

сарайы да осы ішкі қамалдың ішінде. Одан төмен қарай қала ішінде хан сарайы аталатын жеке 

құрылыс тұр, жан-жағынан биік дуал қоршаған бұл зәулім үйде Түркістанды билеген қазақ 

хандарының бірнеше ұрпағы қыс мезгілін өткізеді. Түркістанның бір жағы  Кәріз атанады, бұл көне 

суару жүйесінен қалған қалдық.. Кәріз жан-жағын бау-бақша мен егістік алқаптары қоршаған тамаша 

елді мекен.  Кәріз іргесіндегі  Бақ жаһан жаздың ыстығында Түркістан ақ сүйектерінің келіп 

демалатын сүйікті орыны.  

Түркістанның жан-жағының бәрі жиырма-отыз шақырым жерге орналасқан кішкене 

қалашықтарды көбінесе қазақпен әбден араласып кеткен сарттар мекендейді. Қай қалашықты алсаң 

да шаруашылығы дамыған, бау-бақшасы мол, егіндік алқаптары Қаратаудан қаланың етегіне дейін 

созылған құнарлы қоныстар.  

Түркістан маңайындағы елдің қызығатын қонысының бірі Иқан қалашығы, арасы 20 шақырым. 

Бұл қонысқа ХVІІІ ғасырда қазаққа аты танымал Қырық сан Барақ сұлтан тұқымының қысқы 

сарайлары орналасқан. Орынбор басшысы И.Неплюевтiң тапсырмасымен келген М.Арапов Барақ 

сұлтан туралы, ол Ташкент, Иқан, Отырар, Өгiзтау, Созақ қалаларының иесi дейдi. Тек қана ие емес 

сол қалалардан үлкен үй салған, елдiң шаруашылық жұмыстарын басқаратын адам. М.Арапов 

қалаларды ылғи сарттардың мекендейтiнiн, осы өлкенiң бәрi Бараққа әкесi Тұрсыннан мұраға 

қалғанын айтады. Халқының саны 300 үйден сәл ғана асады, оның өзі Иқан төбе аталатын қорған 

ортасындағы биікте қиқы-жиқы орналасқан махаллаларда жинақталған. Жаугершілік көп болған 

себепті Түркістан өңірінің қалашықтарының бәрінің сыртында қорғаны бар, бейсауат адам қорғанан 

сыртқа шыға бермейді. Иқанда ертеден бері бірнеше әулиеге зиярат етеді, оның бірі «Ғашық Жүсіп» 

атанған Ахмет Йассауиге шәкірт болған Жүсіп ата күмбезі, Ақ әулие атанған Ахмет шайқы Иқоний 

бейіті т.б. бар. Созақтың халқы көбі қазақ текті болса,  Иқанда  ондаған сарт әулеттері мекен етеді. 

Олардың ішінде Суфақил, Қырық таз, Қалмақ, Қожа  сияқты Иқан Иқан болғалы осы жерде мекендеп 

келе жатқан әулеттер де, сонымен бірге әр жылдары әр түрлі жағдаймен келген 

отрарлықтар,бұхарлықтар, қашғарлықтар, қарақалпақтар да бар. Түпкілікті ел басым болғандықтан 

өздерінің ерекше дәстүр салттарын да, тілдерін де сақтап қалған. Ұзатылған қыздың бірінші баласын 

туғанша өз үйінде болып, күйеу жігіттің ұрын жүретіні осы Иқанда әлі күнге дейін сақталған. 

Иқандықтар өздерін аталарымыз Хорезм аймағынан келді-мыс дейді. Дегенмен Түркістан аймағында 

Иқанға дәстүрлі мәдениетімен жақындайтын Қарабұлақ сияқты  қышлақтар бар. 

Түркістанға таяу орналасқан тарихи қышлақтардың бірі Қарнақ. Қаратаудың қойнауына ене, 

тау баурайына сұғына орналасқан қалашықта П.И.Рычков ХVІІІ ғасырда  бар жоғы 300 үй болды 

дейді. Соған қарамастан Қарнақ тарихи қала, бұл қала туралы ХІ ғасырда қалам тербеген М.Қашқари 

жазады. ХVІІІ ғасырда Ескі Қарнақ төбесінде төрт дарбазалы, биік қорғаны бар қышлақ биік төбе. 

Елдің бәрі де жаз күні қалашық маңайында қызмет жасайды да, жау келді десе  болды қорғанның 

ішіне тығылады. Қарнақ осы өңірдегі ілім-білімнің орталығы,  қазақ балалары да Қарнақ 

медреселерінде көп оқиды. Патша заманында Қарнақ қаласында 20-дан астам мұсылманша сауат 

ашатын мектеп болды дейді жергілікті қариялар. Қалашықта әлі күнге сақталған көне 

құрылыстардың бірі Шәмет ата мешіт-медресесі. Қарнақ қазаққа белгілі «Зар заманның» ақыны 

Шортанбай Қанайұлының туған жері, Жаңаарқа өңіріне белгілі Хамит қожа, Сәмен молда, Шолақ 

молда, Темешәлі молда сияқты білімдар адамдардың оқыған жері. 

Қарнақта қожа әулеттері аз емес. П.И.Рычков «потом в Туркестан перешло из агарян несколько 

ходжей, которые и поныне тут живут и, будучи признаваемы за отродие магометово, отменно и 

ъа святых почитаются. Из таких ходжей доныне в туркестанской большой мечети есть гроб 

одного, по их закону за святого почитаемого, который именуется Ходжа Ахмет, и есть один из 

семи святых, коих магометане за знатнейших почитают, и великую честь их гробам воздают» деп 

бұл өңірде қожалардың көптігі мен беделін ескертеді. Қарнақта қылышты қожа, жүйнектік қожа, 

қарашықтық қожа, момын қожа, шілікті қожа т.б. бар. Қожалармен қатар жергілікті, ертеден келе 

жатқан бірнеше сарт әулеттерін де атауға болады-толча, қараханлар, қозықилы, сартораш, тәбризи 

т.б.). Сонымен бірге тегі қазақ бірнеше ата баласы да осы қалашықты мекен етіп жергілікті 

сарттардың тұрмыс тәртібін қабылдап сарт болып кеткен. Олардың ішінде қарағұрлық тінейлерден 

шыққан Тұрба әулеті, Молла Хамза әулеті, Жетімдерден Нұр әулеті,  Шоқморлы, Тау тұмалық 

арғындар, Өгіз таулық арғындар т.б. Олардан басқа қазақтың төре, төлеңгіттерінен сарт болып 

кеткендер де аз емес. Қарнақ қалашығында  өзге елдерден келген елшілерді орналастыратын қонақ үй 

болған.  
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 Қарнақ маңында орныққан аруақты жерлердің бәрі де оғыз-қыпшақ заманына барып өз 

тамырын тауып жатады. Одан әрі арабтың осы Түркістан өлкесіне келіп оғыз тайпаларымен 

соғыстары да ескерткіш күйінде сақталып тұр. Ерте уақытта кәпірлермен соғысып шахит болды 

дейтін Имам Бабыр, Ақкөсе сахабалардың қасиетті зираттары сол Қарнақта. Ақкөсенің шын атын  

Домбы ата дейді. Кәпірлер басын кескенде кесілген басы домалап отырып Меккә-Мәдинаға тартқан-

мыс. Домалап бара жатқанда бір тесікке түсіп кетіпті. Шалдардың айтуынша сол тесіктен су дария 

тасып шығып, кәпірдің бәрін сел болып шайып кетіпті. Көргендердің айтуынша асты үңгір қып-

қызыл қия тас, батысқа қарай аққан су көрінеді екен. 

Бұрынғы заманда бір диуана сол құдыққа таяғын түсіріп алыпты, содан бір уақыттарда оны 

Меккеге барған уақытында кездестіріпті. Қайдан алдыңдар мына таяқты, - деп жаңа иелерінен сұраса, 

олар Зәмзәм-Шәріптен алдық - дейді екен.  

Қызықты  әңгіменің   бірі   Ысқақ  бап  пен  Сауыр  тонды  Өтеміс  батыр  арасындағы  ұзақ 

жылдардағы күресті баяндайды. Ол заманда ислам дінін қабылдамағандарды «мық», «тарса» деп 

атаған, солар Сауыр тонды Өтеміс батыр бастап шет елден келген басқыншыларға көп қарсылық 

көрсетеді.  Әңгіме оғыз-қыпшақ дәуіріне қатысты болғанымен қазақтың шешіресінде бұл оқиға 

жақсы сипатталады. 

Түркістан маңындағы қалашықтардың ішіндегі үлкені Сауран деп есептеледі. Оның жан-

жағындағы қамал-қорғанының өзі де еңселі. Қаланың орталығында әдемі құрылыстың қирандылары 

тұр, бұл әлемнің жеті жұмбағына жататын теңселмелі екі мұнарасы бар Сауран мешіті. Шығыстық 

қала салу, құрылыс орнату өнері теңдесі жоқ өнер. Сауран қаласының сыртын ерте заманда қоршаған 

күйдірген кірпіштен салынған ескі қамалдың орыны әр жерден көрінеді.  

Осы ғаламат қала үш жақтап Бұқарлық Абдолла, ташкенттік Бабасұлтан, қазақтан Хақназар 

хандар соғыс ашқанда енді қайтып жөнделместей бүзылды. Бұқарадан әдейілеп тас атқыш қаруларды 

(қара бура) алып келіп, қаланы қиратып, кәріздің бәрін құдығымен қосып ағызып жіберді. Иә, ендігі 

қалпына қарап сонау Қасым мен Хақназар уақытында Саураннан қозы көш жерде тұрған Мәртөбеде 

қазақ баласы жиналып, төбе басындағы алаңда қазақтың игі жақсылары бас қосып отырды деп кім 

ойлайды. П.И.Рычковтың айтуына қарағанда ХVІІІ ғасырда Сауранда бар-жоғы 100 үй қалған. Сол 

сияқты Отрарда да шамалы -50 шақты үй, Өгізтауда да осы шамалас. Олардан көрі Сөре мен 

Ташанақтың халқы молдау, әрқайсында 100 -ге жуық сарттың отбасы қоныс қылып отыр. 

Ертеде Жібек жолы бойында Шығыстан Батысқа ағылған сауда керуендері осы қалалық өңірге 

күн аралатпай өтіп, қан тамырындай шырайын келтіріп отыратын. Түркістан өңірінің тағы бір атақты 

қаласы Сығанақта сауда қызған уақытта бір күнде 500 түйені кәуәпқа сояды, содан кешке бір 

жапырақ ет қалмайды дегенді  ХVІ ғасырдың басында осы өлкеде болған Фазлаллах Рузбихани 

жазады.  

Түркістан қалаларында ХVІІІ-ХІХ ғасырларда үлкен өндіріс болған жоқ. Қажетті металды 

маңайдағы кен орындарынан керегінше алады, мыс, қорғасын, қалайыны Сарыарқа даласындағы кен 

орындарынан қазақтар алып келіп сатады. Ресей сяхатшылары ол туралы «медь добывают на 

тобольской дороге» дейді. Дегенмен Қаратау өңірінде, әсіресе Суындық маңында әр түрлі кен көздері 

аз емес: «В Ташкентском и туркестанском владениях довольна железа копают в горах, а наипаче по 

реке Шыршык, медь привозят из Самаркандской стороны, и продается дешевою ценою, свинца, 

вблизи Туркестана в горе, называемой Сууындык, великое множество, где всяк кому надобно берут и 

льют пули, а золото добывают песчаное в верховьях Шыршык реки и в верховье же Сырдарьи, и 

отвозят на продажу в Бухарию...». 

 Түрік ұлыстарының әлемге қанат қаққан жері, түркі тілі мен мәдениетінің қайнар көзі 

Түркістан өңірінің қалаларының ХУІІІ ғасырдың 40-шы жылдарындағы жағдайы осындай. Үлкен 

сауда болмаған жерде берекелі қала өмірі де болмайды. П.И.Рычков Түркістан ахуалы жөнінде: 

«Прежде сия провинция собственно имела в себе городов до тридцати, а ныне более десяти нет. 

Оными городками и народами владеют ныне киргиз-кайсацкие владельцы Большой и Средней Орд, 

однако, с позоления зюнгорского владельца, который над сими местечками, яко же и над Большою 

киргиз-кайсацкою ордою, недавно учинился государем (әңгіме 1734 жылы Ұлы жүздің Жоңғарияға 

бодандықты мойындауы туралы). В городах сего владения счисляется жителей ныне около 

двухтысяч семей, которые все люди пахотные (сарттар-Ж.А.), и от помянутых владельцев на 

подобие крестьян употребляются» дейді.  

 Түркістанды Қазақ хандығы өмірге жаңа келген уақытта өз көзімен көрген Исфахандық  

Рузбехан деген тарихшы оның жерін нақты шектеп айтқан. «Мехман-наме-йи Бухара» (Бұқаралық 

қонақтың кітабы) атты еңбегінде Сырдың сол жағалауындағы бекініс қала Аркукты ол Самарқан мен 

Бұқарадан Дешті Қыпшаққа қарай шығатын жолдың бойындағы «Түркістанның алғашқы бекініс 



39 
 

қамалы» деп көрсетеді. Түркістанның шығысындағы бекіністердің қатарына Рузбехан Сайрам мен 

Ясы қалаларын, ал Сығанақты Түркістанның солтүстік - батыстағы шеткі қаласына жатқызған.   

Сайрам тек қана Орталық Азия емес, жалпы Еуразия құрылығындағы да ең көне қалалардың 

бірі. Әлем халықтарының тарихын алғаш бір жүйеге түсірген  атақты Рашид ад-дин заманында 

Сайрам ертегі сияқты қала еді. «Жами-ат тауарих» Сайрам тарихын қазақ «Атамыз -Алаш, керегеміз-

ағаш» дейтін Алаша хан заманымен, яғни жылқышылық өркениеті басталған энеолит  дәуірімен 

байланысты баяндайды: «…түріктер Яфетті Абулджа-хан (Алаша-хан) деп атады және қазір де 

солай атап келеді және осы Абулджа-ханның (Алаша-хан)  Нұқтың не ұлы, не немересі екенін анық 

біле қоймайды, бірақ соның әулетінен екеніне және уақыт жағынан соған жақын екендігіне келгенде 

олардың барлығының да  жауаптары бір.  Бүкіл моңғолдар, түрік тайпалары және барлық 

көшпелілер (мәтінде: далада өмір сүрушілер) соның әулетінен тарайды. Осы мәселенің анық-

қанығын былай түсіндіреді.  

Абулджа-хан (Алаша-хан) көшпелі болған; оның жазғы жайлауы керемет үлкен және биік 

таулар болып табылатын Ортағ және  Қазтағ, сол шамада Инандж (Жұбан ана-Ж.А.) атты қала 

болған. Абулджа (Алаша)-ханның қысқы қонысы да сол маңайда болған, Бурсук (Борсық құмы-Ж.А.), 

Какьян және Қарақұм, оны Қарақорым деп те атайды,  аталатын жерлерде. Осы жерге жақын 

Талас және Кары-Сайрам сияқты қалалары орналасқан. 

Соңғы қала өте көне және тым үлкен. Осы қаланы көргендер, оның бір шетінен екінші шетіне 

жету бір күн жүру керек  және оның қырық қақпасы бар дейді. Бүгінгі уақытта онда түрік-

мұсылмандар мекен етеді....».   

Содан бері Сайрам аты талайды қызықтырды. Қаланың аты да сан алуан өзгерді, оны бірде 

Исфиджаб десе, бірде Мадинат ал-Байзо, бірде Ақ шаһар, бірде Орынкент деп атады. Сайрамның 

қасиетті орындары, осы жерде туып өскен ғұламалар туралы аз жазылған жоқ, солардың ішінде 

бүгінгі күні арамызда бар Мирахмад Мирхолдар ұлы жазған «Сайрам тарихи» кітабы да бар.  Ол ескі 

деректерге (рисола) сүйеніп бұл жерде ерте замандарда Ыдырыс пайғамбар сәжде қылған, Қызыр 

пайғамбардың ізі қалған, Иса пайғамбар мен Нұқ пайғамбарлар  жүрген, Ануширван Әділ билік 

жүргізген дейді.   

«Авеста» кітабында Сайрам аты аталады. Қаңлы елінің қысқы қонысы осы жерде болды, соның 

дәлеліндей Сайрамда «Қаңқа» аталған «жой» болды дейді жергілікті өлкетанушылар. Қожа 

әулеттерінің насаб-намаларында ислам келгенге дейін мұғ және тарса деген халықтар мекен етті 

деген де мәлімет бар, көбінесе өздерінің тәңірілік дінінде өмір сүрген оғыз тайпаларын да осылай 

атай береді. М.Мирхолдор ұлы Сайрамда 1980-шы жылдары табылған пұтхананы  зәрдүш дінімен 

байланыстырып, оны «мұғ дайри» деп атайды. Бұл жормал дұрыс болар дедік, себебі «мұғ заманы» 

деген қадым уақытты дала қарияларды да қола дәуірімен байланыстырады.  

Қалай болғанда да Сайрам тек қана шаруашылықтың қаласы емес, әулеиелер мекені десек 

сыйымды. Өзгені айтпағанда бұл қала Әзіреті Сұлтан -Қожа Ахмед Йассауидың туған жері, оның ата 

-анасы Ибрагим ата мен Қарашаш ананың мекені.Иә, бұл шығыс жаққа бағытталған шеп қалада қазақ 

мемлекетінің тағдырын шешетін талай кеңестер өткенге ұқсайды.  Атағы мен айбары Жошы ханнан 

кем болмаған Қасым мен Хақназар уақытында Сайрамнан қозы көш жерде тұрған Мәртөбеде қазақ 

мемлекетінің  игі жақсылары бас қосып, алқа- қотан кеңестер өткізіп  отырды. 1758 жылғы  

деректерде Төле би бастаған Ұлы жүздiң қазағы Сайрам қаласының маңында көшiп жұргенiн, өзi сол 

маңдағы қалалардың негiзгi басшысы екенiн бiлемiз.  

Шымкент ежелден Қазақстанның оңтүстігіндегі ірі шаһарлардың бірі. М.Мирхолдорұлының 

«Чимкент тарихи» кітабы  «Қозоғистоннинг энг гўзал шаҳарларидан бири, шу сабаб, уни жанубнинг 

“яшил гавҳари”,- деп басталған.  Шымкент  орта ғасырларда Ұлы Жібек жолының бойына орналасқан  

ірі сауда бекеттерінің бірі болған.  Сол себепті бұл қала ертеден сарт қауымдарының мекен қылғаны 

заңды, бұл жер әуелден сауда-саттықтың қайнаған, өндірістің дамыған ортасы.  

«Шымкент» атауын кейде жасыл қала деп те аударады, ал шын мәнінде ежелгі соғды тілінде 

«шым» деп  қорған, қаланы да айтады. Сонда «Шымкент» сөзі қорғанды қала, немесе қорғаны бар 

қала деген мағынаға көбірек келетін сияқты. Таза шаруашылықтың, сауданың қаласы болғандықтан 

көбінесе саяси өмірді сипаттауға арналған ортағасырлық тарихи деректерде көп айтыла қоймайды. 

Тек қаланың қашанда Қазақ хандығының құрамында болғанын және  ХІХ ғасырдың басында Қоқанд 

билігіне өткенін білеміз.  Ресей елшілері ХІХ ғасырдың басында бұл қалада 700 -дей үй болды және 

сонымен бірге қаланың маңайында оннан астам қышлақтар бар еді «все они обнесены нетолстыми 

глиняными стенами и по большей части находятся на возвышенных местах» дейді.  1829 жылы 

Шымкентте болган хорунжий Н.И.Потанин «Город Чемкет располжен при речке Бадам, в лощине, 

посреди которой на возвышенном месте находится небольшая крепостца (по ташкентский -орда), 
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обнесенная со всех сторон высокою стеною, сделанную из глины и имеющая въезд со стороны речки, 

по узкой дороге...В крепостце выкопаны многие каналы, наполненные водою, втекающую в них из 

речки...на каналах этих выстроены мельницы. ...Домов в Чемкете находится до 600; мечеть одна в 

крепости, улицы в городе узкие и неправильные... Жители преймущественно занимаются 

хлебопашеством и частью торговлею с кочующими поблизости киргизами (казахами-Ж.А.) Большой 

Орды» дейді».  

Қаланы Ресей  әскерлері  1864 жылы 20 қыркүйекте басып алды. Бұл жаулап алу 

М.Мирхолдорұлы кітабында былай суреттеледі:  «Чимкент 1864 йили 20 сентябрда штурм билан 

босиб олинди. Шаҳар ўрисларники бўлди. Солдатлар бозорларни таладилар, уйларга кириб, 

одамларни ўлдирдилар. Кўп аёллар ва болалар ҳам жабрланди. Босқиннинг бир йиллиги куни ҳам 

маҳаллий халқ йиғлаб юрди». 

А.И.Добросмысловтың «Города Сыр-Дарьинской области» кітабында  Чымкент үшін соғыста  

орыстан 13 адам өліп, 44 адамның жарадар болғаны,  ал жергілікті халық пен әскерден екі мыңнан  

аса адам саптан шығып, оның үштен бірі өлгені айтылады. Орыстың келуі және жаугершілікке 

байланысты шаһар халқының саны азайып кетті, өлгені өлді, қалғандары күн көріс үшін жан-жаққа 

кетті. Үлкен шаһарда 1870 жылы  5422 кісі қалды делінеді деректерде. Ресей жаулап алуынан кейін 

біртіндеп Шымкент көтеріле бастады және 1915 жылы Арыс-Шымкент темір жолы арқылы Орынбор-

Тәшкент магистраліне жалғасып экономикалық жағынан аса үлкен мүмкіндіктерге ие болды.  Қазіргі 

күні Қазақстанның үшінші қаласы болып саналатын Шымкентте статистикалық есептерге қарағанда 

100 мыңнан аса бұрынғы сарт, қазіргі өзбек этникалық тобының өкілдері тұрады. 

Сайрамға жақын, Талас Алатауының бөктерінде Қарамұрт аталатын ескі қоныстардың бірі 

орналасқан. Ертеректердегі деректерде Іш қорған деп те атайды. В.Наливкин Қарамұрттың халқы 

Түркістан қаласынан  көшіп келген еді дейді. Бұл оқиға Ахмет Йассауи туралы аңызда да тілге тиек 

болады. ХІХ ғасырдың ортасында Қарамұрт қышлағы Ақсай және Көксай дарбазаларына 

ыңғайланған екі махалладан  тұрған. Халқының саны ХІХ ғасырдың соңында 300 үйдей болған. 

Деректерге қарасақ әр махалланың өз мешіті, сонымен бірге махалланың ортасында қышлақтың 

елінің басы түгел қосылытан, үлкен жиындарды өткізетін Жұма мешіті бар. 

Шаруашылық мүддесіне байланысты Қарамұрт халқы Хан-арық, Жаңа жол (Янги-Юл) сияқты 

ауылдар құрды. Бұрын Қарамұрттың ортасында жалғыз Кент -арық болса, енді оған Ақсудан 

тартылған Қыдыр -арық қосылды.  

Арыс бойында орналасқан үлкен сарт қышлақтарының бірі -Қарабұлақ.  Қышлақтың халқын 

негізінен Түркістан маңынан көшіп келген иқандықтар құраған. Кейіннен оларға Отырар қаласынан 

келген отырарлықтар, Мат және Чага қышлақтарынан келген матлық және чагалык қосылған. 

«Ақтабан шұбырындыға» дейін осы маңайда көшіп жүрген ошақты тайпасының қазақтары да 

қарабұлақтық болып кетті. ХХ ғасырдың басында, 1920 жылғы санаққа қарағанда Қарабұлақта 1440 

шаруашылық болса, оның 10 мыңға жуық халқы бар еді. Қазіргі уақытта Қарабұлақта 60  мыңдай 

адам  мекен етеді.  

Жазба және ауызша деректерге қарағанда Әз Тәуке кезінде хан ордасы біраз уақыт Ташкентте 

болғанға ұқсайды. Атақты Бұхар тарихшысы Мұхаммед-Әмін Мәуреннахр  билеушісі Сұбханқұлдың 

өмір  тарихын, саяси  қимылдарын суреттей отырып оның 1688  жылы  Тәшкентке Әз Тәуке ханмен 

келіссөзге Қошеке- би  деген  елшіні жібергенін жазады.  Сұбханқұл ханның жіберген  елшісі 

қарапайым  адам емес,  ханның жанындағы белгілі  аталық  еді делінген деректе. 

 Қорыта келгенде Әз Тәуке хан заманында қазақ билігі  Түркістанмен шектелмей, Сыр 

бойындағы  ұлан-байтақ қалалық алқапты да қамтыды, олардың ішінде Тәшкент сияқты ірі қалалар 

да бар. Түркістанның қазақ тарихындағы, жалпы Еуразия тарихындағы орнын түсіну үшін Әз Тәуке 

билік құрған ХVІІ ғасырдың соңы-ХVІІІ ғасырдың басы таптырмайтын дерек көзі қызметін атқара 

алады. Сонымен Түркістан  Еуразиялық жауынгер тайпалардың  ұлыс құру ерекшеліктерін, ол  

мемлекеттердің өмір сүру заңдылықтарын, бірнеше мыңдаған жылдар бойы құрылықтағы үстем күш 

ретінде өмір сүру тетіктерін түсінуге мүмкіндік береді. 
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НАУРЫЗ – ЖЫЛ БАСЫ 

 

Наурыз мейрамы - күн мен түннің теңесуі. Бұл – адамдар теңдігінің табиғи негізі.  Адам теңдігі 

- адамзаттың асыл мұраты. Адам теңдігі туралы толып жатқан ілімдер, теориялар, концепциялар, 

діндер дүниеге келді.  

Бұл, Наурыз мейрамы - адам теңдігінің ғарыштық үндестігі. Адам табиғаттан, ғарыштан тыс 

болмақ емес. Күн мен түннің теңесуі - адам бойындағы асыл қасиеттердің таразылануы, реттелуі, 

айқындалуы, Сондықтан, бұл мейрамның теңдесі жоқ. Адамның табиғатпен үндестігі, оның 

әлеуметтік жағдайының ғарышпен үндестігі - аса биік ұғым. Сондықтан бұл мейрамды кезінде әлем 

халықтары атап, тойлап отырған. Бірақ әр түрлі оқиғаларға, дүниетанымдық ұстанымдарға, саяси 

ынталарға байланысты бұл мейрам планетарлық мағынасынан айрылып, бізге жетті. Ендігі 

ақпараттық қоғамда, жаңаша ойлау заманында адамдардың табиғатқа, ғарышқа тәуелділігін ғылыми 

негізде мойындаған  заманда Наурыз мейрамы қайтадан планетарлық, әлемдік деңгейге көтерілетіні 

анық. Себебі, тағы да қайталап айтамын, бұл мейрам адам мен ғарыштың табиғи тұтастығы, үндестігі 

туралы.  

Наурыз мейрамына жаңаша көзқарас мынадай бірнеше мәселелерге назар салуды қажет етеді. 

Біріншіден, Наурыз - Жыл басы. Осы ұғым өз мағынасында қалыптасуы керек. Наурыз Жаңа 

жыл емес,  оны Жыл басы деп қабылдау - табиғатты мойындау. Наурыз айы туғанда Күннің нұрымен 

Айдың сәулесімен, Жердің қызуымен тіршілік ғұмыры басталады. Табиғат оянады, өсіп-өну өріс 

алады. Сезімдердің сыр шертуіне мүмкіндік туады. Ертеде Наурыз айында бозбалалар көңілі қалаған 

бойжеткендерге айна, тарақ, иіссу сыйласа, олар кестелі орамал сыйлаған.  Бұл - Жыл басы. 

Табиғаттың оянуы жер күн орбитасын бір айналып өткенде аяқталып, қайтадан жыл басы басталады. 

Наурыз жердің күнді  (орбитасымен) айналуының циклінің өлшемі. Сол кезде жыл басында күн мен 

түн теңеседі. Демек, Жыл басының символы болуы керек. Ол символ табиғатта анықталған. Жыл 

басының символын атамыз қазақ қызғалдақтар деп анықтаған. Қызғалдақ немесе жауқазын бұл Жаңа 

жылдың символы. Солай көне  заманнан келе жатыр. Қазір жауқазынды «Тюльпан» дейміз. Оны 

Голландия мемлекеті әлемге қарқынды түрде таратуда. Бірақ жауқазынның отаны - қазақ  даласы. 

Жауқазын - дала гүлі. Ол тіршіліктің оянуының алғашқы көрінісі. Қар кете, даламызда қызғалдақтар, 

сарғалдақтар қаптап кетеді. Міне, осы жауқазын Наурыз жыл басының символы болып, оны 

қабылдауымыз табиғи жағдай. Осы жерде екі ұғымға назар салғанымыз жөн:  

Бірі,  жоғарыда айтылғандай, Наурыз Жаңа жыл емес, Жыл басы.  

Екіншіден, Жыл басының символы шырша емес, оның символы Жауқазын, яғни Наурыз 

айында мекемелер, көшелер, т.б. көпшілік болатын орындарда молынан жауқазынмен көмкерілген 

абаттандыру ісі қолға алынса. Кәсіпкерлеріміз, мамандарымыз Жауқазын гүлін өсіру ісін мықтап 

қолға алғандары жөн. Біз жыл басын Жауқазын гүлімен қарсы алып, тойлауды дәстүрге 

айналдырғанымыз түсінікті әрі қалыпты жағдай болмақ.  

Екіншіден, Наурыз Жыл басының жаңа атрибуттарын қалыптастыруымыз керек. Мысалы, Аяз 

Ата, Ақшақар дегендер кезінде қолдан жасалған жағдайлар. Наурыз - құт мерекесі. Құт дегеніміз 

адам мен табиғаттың бірлігін білдіретін ұғым. Құттың халқымызда қалыптасқан символы бар. Ол -  

Қыдыр Ата. Демек, Наурызда Аяз Ата емес (наурызда аяз деген болмайды), Жыл басында 

жұртшылыққа шапағат тілейтін Қыдыр Ата, қасына Наурыз айын бейнелейтін бозбала-Наурызды  

ертіп, бүлдіршіндерге молынан сыйлық таратып, ән-күймен қауышқан балабақшалардан бастап 

мерекелер жүргізуін дәстүрге айналдыру қажет. Бұл істе халық ертегілерінің, аңыздарының 

кейіпкерлерін тегіс  жаңаша түрде сахналандырылған көріністерге айналдыратын  «Ертегі әлемі» 

деген шоу ұйымдастыру  міндеті бар.  

Үшіншіден, Наурыз мейрамын он төртінші жұлдызынан бастап, көрісуден бастаған абзал. 

Елбасы айтқандай, «Жыл басы Наурызбен бірге ызғарлы қыстың орнын шуақты көктем басып, 

тіршілік қайта түлейді. Бұл күні адамдар бұлақ көзін ашып, тал еккен, жоқ жітікке жәрдемдескен, 

алыс кеткен ағайын қауышқан, араз жандар татуласып, қайта табысқан. Міне, көрісудің мақсаты 

осы».  «Көрісу» дәстүрі Батыс өңірімізде әуел бастан қалыптасқан, соны жалпы елдік дәстүрге 

айналдыру маңызды іс.  
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Осы кезде жастар  ұйымдары әкімшіліктермен және бизнеспен бірге жоқ -жітіктерге 

әлеуметтік пакеттер үлестіруді Наурыз волонтерлары арқылы жүзеге асыруы керек. Мақсат. 21, 

22, 23  күндерінде өтетін Наурыз мейрамына жұрттың тегіс қатысуы. Мейрамда адамдардың теңдігін 

қамтамасыз ету. Наурыз күні адамдардың бәрі тең. Бұл мейрамның басты лейдмотиві.  

Төртіншіден, Наурыз мейрамын тойлауда біз өркениетті елдердің іс- тәжірибелерінен үлгі 

алғанымыз жөн. Дамыған елдер өздерінің Жаңа жылдарын «Рождество Христово» деген 

лейдмотивпен өткізеді де,  жұртқа Рождестволық каникул жариялайды. Бұл күндерді халық  тегіс 

мерекелейді. Сондықтан он төртінші Наурыздан бірінші сәуірге дейін мектеп, орта және арнаулы 

және жоғарғы оқу орны оқушылар және студенттеріне Наурыз каникулын жариялау керек. Қазіргі 

кездегі каникулда жастардың физиологиялық жағдайы, психикалық қалпы ескерілмеген.  Каникул 

жастарға демалыс әрі Жаңа жылға психикалық, физиологиялық тұрғыдан бейімделу. Адамдар әдетте 

қыстан шаршап шығаты табиғи жағдай. Халқымыз көктем келгенде «Ұзын сары» келді дейтін. Бұл 

адамдардың Жаңа жылға бейімделуіне, яғни адаптацияға түсуіне қатысты айтылған сөз.  Сондықтан 

осы кезде оқушылардың, студенттердің сапалық үлгерімін жетілдіру мақсатында оларға каникул беру 

қажеттілік. Каникул кезінде оқушылар мен студент жастар отбасын, тұрған мекендерін, көшелерін 

тазартып, абаттандырып, гүл мен ағаш егіп, қызмет етуіне мүмкіндік беру керек. Бұл тәрбиелік және 

физиологиялық негіздері бар шара. Социализм заманынан қалған «Лениндік сенбіліктің» орнына  

Наурыз каникулы кезінде жүйелі  түрде осындай іс-шараны ұйымдастырсақ, бұл Наурыз Жыл 

басының дәстүрімізге, әдетімізге, санамызға  сіңетін жағдай болар еді.  

Бесіншіден, әрине, Наурыз жыл басы бұл шығармашылық мейрам. Әрбір шығармашылық 

ұжым, әрбір қоғамдық ұйым Наурыз Жыл басын мазмұнын, оның тәрбиелік мәнін, оның өркениеттік 

сипатын, оның шын мәніндегі адам теңдігінің ғарыштық негізі барлығын мүмкіндігінше әрі қарай 

жетілдіріп әкетуі керек.  

Алтыншыдан, әсіресе,  Наурыз мейрамы күндерінде әрбір адам өзінің қолынан келетін 

қайырымдылық іс-шараларын жасауы керек. Бұл - жан жомарттығы, бұл - тәрбие, Жаңа жылға деген 

құрмет, адамдар арасындағы қарым - қатынастардың ізгілік жолындағы көріністері болмақ.  

Жетіншіден, Наурыз мейрамын  Қазақ елінің имиджі ретінде, өркениетті елдің мейрамы ретінде 

өткізу мақсатында жыл сайын «Наурыз- Жыл басы» деген мейрамды өткізудің жаңаша, мағыналық, 

мазұндық жағын  кемелдендіру мақсатында, патриоттық тәрбие беру мақсатында бәйге жариялап, 

үнемі жетілдіріп отырудың қажеттілігі бар.    

Наурыз мейрамы Жыл басы ең алдымен бүлдіршіндерге, жасөспірімдерге арналған жарқын, 

өркениетті мейрам болуы керек. «Наурызға жаңа көзқарас»  деген мақаласында Мәдениет және спорт 

министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Наурыз мейрамында өтілетін көптеген іс-шараларды нақтылы 

атап көрсеткен, ойлаймын, бұл мәселеге еліміздің көрнекті қоғам қайтаркерлері қатысып, пікірлерін 

ортаға салып, Наурызға жаңаша көзқарас бір жүйеге түседі деген сенім білдіремін.  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО  ЕНИСЕЙСКИХ КЫРГЫЗОВ    

ВРЕМЕН ДРЕВНЕТЮРКСКИХ КАГАНАТОВ 

 

В VIII в. н.э. древнетюркские государства Центральной Азии обладали своей рунической 

письменностью, которой широко пользовались  государственные деятели и знать Тюркского, 

Уйгурского, Тюргешского и Кыргызского каганатов. Кыргызские правители, отправляя своих послов 

в Китай или Тибет, вручали им свои верительные грамоты и письма. В Китае имелся штат 

специальных переводчиков кыргызского письма.   

     На Енисее зачатки письменной культуры возникли еще в таштыкское время, когда на скалах и 

поставленных стелах изображались тамги, счетные знаки, пиктограммы.  В свое время В.Радлов 

высказал свое наблюдение о значительной древности енисейского письма по сравнению с 

орхонскими  памятниками. В начале VIII в. н.э. у кыргызов уже существовала      письменность  и 

обычай устанавливать после смерти государственного деятеля памятную эпитафию с описанием его 
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заслуг. «Письмо их и язык совершенно сходные с хойхускими» - отмечали танские хроники 

[Бичурин. 1950. с. 353]   Согласно мнению востоковедов,   тюркские руны созданы под влиянием 

согдийского алфавита, имеющего арамейское происхождение  и  дополненного своими знаками, 

сходными с тамгами [Щербак.  2001. с. 33]. 

     Кыргызский алфавит состоял из 39 не соединявшихся на письме знаков, хорошо 

приспособленных для вырезания на дереве и камне. Обычно знаки наносились горизонтальными 

строками и читались справа налево. Письменность точно передавала фонетические особенности 

тюркских языков, так как согласные буквы имели два варианта написания в зависимости от того, с 

каким гласным (мягким или твердым) они употреблялись.  Кыргызские памятники письменности 

созданы на едином литературном языке древнетюркского мира, господствовавшим в VIII- IX вв. на 

просторах Центральной Азии [Кормушин. 1997. с. 13.].  Этот литературный язык обладал 

стилистическим единообразием и набором стандартных образных средств. Ярким свидетельством 

принадлежности памятников письменности кыргызским скотоводам представляют вырезанные на 

них тамги. Они были совершенно аналогичны знакам собственности, которыми пользовались вплоть 

до начала ХХ в. кыргызские роды тувинцев и хакасов [Вайнштейн. 1972. с. 78.]. В основе их 

находилась фигура дуги или полумесяца с различными комбинациями. 

     Хонгорай  (Хакасия) хранит в своей земле значительное количество  эпитафий, представляя 

своеобразный очаг тюркской руники. Именно здесь впервые в мире были открыты памятники 

древнетюркской письменности. В 1721-1722 гг. участник первой академической экспедиции в 

Сибирь Д.Г. Мессершмидт обнаружил в долине р. Уйбат неизвестные надписи на каменных стелах. 

Он назвал их «руническими», по сходству со скандинавскими рунами. 

   Однако еще раньше, в 1675 г., русский посол в Китай Н.М. Спафарий, проезжая около 

Кыргызской земли, отметил: «А до большого порога не доезжая, есть место, утес каменный по 

Енисею. На том утесе есть вырезано на камне неведомо какое письмо,… А никто не ведает, что 

писано и от кого» [Спафарий. 1960. с.70.]. Сейчас трудно сказать о каком утесе идет речь. Возможно, 

это гора Тепсей, где имеются небольшие надписи, а может быть, это скала «Сиген-хая» (букв. 

Писаная скала) по р. Енисей у д. Комарковой. Согласно указаниям хакасов, на ней были вырезаны 

древние письмена, разрушенные временем. 

     В долине Верхнего Енисея, на территории Тувы и Хонгорая, обнаружены более 150 

памятников древнетюркской письменности. Они относятся ко времени существования Кыргызского 

государства. Как правило, письмена вырезались на каменных стелах у могил средневековой знати, 

где выражалась скорбь по поводу «ненасладившейся» жизни, указывались общественные заслуги 

умершего и т.д. Кроме эпитафий, имеются краткие надписи в честь исторических событий, путевые 

отметки, надписи на предметах личного пользования, автографы на культовых местах. 

    Самыми крупными  образцами тюркского рунического письма являются памятники Северной 

Монголии в бассейнах рек Орхона, Толы и Селенги. Они были воздвигнуты в эпоху второго 

Тюркского каганата (689-744 гг.) и Уйгурского каганата в Монголии (745-840 гг.). Наиболее 

известные из них – стелы в честь Бильге-кагана и его брата, полководца Кюль-тегина, воздвигнутые в 

732-735 гг. а также стела советника первых каганов II Тюркского каганата, Тоньюкука, созданная 

после 716 г.  

    На территории Туркестана древнетюркское руническое письмо, вследствие распространения 

среди тюрков ислама в IX-X вв. было вытеснено арабским алфавитом. Вероятно, только на берегах 

верхнего Енисея руническая письменность сохранилась дольше и была погребена вместе с 

разрушением Кыргызского государства монголами в ХIII в. 

     Среди памятников кыргызской письменности большой интерес представляют две стелы 

Золотого озера, найденные в 1878 г. около озера Алтын-кёль Бейского аймака Хонгорая. Ныне они 

хранятся в Минусинском краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова.  В них повествуется о герое, 

именуемым Барс, происходившем из ханского рода. Герой эпитафии пал в неравном бою с 

многочисленными врагами в золотой черни Сонга.  По мнению тюрколога С.Г. Кляшторного стелы 

Золотого озера поставлены в честь первого кыргызского кагана Барс-бега, погибшего в 711 г. в битве 

с тюрками  Тюркского каганата [Кляшторный. 1976.  с.258 – 267]. По всей вероятности, под «Золотой 

чернью Сонга» надо понимать сосновые боры долины р. Соос, где находится Золотое озеро «Алтын-

кёль». Кыргызская эпоха, наполненная драматическими событиями и военными действиями, широко 

отразилась в топонимике Хакасско-Минусинского края. Так, в долине р. Сооc около оз. Алтын-кёль 

находится место древней сечи под названием «Хырхазы». Когда-то с верховьев Абакана по р. Аны на 

нашу землю обрушилось вражеское войско. Неприятель вышел в месте слияния pp. Монок и Абакан. 

Кыргызы встретили чужую армию на правой стороне р. Соос, а вражеское войско располагалось по 
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левой стороне. Два войска, не сходясь, начали стрелять из луков. В течение семи дней продолжалась 

перестрелка. От летящих стрел не было видно солнца. Все полегли на месте боя. На людской крови и 

на костях погибших коней выросло два сосновых бора. Место гибели бойцов стало называться 

«Хырхазы», т.е. окраина побоища. Там, где стояли кыргызские воины, образовался лес - «таг 

хырхазы» (горное побоище), а вражеское войско - «суг хырхазы» (т.е. речное побоище). До сих пор 

там находят бронзовые пуговицы, кыргызские стрелы и кинжалы. Не исключено предположение, что 

топоним «Соос» представляет собой стяженную форму от первоначального «Сонга(с)». 

    В 1963 г. в долине р. Уйбат в окрестностях аала Чарков  был обнаружен памятник кыргызской 

письменности, привезенной и установленный  археологом А.Н. Липским в Хакасском национальном 

краеведческом музее. С двух сторон песчаниковой плиты (длина 2,6м., ширина 0,6м., толщина 0,18м.) 

в три строки был нанесен текст. Знаки выбиты, затем протерты и представляют глубокие желобчатые 

линии. Одна сторона плиты была обращена кверху, и поэтому на ней надпись плохо сохранилась. 

Согласно существующей регистрации, надпись считается седьмым памятником с р. Уйбат. Впервые 

его перевод был сделан проф.  В.Я. Бутанаевым в 1973 г. [Бутанаев.  1973. с.149-153]. Содержание 

представляет большой интерес и вызывает особое внимание со стороны видных тюркологов. В своей 

книге проф. И.В.Кормушин предложил новое чтение данного памятника [Кормушин.  1997. с. 117-

123]. Не отрицая возможность новой трактовки и учитывая многие верные поправки текста этим 

маститым ученым, мы все же оставляем за собой право нашего первого  чтения и перевода седьмого 

(по И. Кормушину – шестого) памятника кыргызской  литературы с р. Уйбат.       

Данная  надпись читается нами следующим образом:  

(1) [erdem ] er qunçuyun qazğandınız, bökmediniz  beg  erkime beg; 

(2)  bun buna adırıldınız, açığa qırq erig qanğsız qıld [ınız]; 

(3) [üç q ] urıqan ilin alduqta azığlığ tonuz teg Tirig beg siz; 

(4)   alıç bars Tirig beğim yıta erdemim size; 

(5)  [ Elimke]  elçisi ertmiş kök beğe; 

(6)  [Er] ölürtüm kök böri qaramağ bağın ölürtüm; 

 Русский перевод. 

 «(1) [Доблестный] муж! Вы приобрели (много) принцесс, (но) не насладились княжеской властью, о 

бег! 

(2) Тысяча печалей! Вы отделились (от нас), о горе! Сорок мужей-воинов Вы оставили (букв. 

сделали) без отца! 

(3) При взятии племенного союза Уч-курыкан Вы Тириг-бег (были) словно клыкастый вепрь! 

(4)…мой дикий барс Тириг бег! Увы! моя мужская доблесть Вам (принадлежит)!  

(5) он был послом [от моего эля] к бегу небесных тюрков.  

(6) ..Я убивал [мужей-воинов], я убивал подразделения [многочисленной] стаи серых волков!» 

   У нас не вызывает особого сомнения слово «кунчуй», где древний писарь совершил ошибку и 

вместо одной буквы поставил другую, ибо здесь  налицо трафаретная фраза о приобретении 

принцесс. Подобная ошибка совершена и в слове «кырк», где  твердый звук  «р» передан другим 

знаком. В тексте наблюдается несоблюдение норм рунической орфографии.  

    В шестой строке, вместо предложенной И.В. Кормушиным трактовки «кара аш» - соболь, мы 

читаем «карамаг» - стадо, стая. Такой термин отмечен С.Е. Маловым в кыргызских памятниках 

письменности и до сих пор сохранился в хакасском языке. С другой стороны, трудно поверить, чтобы 

степные кыргызские беги сами добывали соболей. Как правило, они получали их от своих киштымов, 

живших в таежных урочищах. 

   Переходя к исторической интерпретации, надо выделить несколько важных моментов. 

Эпитафия посвящена доблестному князю Тириг-бегу, тотемным животным которого являлся барс. В 

таком случае, повествование идет о кыргызском правителе, ибо барс считался тотемом кыргызов. В 

памятниках кыргызов встречаются имена, такие как например, «Сильный Барс» [Maлов. 1952. с. 39].  

   Первым  кыргызским каганом, согласно источникам стал, Барс-бег.  Его право именоваться так, 

вынужден был признать (в силу обстоятельств)  даже тюркский каган Капаган. Свое признание, он 

подкрепил отдачей дочери кагана Кутлуга Эльтереса в жены Барс-бегу [Малов. 1951. с.38]. По 

мнению С.Е. Малова, это могло произойти только в 693 году, т.е., вскоре после смерти Кутлуга 

Эльтереса и «северной неудачи самого Каппагана» (его поход на север завершился, как известно, 

«очень неудачно»). Воспользовавшись «сим обстоятельством», Кыргызское государство 

«уравнялось» в правах с Тюркским каганатом, в силу чего, его правитель и  вынужден был признать 

кыргызское государство «равным тюркскому». В силу этих «обстоятельств», правящие роды обоих 

государств заключили меж собою мир, который был скреплен и династическим браком. Можно 
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предположить, что именно эти события и легли в основу отсчета времени начала  правления Барс-

бега, сделав его, таким образом, первым Кыргызским каганом.  

 Уйбатская надпись представляет обращение к преждевременно умершему Тириг-бегу от имени 

оставшегося в живых наследника его боевой славы.  

Имя с обозначением «Тириг» - букв. живой, неоднократно упоминаются в енисейских текстах. 

Например - Учин Кулюг Тириг, Кулюг Тириг, Кюни Тириг. Сам Тириг-бег был главой дружины из 

сорока батыров, для которых он являлся отцом родным. Текст памятника доносят до нас отзвуки 

былой военной демократии общественного строя кыргызов. Тириг-бег ходил в боевой поход против 

курыканов (по И. Кормушину - уйгурского хана) и в свирепой битве покорил восточных соседей 

кыргызов, обитавших в Прибайкалье. В древнетюркских памятниках при перечислении окружающих 

народов кыргызы постоянно упоминаются вместе с уч-курыканами, что говорит об их соседстве 

[Малов. 1951. С. 36, 38].  

 Вероятно, Тириг-бег возглавлял посольство к кок-тюркам Тюркского каганата. В дальнейшем  

его преемник хвастливо стал заявлять о своей победе над многочисленной «стаей серых волков», т.е. 

в данном случае надо понимать гвардию кок-тюрков, имевших на своих знаменах изображение 

головы волка. 

Исходя из полученных фактов, можно предположить, что памятник относится к первой 

половине VIII в. н.э., когда между Тюркским каганатом и Кыргызским государством, после мирных 

взаимоотношений, разгорелись военные действия. Если наше чтение верно, то захват кыргызами 

курыканов в Прибайкалье произошел не в период «великодержавия», а на столетие раньше, при 

первом кыргызском кагане Барс-беге. Возможно, в то время часть курыкан была вытеснена на север и 

положила начало движению предков якутов в долину р. Лены. Курыканы подчинялись кыргызским 

правителям вплоть до монгольских завоеваний. Летопись монгольской династии Юань-ши гласила, 

что племена курыканов «подчиняются цзи-ли-цзы-сы (кыргызам), и их язык весьма отличается от 

языка цзы-ли-цзы-сы» [Гоголев.  1993. с. 44]. Среди западных бурят, живущих по Ангаре, до сих пор 

имеется род хурхуд, который восходит к этнониму кыргыз (кыргыт) и сохранился со времен 

кыргызской эпохи. 

Период IX – X вв. н.э. занимает особое место в истории енисейских кыргызов. Крупный 

российский востоковед, академик В.В. Бартольд справедливо назвал данную эпоху «кыргызским 

великодержавием». Этот период был подлинно звездным часом кыргызской истории. В результате 

продолжительной победоносной войны кыргызы смогли разгромить своих южных врагов, уйгуров, 

подчинить другие кочевые племена Центральной Азии и создать могущественную кочевую державу 

– Кыргызский каганат.   

Ко времени кыргызского великодержавия относится   уникальный   литературный памятник, 

известный как Суджинская надпись. Она была обнаружена Рамстедтом в 1900 г.  на территории 

Монголии.  

Текст гласит: «Uyğur yirinte Yağlaq qanta keltim, qırğız oğlımen, Boyla qutluğ yarğanmen, Qutluğ  

bağa tarqan öge buyuruqı men. Küm soruğım kün  toğsuqqa batsıqqa  tegdi. Bay bar ertim. Ağılım on, 

yılqım sansız erti. İnim yeti, urım üç, qızım üç erti. Ebledim oğlumın, qızımın qalınsız  birtim. Marıma yüzer 

torığ birtim. Yegenimin atımın körtm. Amtı  öltim. Oğlanım erde marımızça bol, qanqa tap, qatığlan. Uluğ 

oğlum aşuqqa bardı. Körmedim. Arslanım oğul».  

Согласно чтению тюрколога С.Г. Кляшторного в ней говорится: «Я изгнал Яглакарских ханов 

из Уйгурской страны.  Я сын кыргызский. Я Бойла Кутлуг Ярган. Я – приказной (буюрук) правителя 

Кутлуг Бага Таркана.  

Молва обо мне достигла (стран) Восхода и Заката. Я был богат: у меня было десять аилов, мои 

кони неисчислимы.  

Я имел семь младших братьев, троих сыновей, троих дочерей. 

Своих сыновей я женил, своих дочерей выдал замуж без выкупа. Своему наставнику (в вере) я 

дал сто гнедых коней. Я увидел детей моих детей и сыновей. Теперь я умер, и (их) покинул! Сыновья 

мои! Будьте среди людей подобно моему наставнику! Служите хану! Будьте мужественны! 

Мой старший сын неожиданно ушел. Его я не увидел (перед смертью). Мой сын, мой лев!» 

[Кляшторный.  1991. с. 57-59].  

Суджинская надпись, как считает С.Кляшторный, является уникальным памятником эпохи 

расширения власти кыргызов на большую часть Центральной Азии. Она свидетельствует о новом 

имперском устройстве кыргызского государства и его стремлении к новой политике в области 

имперской идеологии. Памятник отражает события связанные с разгромом уйгуров и созданием 
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каганата. Герой Бойла Кутлуг Ярган являлся участником  похода на уйгуров и разгрома династии 

яглакар.   

Енисейские кыргызы в IХ в., когда их государство в борьбе против Уйгурского каганата 

вступило в военно-политический союз с карлуками,  познакомилось с христианским учением. 

Карлуки, жившие на территории Семиречья  (Аргу, Тараз) стали не только союзниками кыргызов, но 

и наставниками новой веры - христианства - несторианства. В начале IX в., как пишет известный 

тюрколог С. Г. Кляшторный, «среди кыргызской аристократии, а затем и среди более широких слоев 

получил известное распространение несторианский толк христианства, который, однако, не вытеснил 

местных шаманских культов   [Кляшторный. 1959. с. 167]. В знаменитой Суджинской надписи, 

воздвигнутой после победы над яглакарскими ханами Уйгурского государства, кыргызский чиновник 

Бойла Кутлуг Ярган с почтением произносит: «Своему наставнику в (вере) я дал сто гнедых 

коней....Сыновья мои! Будьте среди людей подобно моему наставнику!». [Кляшторный.  1991. с. 58-

59] Наставник в вере христианской назван в надписи арамейским словом «мар» - господин, учитель. 
В тюркских языках Центральной Азии IХ-ХIII вв. слово «мар» получило специфическое значение как 

христианского, так и манихейского наставника в вере. [Малов.   1959. с. 85]. Употребление данного 

термина в двух значениях послужило поводом для некоторых исследователей утверждать о 

манихействе кыргызов. Так, например, археолог Л.Р. Кызласов пишет, что в тексте эпитафии IХ в. из 

Суджи «исповедующий манихейство вельможа, судья Бойла («сын кыргыза»), упоминает своего 

вероучителя, называя его по-сирийски «мар». Именно так называли своих священников манихеи» 

[Кызласов. 1999. с. 33]. Исходя из данного факта, а также раскопанных им на территории Хонгорая 

дворцовых комплексов, делаются предвзятые выводы о государственной религии «Древнехакасского 

феодального каганата» - манихействе, которая просуществовала якобы в долине Среднего Енисея в 

течение пяти столетий. 

Тюрколог С.Г. Кляшторный, внимательно изучив историко-культурную ситуацию в 

Центральной Азии VIII-IХ вв., пришел к выводу о том, что кыргызы, после победы над Уйгурским 

каганатом, где манихейство действительно являлось государственной религией, не могли принять 

веру побежденных врагов. Изображение на енисейских скалах людей с высокими носами и густыми  

бородами, в широких и длинных одеяниях и высоких митрообразных шапках он относит к рисункам 

христианских священнослужителей. Кроме того, на кыргызских эпитафиях встречаются символы 

креста. 

В связи с трактовкой С.Г. Кляшторного для нас представляет большой интерес руническая 

надпись на стене Тогзасской пещеры по реке Белый Июс.  

Она гласит: «altu şanta kelip, elim qanım ters butun; 

Bu uluğ er atım Ögdem alp, bağım kelip esen inip anlanıp».  

В переводах В.В.Радлова текст памятника означает следующее: «Придя из Алту-шан, мое 

государство, мой хан, народ терс. Мое великое геройское имя Огдем алп. Мой род пришел, 

благополучно спустившись.» [Малов. 1952. с. 68]. Слово «терс» В.В. Радлов принял за этноним. 

Однако, если мы обратимся к историко-этнографической лексике тюркских языков, то встретим 

близкое по звучанию слово «терсе» или «тарса» (тарча), обозначающее христиан-несториан. В 

хакасском языке термин «терсе» употреблялся и для обозначения христианской  религии [Будагов. 

1869. с. 350;  ХРИЭС. С. 137, 141]. Исходя из данного смысла слова «терсе» (тарса) становится ясным 

ранее непонятное название народа, зафиксированное рунами на стене Тогзасской пещеры. Вероятно, 

пещера, находящаяся в одном из самых живописных уголков Хонгорая, служила обителью 

христианским священникам. В таком случае надпись понимается как: «Придя из Алту-шан, мой 

правящий род и мой хан (представляют) христианский народ». Возможно, местность «Алту-шан», 

откуда пришли несториане, относится к  территории Семиречья (известное также как «Аргу» и  

«Тараз»), где одна из областей носила близкое по звучанию название «Алты чуб». В VIII в. н.э. 

христианство там завоевывает сильные позиции, поддерживаемые царем карлуков. «Тесный союз с 

карлуками и борьба с уйгурами - манихеями явились, таким образом, теми политическими 

факторами, которые побудили кыргызскую аристократию поощрительно отнестись к миссионерской 

деятельности несторианских наставников». [Кляшторный 1959. С. 168] Надо отметить, что недалеко 

от Тогзасской пещеры протекает речка Тарча, названная в честь богатырской девушки Тарча-хыс (т.е. 

девушка-христианка), поднявшей народ, по данным исторического фольклора, на борьбу против 

монгольских полчищ [Бутанаев. 1995. с. 124].  Кроме того, в междуречье Июсов на скалах горы 

Хызыл-хая имеются изображения священнослужителей в рясах с длинными шлейфами, со 

скипетрами в руках и плохо читаемой рунической  надписью «терсе» – несторианин. Тюркское слово 
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«тарса»  (терсе), по всей видимости,  происходит от  названия местности Тараз, где было 

распространено христианство-несторианство. 

 Итак, кыргызская литература, написанная  руническим письмом, при правильном их чтении, 

помогают раскрыть тайны истории государства южно-сибирских номадов. Правящим классом 

военно-политической системы кыргызов являлись беги, которым и посвящены эпитафийные 

надписи. Их княжеская власть держалась на военной силе дружин, состоявших из потомственного 

сословия батыров и рядовых воинов-эров. Беги служили своему небесному элю (государству), главой 

которого был каган. Воспевание в текстах «земного рода барс» связано, как склонны думать ученые, 

с тотемом кыргызов, который, можно предположить, употреблялся вместо их этнонима. По данным 

памятников рунического письма, Кыргызское государство  активно выступало на политической арене 

Центральной Азии. Кыргызы вели дипломатические сношения с Китаем, Ираном и Тибетом, воевали 

с курыканами, подчинили враждебных татар и т.д. Кроме того, памятники письма  несомненно 

отражают уровень развития древнетюркского языка и представляют яркий образец кыргызской  

литературы. 
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Архитектуралық кесенелер тек мәдени және тарихи құндылықтарымен шектелмейді. Олар 

сонымен қатар зор әлеуметтік қатынастарға яғни, ғылым және білім  мәдениетінің дамуына, болашақ  

қоғамның отанды тануына, патриоттық-эстетикалық тәрбиесіне, сана сезіміне орасан зор ықпал етеді.  

Егер жүз жыл бұрын ежелгі кесенелердің жалпы жағдайы табиғи құбылыстарға, уақытқа, 

құрылыс заттарының тозуына байланысты болса, қазір олар орасан техногендік күштерге душар 

болып отыр.  

Тарихи аймақтарға жаңа техникалық заманның әкелген өзгерістері, жылдамдығы, қозғалысы 

архитектуралық ескерткіштерге қауіп төндіріп отыр. Архитектуралық ескерткіштердің тозуына, 

құлау қаупіне тек техногендік құбылыстар мен ауа-райының өзгеруімен түсіндіруге болмайды. 

Заманауи талаптарға сай барлық жайттарды ескере отырып, дер кезінде мән беріп мониторинг 

жүргізіп, қайта қалпына келтіру жұмыстарын жасап, болашақ ұрпаққа мұра етіп жеткізу біздің 

борышымыз, міндетіміз болып табылады. 

Материалдық мәдени ескерткіштер адамзаттың мәдени мұраларының маңызды бір бөлігін 

құрайды. Бұл ескерткіштердің қазіргі кездегі жағдайына табиғи факторлар мен адамзат тіршілігінің 

барысы өз әсерін тигізеді. Мәдени мұраларды сақтап қалуға дүние жүзінде ең тиімді, пайдалы құрал 

ретінде экологиялық мониторинг қолданылады.   

Қазақстан Республикасының Ұлы Жібек жолының Сыр бойындағы Оңтүстік-Қазақстан 

облысында маңыздылығы зор тарихи-мәдени және сәулет мұралары бар. Бұл сәулет мұраларына 

«Қожа Ахмет Ясауи кесенесі» мен «Арыстанбаб кесенесі» жатады. 

Ұлы Жібек жолында орналасқан Қожа Ахмет Ясауи кесенесі — Түркістан қаласында XIV 

ғасырдың соңында тұрғызылған көне сәулет ғимараты.  2003 жылы маусымда Парижде өткен 

ЮНЕСКО-ның 27-ші сессиясында Қожа Ахмет Ясауи кесенесі дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне 

енгізілді.  Бірақ соңғы жылдары, екінші Мекке болып есептелінетін Қожа Ахмет Ясауи кесенесі және  

Арыстанбаб кесенелерінің жағдайы алаңдатырлық. Бұндай теңдеуі жоқ Түрік әлемінің  тарихи 

мәдени сәулет ескерткіштерін қорғау және оларды кейінгі ұрпаққа бастапқы қалыпта сақтап қалудың 

мәні ерекше зор.  

Қалалардың тарихи аудандарының заман талаптарына сай өзгеруі, соған қатысты үдерістердің 

түрлері мен жылдамдықтары көптеген тарихи және мәдениет мұраларына кері әсерін тигізуде. 

Табиғи әсерлер мен антропогендік факторлар көптеген ескерткіштердің бұзылуына немесе толық 

жойылуына дейін әкеп соғады. Ғасырлар бойы орын алған табиғи апатты құбылыстар мен соңғы 

кездердегі қоршаған ортаның техногендік өзгерістері, әртүрлі өндірістік үрдістердің әсері кесенеге 

орасан зиян келтіріп келеді.  Атап айтатын жағдайдың бірі, зерттеуге алынып отырған екі кесененің 

сыртқы экзогенді әсерлерге, әсіресе табиғаты әртүрлі ластағыш заттармен қаныққан атмосфералық 

жауын-шашынның, тұздары жоғары ыза суларына және де басқа да факторларға төтеп бере 

алмайтындығында.  

Жылдан-жылға әртүрлі өндіріс саларарының дамуы, автокөлік нысандарының көбеюі қоршаған 

орта жағдайын нашарлатып, антропогендік факторлар қысымының жоғарлауына әкеліп, 

биосфераның барлық жанды және жансыз нысандары зардап шегуде.  Осы қалыптасып келе жатқан 

экологиялық тұрғыдан қолайсыз жағдайлар сәулет ескерткіштерін де  тыс  қалдырмай,  олардың 

тұздану коррозиясын қоздырып,  бұзылуына  да  себебін тигізуде.  Сондықтан кешікпей бұл мәселеге 

уақытылы мән беріп, қажетті ғылыми зерттеулер өткізіп, нақты шаралар қолдану  керек екені сөзсіз.  

Осыған орай алдымызға қойған мақсатымыз Ұлы Жібек жолының Сыр бойындағы  бүкіл 

әлемдік мұра ескерткіштері -  Қожа Ахмет Яссауи мен Арыстанбаб кесенелерінің тұрақты сақталуына 

қолайсыз әсер етіп келе жатқан табиғи және антропогендік факторлардың қысымын, яғни тұздану 

үдерісін тежейтін, орын алған тұз түзілімдерін жоятын оңтайлы ғылыми түрде негізделген  әдістерді 

табу. 

Қабырға бетіндегі тұз құрылымдарын жоюға бағытталған бірнеш әдістері белгілі. Оларға 

механикалық тазалау жолы, жоғары қысымдағы сумен шаю, химиялық еріткіштерді (қышқылдар, 

сілтілер, т.б.) қолдану, электрохимиялық, сорбциялық, компрестік  және т.б. әдістер жатады [1-3]. Бұл 

пайдаланылуға ұсынған әдістерге бірнеше кемшіліктер тән. Олар тұздарды тазалаумен қатар 

ескерткіштерге едәуір зиянын тигізеді. Мысалы, қолданылып жүрген күшті бейорганикалық 

қышқылдар, рН>10 сілтілі заттар құрылыс материалдарында шөгінген тұздармен қатар басқада 

құрауыштармен реакцияға түседі. Күшті су ағынымен тұз құрылымдарын шаю әдісі көп мөлшерде 

суды қажет етеді, сонымен қатар тұз шайындысы жерге төгіліп, қосымша қолайсыз жағдайлардың 

орын алуына әкеледі [4-5]. Ал, тұздар түзілімін жоюға қолданылып жүрген механикалық әдістер, атап 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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айтқанда абразивтік метал щеткаларымен, құм қағызымен, құм ағынымен сыпыру, ысқылау арқылы 

өңдеу қажетті дәрежеде мәселені шешуге мүмкіндік туғыза алмайды [6]. 

«Экология» ҒЗИ компресс әдісін қолдана отырып, Қ.А. Ясауи кесенесінің тұзданған 

қабырғаларына тазалау жұмыстарын жүргізген. Компресс жасауға суландырылған химиялық күлсіз 

сүзгі пайдаланылды. Табиғи климаттық жағдайға байланысты компресс құрғағанша құрылыс 

бұйымының бетінде ұсталады. Егерде тұздар толығымен жойылмаса компресс қою қайталанылады. 

Бұл  әдic бapыcындa құpылыc мaтepиaлдapының бeткi жәнe iшкi жaғындaғы epитiн тұздapдың 

көптеген мөлшері құрылыс материалдарынан компресс жүйесіне қарай өтеді [7]. Оның себебі тұз 

миграциясы ылғал айырмашылығына байланысты жүреді және де бұл сорбциялық үдерістің 

жылдамдығы қоршаған ортаның температурасы мен желге тәуелді. Осы жағдай компресс әдісінің 

кемшілігін сипаттайды. 

Зерттеу нысандары ретінде негізгі құдыққа жақын орналасқан Арыстан баб кесенесінің 

тұзданған сыртқы қабырғасы мен Қ А Ясауи кешені құрамына кіретін кесенеден 22 метр 

арақашықтықта орналасқан Шілдехананың қабырғасы таңдалып алынды. Жоғарыда сипатталған 

әдістердің тиімді немесе тиімсіз жағын ескеріп, жұмысымызда бұрын-соңды пайдаланылмаған бір 

уақытта қатарласа жүретін - су жібере отырып еріту мен еріген тұз ерітіндісін сору үдерістері 

қолданылды.  

Осы қосарланған әдісті жүргізу үшін жасалған қондырғының көрінісі мен сұлбасы төменде 1 

суретте берілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             а)                                                                                        б) 

1- су құйылған ыдыс; 2- су жіберілетін түтік; 3- шаю және соруды атқаратын басты бөлік; 4-сорғыш түтік; 5- 

шайынды тұзды су жиналатын ыдыс; 6- вакуум сорғысы. 

 

Сурет 1. Тазалау құрылғысының сұлбасы (а) мен көрінісі (б). 

 

 

Ұсынылып отырылған біздің жетілдірілген  әдісімізде құрылыс материалдарының ішкі 

қабатына еріген тұз ерітіндісінің өтуіне мүмкіндік берілмейді, себебі вакуумдық жағдайда тұз 

ерітіндісі кері қысым әсерімен жинақтайтын ыдысқа тартылып шоғырланады. Шайылған тұз 

ерітіндісінің құрамы Қ.A. Яcayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepcитeтiнiң «Экoлoгия»  

ҒЗИ-ң  aккpeдиттeлгeн «Экoлoгиялық  бaқылay жәнe xимиялық  тaлдay» aнaлитикaлық 

зepтxaнacындa  жүpгiзiлді. Тазалау барысында алынған нәтижелер 2-ші суретте және кесте 1-де 

келтірілген. 

 

 

                                   

 

а)   

 

 

 

 

 

 

                                        б) 
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                                а)                                                             б) 

 

Сурет 1. Бастапқы тұзданған қабырға (а) және  оның тазалаудан кейінгі (б) көрінісі           

 

Кесте 1. Арыстан баб кесенесінің қабырғасынан және Шілдехана ескерткішінің жермен 

жанасқан бөлігіндегі қабырғасынан шайылған ерітінділердің химиялық құрамы, мг/дм
3
 

 

Құрғақ  

қалдық 

HCO3
- 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2+

 

 

Cl
-
 SO4

2-
 NO3

-
 NO2

-
 NH4

+
 pH 

Арыстан баб 

16300 423,2 661,1 2,0 5170,3 6998,7 3398,3 0,10 0,48 7,3 

Шілдехана 

22872 234,2 745,8 613,6 6088,8 2645,9 3426,8 0,68 0,76 7,5 

 

Ұсынылып отырған түйдектелген әдісті қолданғанда 1 м
2
 аудан бетін тұздан тазалау үшін 

шамамен 1 литрдей су және 5-10 минутты қажет етеді. Тәжірибелік зерттеу нәтижелері көрсеткендей 

қабырғадан шайылып жинақталған ерітіндінің негізгі құрамы хлорид, сульфат, нитрат тұздарынан 

тұратыны айқындалды. 

Қорытындылай келе ірге тас пен қабырғаның беткі жағын тұздардан және басқа ластануларды 

сумен шайып тұзды ерітіндіні сорып жинап алудың түйдектелген әдісі жасалып, оның тиімділігі 

басқа әдістермен салыстырғанда жоғары екендігі дәлелденді. Сонымен қатар, бұл әдістің құрылыс 

материалдарының бойындағы ерігіштік қасиет тән тұздар түзілімдерін тазалауға мүмкіндік беретіні 

тәжірибе түрінде анықталды. Ластанған атмосфералық ауаның әсері мен капиллярлық су көтерілісін 

тоқтату мақсатында, яғни тұздардан тазаланған нысандарда қайтара тұздар түзілімдері жинақталмауы 

үшін гидрофобизациялауды қолдану орынды. 
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Взаимоотношения человека с природной средой, в которой он обитает, — одна из 

актуальнейших проблем в современной науке. Одной из особенностей последних десятилетий 

двадцатого века является интенсивный рост доли городского населения. Вместе с тем, города 

продуцируют множество острых социальных проблем, связанных с экономическим неравенством, 

преступностью, загрязнением городской среды. С ростом территории городов обостряются 

транспортные проблемы, возрастает стоимость жизни, нарушается связь человека с природой, 

существенно повышается темп жизни (1-2). 

В настоящее время проблема взаимодействия созданной человеком технической цивилизации и 

окружающей среды приняла глобальные масштабы и встала в ряд приоритетных задач, от решения 

которых во многом зависит будущее человечества. Прогрессивное развитие цивилизации неизбежно 

влечет за собой появление в среде обитания человека новых техногенных факторов, неблагоприятно 

воздействующих на организм человека. Происходит стремительная деградация экологических 

систем, распространяются известные и возникают новые заболевания [1,2]. Если рассматривать город 

как антропогенную  экологическую нишу, то без преувеличения можно сказать, что нагрузки, 

которые испытывают популяции городского населения, во много раз превышают те, которым 

подвергается    коренное     население      естествнных      экологических      ниш.   Проблематика 
функционирования городской среды, жизненного пространства города имеет выраженный 

интердисциплинарныи характер. У каждой научной дисциплины есть собственный идеальный образ 

города, как предмет изучения, отвечающий ряду черт той или иной отрасли науки. Происхождение 

городов - тема, которая в большей степени волнует историков, описывающих эволюцию различных 

форм человеческих поселений; географов, занимающихся изучением феномена появления городов и 

пытающихся объяснить диффузию городских форм; антропологов, изучающих историческое 

разнообразие форм человеческого сосуществования. Процессы урбанизации представляют 

практически универсальную тему изучения для всех научных дисциплин, занимающихся 

урбанистикой. Урбанизм, как образ жизни и доминирующая форма жизнедеятельности человека в 

городской среде, интересен, главным образом, антропологам, историкам, политологам, социологам. 

Городские системы - предмет изучения, во главе угла которого находятся отношения между городом 

и окружающим его регионом. История «сельско-городских» отношений, экономика этих 

взаимосвязей и их взаимовлияние привлекают географов, региональных планировщиков, историков и 

экономистов. Изучение вопросов управления городом - тема, привлекающая внимание 

представителей экономики, истории, географии, политологии. Сообщество и структуры власти - 

тема, которой посвящают свои исследования политологи и социологи. Формирование и эволюция 

политических элит, складывание первичных общественных отношений среди жителей городов, 

объединенных общим местом проживания или интересами - все это приоритетные темы урбанологов.  
Взаимодействие с любыми средовыми факторами, в том числе и неблагоприятными, 

формировалось у коренного населения различных географических регионов на протяжении 

длительных исторических периодов. Морфофизиологические, генетические, психологические и 

другие особенности, которые  характерны для коренных популяций – многовековой, может даже, и 

тысячилетний итог истории человеческого вида [3,4]. За последние 50 лет во многих странах, 

включая и нашу республику, число заболеваний раком, верхних дыхательных путей, систем 

кровообращения, детской младенческой смертности увеличилось в несколько десятков раз. 

Загрязнения внешней среды привело к загрязнению среды внутренней. Мало того, что 
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катастрофически падает здоровье людей: появились ранее неизвестные заболевания, многие болезни 

стали излечиваться труднее, чем раньше, хроническая экологически обусловленная интоксикация 

нарушает нашу психику.  Это в основном специалисты медицины связывают с содержанием в 

продуктах сгорания топлива и в других промышленных и сельскохозяйственных выбросах в 

атмосферу, почву, гидросферу канцерогенных и ряда высокотоксичных веществ.  

В целях недопущения дальнейшего ухудшения экологической обстановки  во всех отраслях 

народного хозяйства необходимо предусмотреть принятие мер как по охране, так и по научно 

обоснованному рациональному использованию природных ресурсов. Город как экологическая ниша, 

ограниченная хронологическими рамками, имеет свою специфику.  Прежде всего она заключается в 

том, что число факторов, воздействующих на человека, неограниченно велико, а время того 

воздействия значительно короче, чем при освоении естественных экологически ниш. Следовательно, 

и экологический стресс, который испытывают городские популяции, выше. Городская среда и ее 

восприятие человеком, биология городских популяций, влияние городской среды на здоровье и 

социально-трудовой потенциал, охрана здоровья городского населения – не может претендовать на 

приоритетное значение в комплексе уроэкологических исследований. Сегодня как никогда термин 

«экология» - наука о доме – приобретает новый смысл. Угрозу планете представляют глобальные 

процессы: изменение климата, сокращение биологического разнообразия, трансграничные 

загрязнения воды и воздуха [5,6].  

Как известно, одним из главных источников кроме промышленных предприятий, оказывающих 

большое влияние на природные геосистемы, является транспортная коммуникация. Ощутимый вклад 

в загрязнение окружающей среды вносит железнодорожный транспорт и его инфраструктура. Но 

несмотря на это целенаправленные комплексные исследования влияния загрязнителей от 

предприятий транспортного комплекса, включая железнодорожный, на окружающую среду, как в 

региональном, так и на общегосударственном уровне недостаточно полно изучены [7, 8]. 

Следует отметить, что главной особенностью влияния железнодорожного транспорта на все 

звенья биосферы является круглосуточная работа подвижного состава и производственных объектов, 

обеспечивающих перевозочный процесс. Одним из главных загрязнителей окружающей среды из 

структур железнодорожного транспорта является локомотивное хозяйство.  

Оценки качества городской среды могут быть объективными, когда измеренное состояние 

элементов городской среды сопоставляется, соотносится с существующими правилами, стандартами, 

нормативами и субъективными, когда они основываются на суждениях, представлениях всех жителей 

города или их групп об условиях жизнедеятельности в данном городе, о степени удовлетворения 

отдельными компонентами среды самых разнообразных потребностей горожан, об их должном 

состоянии и т.п. И тот, и другой вид оценок качества городской среды может иметь самостоятельную 

научную и практическую ценность. При этом легко представить ситуацию, когда невозможно 

воспользоваться либо объективными (например, при необходимости оценить эстетический облик 

города), либо субъективными (например, при необходимости оценить уровень загрязнения городской 

атмосферы) типами оценок. Поэтому наибольшую значимость приобретает комплекс мероприятий по 

оценке качества городской среды, включающий как объективный, так и субъективный компоненты 

оценки городской среды. Городская среда не может изучаться и моделироваться без учета тех 

представлений о ней, которые существую в сознании рядовых обитателей этой среды. Их 

субъективные мнения, симпатии, оценки составляют не менее важный фактор средообразования, чем 

факторы чисто объективные - санитарно-гигиенические, географические, социально-экономические и 

др. 

Проблемы больших городов остаются актуальными как для развивающихся, так и 

высокоразвитых стран и независимо от их политической организации. Разрешение социально-

экологических коллизий еще далеко от идеальных способов экономической, социальной, культурно 

ориентированной реализации [8, 9].    

Таким образом, современный стиль городской жизни, в частности модели разделения труда и 

функций, использования территории, развития транспорта, промышленного производства, сельского 

хозяйства, потребления и досуга, а следовательно, уровень жизни делают города по существу 

ответственными за многие экологические проблемы, которые стоят перед человечеством. Это тем 

более важно, что 80% населения Европы живет в урбанизированных зонах. С одной стороны, 

крупные города в немалой степени ответственны за наличие и масштабы многих современных 

проблем, а с другой, городской уровень - это тот наименьший масштаб, в котором эти проблемы 

могут найти конструктивное интегральное, целостное решение.  
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Бұл мақалада туристерге көрсететін қызмет түрлерінің өзгеріске ұшырағаны анықталып, Қазақстан 

Республикасының туристік кәсіпорындарының көрсететін қызметтері диверсификацияға ұшырап, түркі 

елдерінің ұлттық ойындарын, салт-дәстүрін, соның ішінде Наурыз мейрамын көрсететін анимациялық 

ойындарды туристерге басты қызметке қоса ұсынып отырғаны баяндалады. 

Кілт сөздер: қонақжайлылық, туризм, ойын-сауық, салт-дәстүр, Наурыз. 
 

В данной статье описывается что услуги которые оказываются  туристам становятся разнообразными, в 

настоящее время туристские предприятия Республики Казахстан наряду с основными услугами оказывают 

дополнительные услуги как национальные анимационные игры, традиции, в том числе праздник Наурыз. 

Ключевые слова: гостеприимство, туризм, игры, традиций и обычай, Наурыз. 

 

This article describes that tourists are variety of services. Currently tourist enterprises of the Republic of 

Kazakhstan along with the main services offer additional services as national animation games, traditions, as well as the 

holiday Nauryz. 

Key words: hospitality, tourism, animation, traditions, Nauruz. 
 

Қазіргі әлемдік шаруашылыққа қоғамдық және жеке қажеттіліктердің өсуімен, ғылым мен 

техниканың дамуымен байланысты тауар айналымының үнемі кеңею үрдісі тән. Нарықта сатылатын 

тауарлар көлемі адами қызметтің көптеген әртүрлі нәтижелерін, атап айтатын болсақ, тек материалды 

- заттай түрдегі өнімдер ғана емес, сондай-ақ, шығармашылық, интеллектуалдық, әлеуметтік 

қызметтер мен коммерциялық істердің жемісі, сатып алу - сатудың объектісі ретінде көрінетін 

бірқатар қызмет түрлерін қамтиды. 

Туристік нарық бірегей қызмет нарығының компоненттерінің біреуі ретінде қарастырылады, ал 

туристік қызмет жалпы қызметтерге тән және олардан ерекшеленетін қасиеттерге ие. 

Туристік қызмет аясындағы экономикалық әрекеттер, туристік қызметтің ұсынылуы мен 

айырбасы, оның құндылығы және теориялық тұрғыдан маңызды басқа да құбылыстар «әдеттегі» 

тауарлардан ерекше түрде қалыптасады. Мұндағы қалыптасатын нарықтық қатынастардың 

ерекшеленуі экономикалық субъектілердің туристік қызметті ұсынуы мен тұтынуындағы ара-

қатынастарының тазалай жекеше сипат алуымен байланысты [1].   

Туристерге міндетті қызметтермен бірге оларға әсерлі ой, рахат сезімге қалдыратын курорттық 

қызмет пен ойын-сауықтар секілді туристің арнайы қажеттіліктерін қанағаттандыратын қосымша 
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қызмет түрлері де бар. Егер де туристерге ағымдағы көрсетілетін қызметтен басқа қосымша қызмет 

ұсынса, бұл туристің қосымша қажеттілігін қанағаттандыруды ескергендігі. Осыған байланысты 

Пьер Дефер туристік саланың классикалық үштігіне, яғни «көлік + баспанамен қамтамасыз ету + 

ойын-сауыққа» көңіл аудара отырып, туристерге көрсетілетін қызмет ерекшелігінің туынды 

мультипликативті әсерін атап өткен [2].  

Туристік қызметті тұтынушылардың талаптары заманның дамуымен өзгеріп,  дамып отырады. 

Қазіргі жаһандану заманында туристер өз елінде қолдана алмайтын, көре алмайтын, басқа елді тану 

ретінде жаңа қызметтерге сұраныс бере бастады. Мәселен, Қазақстан Республикасының туристік 

кәсіпорындары ұсынатын өнімінің ерекше болуын қадағалай отырып, басқа елден өзін 

ерекшелендіретін ұлттық ойындарын, салт-дәстүрін көрсететін анимациялық ойындарды туристерге 

басты қызметке қоса ұсынып отыр.  

Жаһандану заманында Батыс Еуропа мемлекеттерінің туристік сұранысында жаңа 

тенденциялар пайда бола бастады. Қазіргі туристік сұраныстың басты тенденциясы - демалыс 

уақытының бөлшектелуі және қысқа мерзімдік сапардың көбеюі («үзілісті саяхат») болып отыр. 

Сонымен қатар адамдардың туристік сұранысы кеңейіп, көңіл көтеру мен қозғалысқа қызығушылығы 

артып отыр. Демалыс және мейрам күндеріндегі маршрутқа сұраныс өсіп, жергілікті колорит пен 

басқа халықтың ерекшеліктеріне қызығушылық күшейіп, бұрынғы үш «S»-ті (теңіз-күн-жағажай) үш 

«L»-ге (ұлттық дәстүр-пейзаж-бос уақыт) ауыстыру басталды.  Әрине, бірінші «L» - ол ұлттық 

дәстүр. Еуропада жүріп жатқан тенденция жаһандану заманында Қазақстан еліне де тез жетіп 

үлгерді. Ұлттық дәстүрді барлық өтіп жатқан мейрамдардан, мерекелік іс-шаралардан көріп қана 

қоймай, көптеген мемлекеттік концерт, ойын-сауық, шоуларда, сонымен бірге мейрамханаларда да 

көрсетеді. Тіпті кейде көрерменнің өзі де бұл көрсетілімге қатыса алады. 

Бірінші «L»-ді бірнеше жағдайлармен айшықтап көрсетуге болады. Мысалы, ұлттық киім 

арқылы, ән-би, ұлттық тағам, ұлттық ойындар арқылы даралап беруге болады. 

1. Ұлттық киім 

«Ең әдемі киім – ұлтыңның киімі», - деген ұлы адамдар. Қазақ халқының ұлттық киімдерінің 

түрі де, үлгісі де еш халықтан кем болған жоқ. Оның көркем үлгілері әлемнің этнографиялық 

мұражайлары мен көрмелерінен орын алған. Ұлт мәдениетінде бағалы киімдер сый-сыяпат, 

дипломатиялық қатынастарда ескерткіш, белгі ретінде жүрген. Ат, шапан сыйлау құрметтеудің 

көрінісі деп бағаланған. 

Қазақтың ұлттық киім-кешегі жылдың төрт мезгіліне сай көшіп-қонуға ыңғайлы етіліп тігілді. 

Дәстүрлі ортадағы киім-кешектер негізінен төрт түліктен алынатын жүн, түбіт, қыл, тері сияқты 

шикізаттың алуан түрлерін әртүрлі технологиялық тәсілдермен өңдеу арқылы алынған жіп, киіз, 

қырым, былғары, өңделген тері, елтірі түрлері өнімдерінен жасалады. Сондай-ақ шаруашылықтың 

қосалқы түріне жататын аңшылық кәсіптен түскен аң, құс терілері, қауырсын, пұшпақ сияқты 

өнімдері киім-кешекті сәндеуге кеңінен қолданылады. 

Қазақ халқының ұлттық киімдері, сән-салтанаты халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан 

тұрмыс-тіршілігіне, табиғат жағдайына байланысты бірнеше үлгіге бөлінеді, сонымен қатар қолөнері 

мен киімдерінде өзіндік айырмашылық бар. Киімдерді көркемдеу үшін, түрлі-түсті жіптер мен 

маталар арқылы аппликация тәсілі қолданылады.  

Қазақ қол өнерінде қолданылатын түстердің символдық мәні бар: көк түс – аспанның, қызыл – 

оттың, сары – ақыл-парасаттың, қайғы-мұңның, қара – жердің, жасыл – жастықтың, көктемнің 

символы [3].  

Халқымыз ежелден «Ағаш көркі – жапырақ, адам көркі – шүберек» дейді. Осындайда көз 

алдымызға әуелі ұлттық киіміміз келетіні анық. Қазіргі кезде елімізде ұлттық нақышты 

жандандырып, бүгінгі заман талғамына сай кең етек, бүрмелі көйлектерімен елге танылып жүрген 

белгілі сәнгерлеріміз де аз емес, мысалы Аида Кауменова, Құралай Нұрқаділова, т.т. 

2. «L»-дің келесі түрі – қазақтың ән-биі. 

Қазақ биі – бишінің қозғалысы мен дене қимылы арқылы көркем образды бейнелейтін, ұлттық 

сахна өнері. Қазақтың халықтық би өнері ерте заманнан қалыптасқан, халқымыздың аса бай ауыз 

әдебиетімен, ән-күйлерімен, дәстүрлі тұрмыс салтымен біте қайнасып келе жатқан ел мұрасы болып 

табылады. Халықтың көркемдік ойының бір көрінісі ретіндегі би өнері өзінің эстетикалық 

болмысында қазақ жұртының жалпы дүниетанымына сай арман-мұраттарын бейнелейтін қимылдар 

жүйесін қалыптастырған. Қазақ халқы ежелгі би өнерінің дәстүрі мен өрнегін сақтап, өзінің рухани 

қазынасымен ұштастыра отырып, ғасырлар бойы дамытқан. Қазақ биі халықтың тіршілік-тынысын, 

адамның табиғатқа көзқарасын, дүниетанымын айшықтайтын өнер ретінде өркендеуде. 

3. Ал келесі түрі - ұлттық сусын мен тағамдар. 
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Қазақтың ұлттық тағамдары  - өте дәмді.  Дәрумендер мен ақуыздарға бай, жоғары калориялы, 

құнарлы, маңызы зор тағамдар.  Сусындары шипалы. 

Қазақ халқының өмірінде ет тағамдары ең басты орынды иеленеді. Олар - Ет, қуырдақ.  Сүт 

тағамдарынан – айран, сүт, қымыз, шұбат, құрт, ірімшік, қатық, сары май, қаймақ. Ұн тағамдарынан – 

таба нан, бауырсақ. Дәнді дақылдардан жасалатын тағам түрлері – бидай, тары, жүгері, талқан. Қазақ 

халқы қонақжай болғандықтан, үйге келген кісілерге арнап пісіретін тағамдарға аса көңіл бөліп 

отырған. Арнайы келген қонақтарға көбінде – ет асады.  

Қазір жылқы өнімінің, оның ішінде сүті мен етінің адам ағзасына пайдасын өзімізден бұрын 

өзгелер тамсанып айта бастады. Осыдан он алты жыл бұрын неміс ғалымдары жылқы етінің жүрек, 

қан-тамыр ауруларына шипа екенін дәйектеген. Вердер қаласында жылқы еті мен сүті арқылы ем 

қолданатын шипажай ашқан. Ал таяуда ғана америкалықтар да қазақтың ұлттық тағамына ден қойып, 

Грейс Гарет деген азаматша «америкалықты етпен сыйла» деген акция өткізіпті. Ақиқатына келсек, 

қазақтың табиғи тағамына төрткүл дүние көз тігіп қана отырған жоқ, күнделікті тірліктеріне қолдана 

бастады. 

Сондай-ақ франциялық ғалым, сарапшы Бернард Файе 40 жылдан бері осы түйелердің қасиетін 

зерттеп келеді. Оның айтуынша Еуропа елдерінде соңғы жылдары түйе өнімдеріне сұраныс артқан. 

Түйе жүнінен тоқылатын киім-кешек, оның диеталық еті, емдік қасиеті мол шұбаты еуропалықтар 

үшін экзотикалық ас. Сондықтан Қазақстан экспортқа тауар жіберуіне толық мүмкіндік бар. Түйе 

сүтінен жасалған алғашқы ірімшік өнімі. Бұл біз үшін ғана емес бүкіл әлем үшін үлкен жаңалық. 

Мынадай жаңалыққа өз көздерімен куә болған жергілікті шаруалар бірден өңдеу технологиясы және 

арнайы сертификат алу жөнінде ғалымдармен кеңесе бастады. Өйткені бизнес тілімен айтсақ, шығын 

аздау болғандықтан өзіндік құны арзан әрі майлылығы жағынан жоғары басымдыққа ие болатын 

ірімшік өнімі бірде-бір бәсекелесті алдына шығармайтыны анық. 

Ал Қытайда түйе сүтінен жасалған өнімдерге деген сұраныс артып келеді. Қазақтың сүйікті 

сусыны - шұбаттың қасиетін түсінген қытайлықтар оның негізінде түрлі емдік өнімдер шығаруда. 

Бұлтуралы «Егемен Қазақстан» республикалық газеті өзінің кезекті санында жазып отыр. 

Осы елдің «Ваньюан» деген сауда компаниясы түйе сүтінен жасалатын өнімдерге патент алып, 

өз тіршілігін жасап жатыр. Саудасын Шыңжаң автономиялық ауданынан бастаған «Ваньюан» 

компаниясының бүгінде бүкіл Қытай бойынша шұбат саудалайтын жүзден астам дүкені бар. Бұл - тек 

«Ваньюанның» өнімдерін саудалайтын арнайы дүкендер саны. Ал жалпы ел бойынша үш жүзден 

астам дүкеннен аталмыш компания шығарған түйе сүті өнімдерін алуға болады. Қазір шұбат 

қытайлардың тәуір сусындарының біріне айналып, одан жасалған өнімдер жедел сатылуда. Ел 

тұрғындары оны пышақ үстінен бөлісіп әкететін болды, дейді компания өкілдері. Түйе сүтінен 

жасалатын өнімдерді патенттеп алып, саудасын дөңгелентіп отырған жігіттің аты - Лан Йоу. Ол - 

негізінен қазақтар мекен ететін Шыңжаң өлкесі Алтай аймағының тумасы. Қытай астанасынан дүкен 

ашып, түйе сүті өнімдерін саудалағалы үш жылдың жүзі болыпты. Экологиялық ахуалы нашар 

Бейжің тұрғындары таза, табиғи өнімге зәру. Ал шұбат - емдік қасиеті мол өнім [4].  

4. Қазақ елінде «L»-ді айшықтайтын ұлттық ойындар, салт-дәстүрлер де аз емес. 

Салт-дәстүр, әдет-ғұрыпқа анықтама бермес бұрын, бұл сөздердің шығу тегіне қысқаша 

тоқталып, бұл сөздердің түпкі мәні нені білдіретінін анықтап алғанымыз жөн.  

Дәстүр – ұрпақтан-ұрпаққа ауысатын, тарихи қалыптасқан нормалар мен үрдістер. Ол – 

халықтың мінез-құлқының, іс-әрекетінің рухани негізі. Дәстүр мәдениетпен тығыз байланысты, 

сондықтан мәдениеті дамыған ел дәстүрге де бай.  

«Салт» сөзін қазақша мағынасына келер болсақ, қатты, қатты болу, берік болу, төзімді болу 

дегенді білдіреді.  

Этнограф – ғалымдардың пайымдауынша, ата-бабаларымыздан бізге жеткен ұлттық 

ойындарымыздың тарихы Қазақстан жерінде б.з.б. бірінші мыңжылдықта-ақ қалыптасқан. Олардың 

ішінде тоғызқұмалақ, қуыршақ, асық ойындары Азия елдерінде тайпалық одақтар мен алғашқы 

мемлекеттерде кеңінен тарады. Біздің қоғамыздағы ұлттық ойындардың негізі, шығу тегі 

халқымыздың көшпелі дәстүрлі шаруашылық қарекеттерінен бастау алады.  

1. Аңға байланысты ойындар: ақсерек-көксерек, аңшылар, аңшылар мен қояндар, кірпіше 

қарғу, қас-құлақ, ордағы қасқыр.  

2. Малға байланысты ойындар: аларман (қойға қасқыр шапты), асау көк, бура-қотан, көксиыр, 

соқыр-теке, түйе мен бота.  

3. Түрлі заттармен ойналатын ойындар: ағаш аяқ, аққала, ақпа, ақсүйек, ақшамшық, алакүшік, 

алты-бақан, арқан аттау, арқан тартпақ, арқан тартыс, арынды арқан, асау мәстек, асық, аттамақ, 

ауыртаяқ, әйкел, әуетаяқ, батпырауық, белбеу соқ, белбеу тартыс, дауыстап атыңды айтам, епті жігіт, 
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жаяу көкпар, жемекіл, жігіт қуу, жігіт ойыны, күзетшілер, күміс ілу, қамалды қорғау, қараше, қимақ, 

қыз қуу, лек (шөлдік), монданақ, орамал тастау, сақина жасыру, сиқырлы таяқ, тапшы, кімнің 

дауысы, таяқ жүгірту, тепе-теңдік, тобық, т.б.  

Қазақтың ұлттық ойын сауығы достық пен қонақжайлылықтың белгісі және көптің басын 

біріктірудің кепілдігі, сүйкімді әнші мен әңгімешілерге мұқтаждықтың айғағы. Ойын сауықта 

жалғыздық сезім, арам ниет билей алмайды, ойыншы үнемі ізденісте болады. Ондағы құдірет 

өнерпаздық, түсіністік және келісімге жол табу. Адамзат қашанда осы үш құдіретке тәнті болған, сол 

құндылыққа жетудің мүмкіндігін арнайы және үнемі іздестірумен әуреленген. 

Қазір елімізде өз халқымызға, шет елдерден келген қонақтарға ұлттық ойындар, салт-

дәстүрімізді көрсететін көптеген іс-шаралар ұйымдастырылуда. Соның бірі жақында өткен 

фестиваль. Фестивальге қатысушы облыстық этномәдени бірлестік өкілдерінің тарапынан негізінен 

отбасы және неке саласындағы әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер көрермен назарына ұсынылды. 

Әр топ өздерінің ұлттық құда түсу, қыз ұзату және келін түсіру дәстүрлерінің ерекшеліктерін, 

өзіндік қасиеттерін барынша тереңінен көрсетуге тырысты. 

Конкурсқа көнекөз қариялармен бірге жас буын өкілдерінің қатысуы, олардың ұлттық санасын 

жаңғырту жолындағы ізденістерін арттыру – негізгі міндеттердің бірі болып табылғандығын айта 

кету керек. Бұл фестивальдың мақсаты, ең алдымен, ұмыт болған тағамдарымызды қазақ 

дастарханына қайтару. Сонымен қатар жалпы ұлттық құндылықтарымызды ұлықтауға бағытталған 

бұл айтулы шара кәсіпкер әйелдерді келесі жылы Астана қаласында өтетін «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық көрмесіне қатысуға ынталандыру болып табылады. 

Осы іс-шараларды көрсетуде ҚР Туризм индустриясы департаментінің статистикасына көз 

жүгіртіп, бір жылда қанша адамға ұлттық салт-дәстүрді, ойын-сауықты көрсете алатынымызды ойлап 

көрейікші. Мәселен, ҚР Туризм индустриясы департаметінің 2015 жылы атқарылған жұмыстар 

туралы есебіне сүйенсек, 2015 жылғы қаңтар-қыркүйектің қорытындысы бойынша өткен жылғы 

тиісті кезеңмен салыстырғанда шығу, кіру және ішкі туризмнің келушілерінің санының өсуі 

байқалуда 14,5%, 3,1%, 1,0% және сәйкесінше 8 980,5 мың адам, 4 923,5 мың адам және 3 188,5 мың 

адамды құрады. Сонда біз адам санының артуына қарасақ өз өнімізді ұсынуымыз артып келеді деген 

сөз емес пе? 

Келушiлерді орналастырумен шұғылданатын орналастыру орындарының саны 2 330 бірлікті 

құрап, ондағы орналастыру орындары саны 52 944 нөмірге есептеліп, олардың біржолғы 

сыйымдылығы 118 513 төсек-орынды (2015 жылдың қантар-маусымына 4,5%) құрайды. Олармен  2 

889,2 мың адамға  қызмет ұсынылып 55 320,0 миллион теңгенің қызметі көрсетілген. Орналастыру 

орындары қызметтерінің көлемi (мейрамханалардың қызметтерiн қоспағанда) салыстырмалы 

бағадағы есептi кезеңде  өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 2,8% - ға өсті. Міне бұл 

статистика да біздің ұлттық сусын-тағамды қолданатын адамдар саны да өсті деген дәйек. 

Курорттық аймақтарда орналастыру орындарының саны 654 бірлікті, бөлмелер саны 12 351 

және олардың көрсеткен қызметтерінің көлемі  6 660,3 миллион теңгені құрады. 

2015 жылғы қаңтар-қыркүйекте курорттық аймақтарда 443,8 мың ішкі және 7,4 мың кіру 

келушілері болды. 

ЭКСПО-2017 аумағында да көптеген іс-шаралардың ішінде туристерге қызмет көрсету 

барысында әдет-салт ғұрыптармен таныстыру турлары да жоспарланып отыр. Мысалы, «ЮНЕСКО-

ны жандандырудағы» тур. Ол жерде  «Астана – Бәйтерек» монументі, Тәуелсіздік алаңы, Ұлттық 

мұражай, Океанариум, Хан Шатыр, Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы, EXPO орталыққа бару, 

Қожа Ахмет Яссауи кешені (ЮНЕСКО),  Отырар қаласы, 28-ші панфиловшылар саябағы және 

Музыкалық аспаптар мұражайы, Жаңа алаң, Медеу мұз стадионы және Шымбұлақ таушаңғы 

курорты, Қазақстанның Тұңғыш Президенті саябағы және Соколин шоуы, Үлкен Алматы көлі, 

Алматы қаласының мұражайларына әртүрлі саяхаттар, ұлттық қолөнер шеберлік сабағы өтеді. 

Қонақтарға қызмет көрсеткенде ұлттық ойындар, салт-дәстүрлер, мәдениетпен танытуда 

этноауылдардың ұйымдастырылуы үлкен көмек болады. Мәселен, Үстіміздегі жылдың мамыр 

айында Қорқыт ата мемориалдық кешенінің жанынан Этноауыл ұйымдастыру жобасы іске 

асырылды. 

Этноауыл ұйымдастыру жобасы туристерге біздің мәдениетімізді таныстыра отырып, қазақ 

халқының салт-дәстүрлерінің мәнін түсінуге көмектеседі, сондай-ақ, халқымыздың тарихына 

жақындай түсуге мүмкіндік береді. Этноауыл қонақтар мен келушілерге маусымдық қызмет ететін 

бірнеше киіз үйден тұрады. 

Егерде шет елдердің мысалын келтіретін болсақ, оған мысалы: қонақтарға қызмет көрсеткенде 

қолданылатын ұлттық ойындар, салт-дәстүрлер қатарына Мажарстанда өтетін Үлкен кұрылтайды 
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жатқызуға болады. Құрылтай әрбiр екi жылда бір Мажарстанда өткізілетін ең iрi мереке және ежелгi 

мадияр, ғұн мәдениетi, көшпендiлер дала мәдениетiнiң көрсетілімі болып табылады. 2010 жылдан 

бастап әлемдегi дәстүрлердi сақтауға арналған ең ірі мерекелерiнiң бiрі болып табылады. 

2010 жылы құрылтайда 3 мыңнан астам дәстүр сақтаушы (жүздеген салт атты) қатысты. 135 

киiз үй тігілді. Үш күннiң iшiнде 42 бағдарлама өткізілді, оның ішінде: әскери көрсетілімдер, 

жауынгерлiк ойындар, садақпен ату, бәйге, музыкалық концерттер. Бугац қалашығының қасындағы 

далада басты күні 140 мыңнан астам қонақ (үш күн ішінде 220 мың қонақ) болды. 

Еске алулар және сакралды бағдарламалар ежелгi мадияр дiнiнiң салты бойынша жүрдi. 

Дабылдар ойыны естіліп, бақсылық салттар жүргiзiлдi. Мадиярлардың ежелгi дiнi бақсылық сенiмнен 

шыққан, тәңiрiге табыну болып табылады. 

Киіз үйлер тігіліп, шабандоздар, садақшылардың белсендi қатысуымен, сансыз тарихи және 

мәдени бағдарламалар жүргiзiлдi. Кұрылтай кеңесi 2010-шi жылы барлық ғұн-түрік халқы 

делегациясының кездесуін ұымдастырды. Бұл конгресс жоғарғы деңгейде, ұйымдастық рухымен өтті. 

Форумды өткiзу үшiн жүзден астам киiз үйден тұратын лагерь орнатылды. Тарихи-мәдени сипаттағы 

сахналандырылған көріністерде мыңдаған шабандоздар, атты жауынгерлер, садақшылар қатысты. 

Тоқсан мың адам орасан зор оқиғаның көрерменi болды. 

Бұл көрменi 3 күнде он мыңдай адам көрді. 

Мажарстан үлгісін біздің елде де қолданылып жүр. Мәселен, 2016 жылдың 18 қазан күні 

Павлодар облыстық көркемсурет музейінде Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына арналған, «Қазақ халқының бейматериалдық мәдени мұрасы» атты фотокөрмесі 

өткізілді. Қазақстанның бейматериалдық мәдени мұрасы, ұлттың негізін құрап, ұрпақтан- ұрпаққа 

келе жатқан  рухани байланысты бекітеді. Қазақстанның бейматериалдық мәдени мұрасы ерте 

заманнан қалыптасқан, сонымен қатар қазақ елінің дүниетанымын жан-жақты жетілдіреді. 

Фотокөрменің негізгі мазмұны - қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрін, сәндік - қолданбалы өнері, 

халық ауыз әдебиеті, музыка жанры, ұлттық ойындар және спорт ойындарының сан алуан түрлерін 

қамтыған. Экспозицияда ұсынылған жұмыстар қазақ халқының ежелден келе жатқан салт- 

дәстүрлерін  айқын  көрсетеді.  Ол  ата-бабамыздан   келе   жатқан   дәстүрлеріміз:  «шілдехана», 

«қырқынан шығару», «тұсау кесу», «тілашар», «жас жұбайларға бата беру». Фотосуреттердің басым 

бөлігі қазақ халқының сәндік – қолданбалы өнеріне арналған – күнделікті үй тұрмысында, киіз үй 

жабдықтарында және өзіне тән ұлттық ою-өрнекпен әшекейленген эстетикалық мәні бар заттар (ши  

тоқыма, текемет кілемдер, түскиіз, құрақ көрпе). Қазақтың  халық ауыз әдебиеті және музыка  өнері 

эпикалық, тарихи, тұрмыстық және ертегі тақырыптарында сансыз туындылардың түрлері бар. 

Атадан балаға келе жатқан суырып салма ақындар мен жыраулардың ауызекі сөйлеу өнеріне 

арналған суреттер экспозицияның басты бөлімі болып табылады. Экспозицияға 30 - ға жуық 

фотосурет қойылған. Көрмені қала тұрғындары мен қонақтары 2016 жылдың қараша айының 

ортасына дейін тамашалай алды.  

Сонымен қорыта келе Қазақстан елі экологиялық, этнографиялық туризмді дамыта келе, 

елімізге келген туристерге ұсына бастаған үш «L»-ді (ұлттық дәстүр-пейзаж-бос уақыт) айтар едік. 

Сонымен бірге биыл ЭКСПО-2017-нің бас тақырыбы болып отырған жасыл экономикаға да өз үлесін 

зорынан қосып отыр. Бұның айғағы ретінде біз табиғи ұлттық өнімнен жасалған ұлттық киім мен 

сусын-тағамдарды айтар едік. 

Ал өзімізде туристерге ұсынып отырған қызметтің түрінің де диверсификацияға ұшырағанын, 

басқа елдердің қызметінен ерекшеленіп тұруын өз ұлтымыздың салт-дәстүрлерін, ойын-сауықтарын 

көрсетуіміз арқылы қол жеткізе алып отырмыз. Туризмдегі ішкі және сырттан келушілер 

статистикасына жүгінсек, біздің елімізде туризм дамып келеді және оларға көрсететін қызмет түрлері 

де дамып, әсіресе ұлттық нақыштағы ойын-сауықтар, ұлттық тағамдар, ұлттық салт-дәстүрлерді 

қонақтарға ұсыну әдісі өсіп келеді деуге болады. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУШАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

И ТЮРКСКОГО КАГАНАТА НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  

РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

Мақалада ертеортағасырлық империялардағы жастарды дене шынықтыру саласындағы тәрбиесі мен 

әскерилерді дайындау барысындағы ерекшеліктері баяндалып, салыстырмалы түрінде қарастырылады. 
 

В статье рассматриваются вопросы физического воспитания молодежи и воинской подготовки в 

раннесредневековых империях. Делается анализ на основе сравнения различных систем воинской (физической) 

подготовки. 
 

Makalede fiziksel bir gençlik yetiştirme ve eğitimi İlerlemeliyiz sorular askeri раннесредневековых 

imparatorluklar. Analizi yapılan karşılaştırma temelinde farklı sistemleri (fiziksel) askeri eğitim. 
 

In article questions of physical training of youth and military preparation in early medieval empires are 

considered. The analysis on the basis of comparison of various systems of military (physical) preparation becomes. 

 

В I в. н.э. образовалась могущественная держава – империя великих Кушан, занимавшая 

важное место не только в истории Средней Азии, но и сопредельных стран Востока. Кушанская 

империя состояла из племен усун (кушан), юечжи (тохари), согдийцев и других (1). В результате 

образования Кушанской державы огромные территории, включая территорию Казахстана, оказались 

под воздействием развитых культур Востока (2). Первоначальным центром этой империи была 

Бактрия, на западе она соприкасалась с Парфянским царством. Отсюда может идти речь и о 

соприкосновении цивилизации, о развитии культур, сходных как по форме, так и содержанию, в 

масштабе огромной территории. Это подтверждается на примере физической культуры и 

физического воспитания. 

Период образования государств на территории Средней Азии и Казахстана может служить 

примером сосуществования и тесного взаимодействия физической культуры разных народов и 

разных стран. Персия, Индия, Афганистан, Пакистан, Китай и многие другие страны сопричастны к 

развитию физической культуры в Казахстане. Но эти процессы развития физического воспитания и 

физической культуры уходят далеко за пределы сопредельных стран Востока. 

Исторические материалы позволяют судить о тесных взаимосвязях между физической 

культурой Средней Азии и Казахстана с физической культурой Древнего Рима (императорский 

период, I в. до н.э. – VI в. н.э.). Например, в римских цирках наряду с бегами колесниц и некоторыми 

другими видами проводились соревнования наездников. Во время состязаний наездники пере-

прыгивали с одной лошади на другую, садились и становились на спину то одной, то другой лошади. 

Сложным состязанием являлось поднимание с земли на полном ходу коня различных мелких, но 

ценных предметов, служащих всадникам наградой. Поднимание ценных призов на скаку являлось 

исключительно популярным видом состязаний и на территории Казахстана, о чем упоминают многие 

авторы (3). Это римско- среднеазиатское конное соревнование является в настоящее время 

национальным видом спорта: у казахов культивируется под названием "кумис-алу" (подними 

серебро) и у киргизов "тыйын-энмей" (подними монету). 

В Древнем Риме в состязаниях принимали участие и гладиаторы-всадники, выступавшие друг 

против друга с длинными копьями". В Казахстане, как и в некоторых других районах Средней Азии, 

конное фехтование на пиках (сайыс) являлось одним из основных видов состязаний (4). Вот какое 

зрелище представляло это соревнование на древней родине усуней в начале XX в. "Итак, поединки 

предстояли неутешительные, это можно было видеть уже по настроению толпы, когда первая пара 
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бойцов (первый от каракиргизов, второй – от киргиз-казаков) предстали перед толпою и стали 

прощаться. Но вот выступает вторая пара, и оба – знаменитые бойцы. Первого бойца Аксакала 

выставил кара-киргизский род сая, второй, по имени Джусуп, был от дунган Еерненского и 

Пишпекского уездов. Об Аксакале говорили, что уже успел убить двух противников на прежних 

сайысах. Расставили соперников на места, раздался сигнал, и с места в карьер оба понеслись друг на 

друга. Тут сразу же всем стало ясно, что катастрофа неизбежна. И действительно, зрители не успели 

опомниться, бойцы уже столкнулись и, очевидно, каждый целил своей пикой наверняка, так как 

моментально же вслед за ним Аксакал повис без сознания на своей лошади вниз головою, а Джусуп в 

свою очередь, отъехав несколько шагов, сам вскоре склонился в седле. «Мы, русские, бросились к 

пострадавшим и стали помогать им всем, что было под руками. Но говорят, что впоследствии умерли 

оба бойца». Как видим отсюда, сайыс абсолютно не отличался от древнеримских гладиаторских боев, 

которые проводились между вооруженными пиками наездникам. 

На аренах древнеримских цирков и амфитеатров не менее популярными были бои и с особо 

опасными дикими зверями. Близко к собственно гладиаторским боям стояли также бои со зверями, 

устраивающиеся как на арене амфитеатра, так и в цирке. Для этого рода зрелищ в Рим со всех концов 

громадной империи свозились дикие звери, которых выпускали на арену, и здесь люди, подчас почти 

совсем безоружные, вынуждены были вступать в единоборство с хищниками". Нечто похожее было и 

в Казахстане. В исторических источниках находим такие детали: "...Наконец отважные киргизы, как 

говорят, выходят на бой с тигром без всякого другого оружия, кроме толстого стеганого халата в 

левой руке и кинжала в правой. Халат накидывают зверю на голову, а кинжалом поражают его в бок, 

после чего он слабеет и истекает кровью. 

По сообщению исторических источников, гладиаторские бои, которые имели много видов и 

вариантов, и являющиеся в Древнем Риме основным элементом зрелищ, первоначально 

использовались как один из элементов погребальных игр и лишь начале II в. н.э. начали принимать 

характер зрелищ. То же самое было в Казахстане. В частности, ас (поминки), посвященные 

годовщине смерти покойника, являлись не столько играми, носящими обрядовый характер, сколько 

зрелищами, имеющими общественный характер. На это прямо указывают некоторые письменные 

источники (5). 

О существовании глубоких культурных связей между отдельными странами древнего мира 

говорят не только письменные источники. Исключительно ценными, подтверждающими эти данные, 

являются археологические материалы. Например, при раскопках Халчаян-Tепe (Сурхандарьинская 

долина) среди скульптурной группы была найдена небольшая фигура Ники. Халчаянокая Ника 

повторяет разработанный античным ваятелем классический образ богини Победы. Профильное 

изображение стремительно летящей Ники с венком в распростертых руках было распространено уже 

в классическом периоде греческого ваяния, что видно, в частности, в скульптуре восточного 

Парфенона. Но если в эту пору Ника участвует в многоплановых и многофигурных композициях как 

второстепенное божество, как исполнительница воли верхних богов Олимпа, то в период эллинизма, 

когда возрастает роль победоносных завоевателей и всемогущих монархов, происходит выделение 

особого культа богини Победы. В изобразительном искусстве Ника уже венчает славой царя, 

военачальника-победителя. В Риме летящие Виктории вводились в типаны триумфальных арок, где 

они символически как бы увенчивали самого проходящего под аркой триумфатора. 

Ника получает большую популярность в эллинизированных странах Востока, где образ богини 

Победы особенно импонировал воображению восточных владык, чья военная сила обеспечивала 

устои и политическую мощь государства. В этой связи можно указать, что образ крылатой богини 

был распространен на бактрийской почве. Он представлен на прекрасной серебряной с позолотой 

бактрийской филаре, во всемирно известном Эрмитаже и на фрагменте терракотовой статуэтки с 

городища Заотепа Термезского района. Исключительно интересен обнаруженный в Халчаян-Teпe 

терракотовый медальон, на котором Ника венчает восседавшего на троне государя. Парящая Ника 

венчает конного царя на монетах Кушанского царя Герая. Данная находка датируется I в. н.э. 

Все эти исторические материалы свидетельствуют о сближении идеи, традиции в различных 

сферах общественной жизни. Богатыми традициями обладала и физическая культура. Для 

физической культуры Средней Азии и Казахстана, впитавшей то ценное, что было в цивилизации 

Востока, не были чужды и традиции эллинизма, и как показано здесь, идеалы греческой и римской 

физической культуры, физического воспитания. 

Халчаянские находки говорят не только о процессах взаимодействия, взаимовлияния, 

взаимообогащения. Кони и найденные рядом с ними всадники из "гераева племени", вооруженные 

луками, были, подобно самому царю Гераю, в легкой, не стесняющей движений одежде. Костюм 
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воинов составляют облегчающая перепоясанная рубаха с драпирующимися рукавами, длинные 

штаны, перетянутые у лодыжки над мягкой обувью. В одном из них нетрудно рассмотреть конного 

лучника, стреляющего на скаку. Историк Д.Т.Ташпулатов, говоря о некоторых деталях памятников из 

Халчаян-Тепе, пишет, что "халчаянские кони были предназначены для легковооруженных 

кавалеристов". Важный штрих относительно легковооруженных конных воинов заключается в том, 

что они хорошо маневрировали в бою, отличались гибкой тактикой ведения боевых действий. Все это 

требовало соответствующей военно-физической подготовки, развития необходимых для успешного 

ведения таких операций физических качеств. Если для тяжеловооруженного бойца преобладающее 

значение имела, прежде всего, физическая сила, то с появлением легковооруженных конных отрядов, 

кроме всего этого, нужны еще другие физические качества, которые позволяют действовать с 

большой ловкостью и быстротой, как на коне, так и при соскакивании с него, чего требуют иногда 

условия боя. Так действовала, например, легковооруженная арабская конница (6). 

Как известно, в системе военно-физической подготовки всегда широко использовалось 

народное творчество в области физических упражнений и игр. Они применялись в самом широком 

плане. Так было и в Кушанском царстве. На элементы военно-физической подготовки, 

следовательно, и физического воспитания влияли некоторые свои специфические стороны в связи с 

необходимостью подготовки легковооруженных воинов-всадников. И некоторые методы и средства 

физического воспитания должны отражать эти немаловажные факторы, которые имели место в 

образе жизни жителей Кушанской империи и некоторых других государственных объединений. 

Богата и разнообразна была культура предков современных народов Средней Азии и 

Казахстана, одни из которых вели кочевой, другие – оседлый образ жизни. В Бактрии, Хорезме, в 

отдельных районах Семиречья, в центральноазиатском междуречье (между реками Амударья и 

Сырдарья) и в некоторых других местах издавна сложилась земледельческая культура. Но 

земледельцы никогда не были изолированы от кочевников, от племен и народностей, занимавшихся 

скотоводством. Культуру земледельцев, с одной, и кочевников, с другой стороны, отличало взаимное 

проникновение. Отмечая это обстоятельство, казахские историки на примере Кушанской империи 

указывают, что она "может служить ярким примером тесного сосуществования и тесного 

взаимодействия земледельческого и кочевого миров" (7). Основными средствами физического 

воспитания оседлого населения являлись бег, ходьба, различные виды прыжков и метания, 

единоборств и фехтования и другие многочисленные физические упражнения и игры, известные во 

многих районах земного шара с древнейших времен. Все они использовались в разумном сочетании с 

верховой ездой, с различными конными видами физических упражнений, игр и развлечений. 

У кочевников, конечно, на первом месте всегда были различные игры, физические упражнения 

и состязания, связанные с верховой ездой и с владением холодным оружием на коне. Но и для них 

немаловажную роль играли некоторые формы физической культуры и средства физического 

воспитания, в которых отсутствуют двигательная деятельность, связанная с верховой ездой. 

Советский историк А.Н.Бернштам приводит такую любопытную деталь, что "жители Средней Азии и 

Казахстана были относительно высокого роста, с сильно развитой мускулатурой ног" (8). Здесь 

заслуживает внимание то, что сильно развитая мускулатура ног говорит о характере физического 

развития. 

Разносторонность являлась, таким образом, одной из отличительных черт физической 

подготовки, одной из важных задач физического воспитания древних племен и народностей Средней 

Азии и Казахстана. 

Таким образом, целенаправленность физической культуры, разнообразие средств и методов 

физического воспитания в условиях этнической пестроты и сложной политической обстановки были 

характерны для территории Казахстана накануне вхождения его в состав Тюркского каганата, 

объединившего живших здесь многочисленных тюркоязычных скотоводческих племен. 

С периода образования Тюркского каганата получает развитие физическая культура нового 

типа, явившаяся своеобразным предвестником физического воспитания эпохи феодализма со всеми 

своими специфическими чертами и характерными для него особенностями. 

Всем известно, что в середине VI в. н . э .  возникло раннефеодальное государство – Тюркский 

каганат. Сначала его территория охватывала степные районы Алтая и Монголии. Очень скоро каганат 

распространил свою власть и на Казахстан и Центральную Азию. В конце VI в. государство 

раскололось на две части: Западно-Тюркский и Восточно-Тюркский каганаты. По территории 

Казахстана начинают складываться феодальные отношения. Развитие феодальных отношений 

происходило в условиях кочевого скотоводческого хозяйства. Кочевники регулярно совершали 

длительные переходы по сезонным пастбищам. Маршруты кочевок, выработавшиеся веками, 
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пролегали по известным бродам рек, удобным перевалам гор, пастбищам с хорошими водопоями и 

обильным кормом. Авторы более позднего времени указывают, что регулярные перекочевки играли 

разностороннюю роль. Особо отмечается при этом важная роль длительных переходов в духовном и 

физическом развитии кочевников (9). 

Феодальные отношения складывались здесь в процессе разложения первобытнообщинного 

строя, сохраняя сильные пережитки патриархально-родовых отношений в особенностях 

производства, культуры и быта населения. В силу этого классовые отношения в Казахстане 

развивались как патриархально-феодальные. Патриархально-феодальные отношения оказывали 

огромное влияние на содержание и форму физической культуры, на цели и задачи системы 

физического воспитания. На это обстоятельство прямо указывали даже некоторые дореволюционные 

русские авторы (10). 

Образ жизни кочевника был сопряжен определенными трудностями. Передвижение с места на 

место, постоянный уход за скотом, опасность военного столкновения и многие другие особенности 

кочевого хозяйства предъявляли высокие требования ко всем членам, общества. В письме одного из 

местных сановников Бекан-Кю-люг-Чора (Фу-янь-Цюэлю-го) содержатся такие характерные строки: 

«Мы родились в степях, в стране волнения, все нападают друг на друга и режутся (11). Верховая езда, 

стрельба из лука, фехтование, метание, бег, конная и пешая борьба и многие другие физические 

упражнения и игры используются для подготовки подрастающего поколения к военно-кочевому 

образу жизни». 

В соответствии с новыми условиями жизни усложняются задачи, формы и методы, средства 

физического воспитания. Так, если раньше подростки и юноши кочевников, прошедшие испытания 

на силу, ловкость и стойкость, выполняли в некотором роде второстепенную роль в кочевом 

скотоводческом хозяйстве (охранник, посыльный, наблюдатель и т.п.), то этого теперь было явно 

недостаточно. Все более развивающееся скотоводство требовало более раннего и вместе с тем 

специализированного характера подготовки к трудовой деятельности (12). Известно, что даже в 

недалеком прошлом, как указывает историк С.А.Козин, подростки и юноши кочевых народов после 

перехода в группу молодежи повсеместно становились пастухами, а в отдельных случаях – 

охотниками с ловчими птицами и гончими собаками (13). Эти данные дополняет историк 

И.Н.Бернштам, указывая, что "жители Средней Азии и Казахстана были… пешими пастухами" (14). 

Поскольку главным занятием тюркских племен было кочевое скотоводство, с ним в основном 

был связан и образ жизни кочевников. Другими словами, каков характер производственных 

отношений, таков и характер духовного производства людей. Как бы подчеркивая это 

материалистическое положение, Адам Смит писал: «Бег, борьба, фехтование, метание дротика и 

стрельба из лука – обычное времяпрепровождение тех, кто живет на открытом воздухе» (15) 

В таким образом в кочевом хозяйстве исключительно важное место занимало коневодство. 

Именно благодаря подвижности и выносливости лошадей могли осваиваться отдельные пастбища 

для скота. Тюркские лошади были хорошо приспособлены к местным природно-климатическим 

условиям. Они составляли главное богатство феодальной знати. Ибн-Фаддлан писал, например: "Я 

видел из гузов таких, кто владел 10000 лошадьми (16)", лошади невысокие, с массивной головой и 

короткой шеей предназначались для различных хозяйственных целей. 

Тюркские племена располагали также высоко-породными лошадьми. Лошади рослые, с 

небольшой головой и тонкими ногами. К верховым коням у кочевников были особые отношения. 

Таким ибн Вахр, отметивший у царя кимаков и его войска лошадей "с тонкими копытами", как 

полагают современные историки, имел в виду скаковых лошадей (17). 

Данный факт свидетельствует о том, что традиции конных видов игр и физических упражнений 

никогда не прерывались. Как и прежде, исключительно популярными были конные бега и скачки. 

Лошади с "тонкими копытами" – это не что иное, как лошади, специально выращенные для 

конных пробегов и скачек на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Большое внимание уделялось подготовке боевых коней в поход. В восточной части Чуйской 

долины существовали заповедные пастбища, которые использовались только для откорма верховых 

животных на случай войны. Тренировка боевых лошадей составляла важную часть общей военно--

физической подготовки, подготовки к военным походам. Надо полагать, что тренировка лошадей к 

походам должна была существенным образом отличаться от тренировки к соревнованиям. Лошади 

тюрок, как сообщают средневековые авторы, "были хорошего сложения, исключительно ловки, 

способны к длительным переходам" (18). Эти факторы способствовали тому, что верховые лошади 

тюрок выполняли разностороннюю функцию и оказывали большое влияние на форму и содержание 

военного и физического воспитания.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АХЫСҚАЛЫҚ ТҮРІКТЕРДІҢ ТОЙ ДӘСТҮРІ 

 
Бір ұлт туралы білу үшін оның мәдениетін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, фольклорын және тарихын 

зерделеу жеткілікті. Сол үшін де мақалада 1944-ші жылдың 15-қарашасында отандары Ахысқа Грузия 

шекарасынан жаппай Орта Азия мен Қазақстанға жер аударылған, қазіргі уақытта ынтымағы жарасқан 

Қазақтан Республикасын мекен еткен түріктердің той салт дәстүрі баяндалады. Бұл мақалада Қазақстанда 

тұратын Ахысқалық түріктер мен қазақ түріктерінің әдет-ғұрпы, той салт-дәстүрінің ұқсастықтары да зерттеліп 

жазылды.  

Кілт сөздер: Қазақ халқы, Ахысқалық түріктер, той, салт дәстүр, мәдениет, әдет ғұрып, фольклор. 
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Чтобы узнать об одной  нации, достаточно исследовать его историю, традиции, обычаи и фольклор. В 

статье будет написано об истории традициях, обычаях и фольклор турок проживавщих в Грузии в районе 

Ахыска которые были выселены из своей родины 15 ноября 1944 года в Среднюю Азию и Казахстан. А также 

будет написано сходство обычаев и традиции с казахским народам. В основном статье будет написано о 

свадебных традициях турок Ахыска проживающих в Казахстане. 

Ключевые слова: Казахский народ, турок Ахыска, свадьба, традиция, культура, обычаи, фольклор. 

 

Bir milletin kim olduğunu anlamak için onun, medeniyetini, geleneğini, tarihini araştırmak yeterlidir. Ona göre 

de makalede 15 Kasım 1944 tarihinde vatanı Ahıska Gürcistan sınırı içinden toplu halde Orta Asya ve Kazakistan’a 

sürgüne gönderilen Türklerin düğün geleneğinden yazılacaktır. Ve Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler ile Kazak 

Türklerinin folkloru, örf âdeti ve geleneğinin benzerliklerinden de yazılacak. Aynı zamanda bu makalede ağırlıklı 

olarak Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin düğün geleneği araştırılıp yazılacak.   

Anahtar kelimeler: Kazak halkı, Ahıskalı Türkler, düğün, gelenek, medeniyet, örf adet, folklor. 

 

To understand who a nation is, it is enough to investigate its culture,tradition,history. For him, the article will be 

written on 15 November 1944 from the homeland of Ahiska and from the wedding tradition of the Turks who were sent 

to exile to Central Asia and Kazakhstan collectively through the border of Georgia.This article will be written on the 

similarities of folklore, customs and tradition of the Ahiska Turks and Kazakh Turks living in Kazakhstan. At the same 

time, this article will be investigated and written about the wedding tradition of Ahiska Turks living mainly in 

Kazakhstan. 

Keywords: Kazakh people, Ahiska Turks, wedding, tradition, culture, custom, folklore. 

 

Кіріспе. Дүниедегі көп ұлтты мемлекеттердің бірі сияқты Қазақстан да ерте замандағы 

мемлекеттердің бірі болып есептеледі. Бұл тек қана олардың орналасқан жерінің байлығы емес, ол 

жердегі халықтардың құрамының көп болуымен де ерекшеленеді. Бұл аймақта көптеген этникалық 

топтар мекендейді. Олар тарихтың әр кезеңінде бұл жерге көшкен немесе көшірілген, өздеріне 

тұрақты орын тапқан. Сондықтан Қазақстан көп ұлтты мемлекеттің біріне айналған. Кейбір жағдайда 

бұл аймақта тұратын халықтар ассимиляция болып, жергілікті халықпен араласып кеткені де 

байқалады. Қазақстанға жер аударылған халықтардан бірі Ахысқалық түріктері [6]. Ахысқалық 

түріктерінің әлеуметтік-мәдени тұрмысы жөнінен айтар болсақ олар өз тарихында көптеген қиын 

қыстау кезеңдерді басынан өткізген. ХХ ғасырдың басынан бастап әлі күнге дейін, азапты да ауыр 

күндерде қаһарман намысшыл ұлт ретінде өзін көрсетіп дәлелдеп ғұмыр кешуде [2]. Еріксіз бір 

жерден екінші жерге көшіп, әр жерден пана тауып, қиыншылықтарға шыдап келген Ахысқалық 

түріктері әрқашан өзінің тарихын әдет – ғұрпын, фольклорын, жазулы әдебиеті болмаса да ауызша 

жас буынға үйретуден танған емес [3]. Шындығында Ахысқалықтардың ұлттық дастандары, әдебиеті  

Солтүстік шығыс Анадолу тілімен сөйлейді. [7]. Ең көп сөйлейтін, еститін жерлері тойлар мен 

мейрамдардағы бас қосулар. Ахысқалық түріктері ерте заманнан бері өзінің әдет ғұрпына көңіл 

бөліп, осы кезде де өздерінің әлеуметтік мәдениетік этникалық өзіне қатысты тілін, фольклорын, 

әдет-ғұрпын сақтап келеді [4]. Халықтың мәдениеттілігі, біліктілігі фольклорында аса көп байқалады.  

Ахысқалық түріктері, сонау жер аударылған 1944 жылдың 15 қарашасынан бері Шымкент, 

Алматы, Жамбыл облыстарының ауыл және орталықтарын мекендейді. Қазақ халқының Ахысқалық 

түріктеріне жер аударылғаннан бері көрсеткен қамқорлығын бағалай отырып, кейбір салт 

дәстүрлерінен әсерленіп алмасқан. Қазіргі Қазақстан Халықтар Ассамблеясының қолдауымен әр ұлт 

өз мәдениетін қоғамға, көпшілікке жеткізу мақсатында ұйымдастырған фольклор коллективтері тек 

Қазақстанда ғана емес шет елдерде де өздерінің өнерін көрсетіп келеді [2].  

Олардың той дәстүрінен айтар болсақ. Бұл халықтың нағыз ертеден келе жатқан түрік халқы 

екендігін байқауға болады. Ахысқалықтардың ансамбльдері де халық әні мен күйлеріне өте бай. 

Ансамбль Ахысқалықтардың ертеден келе жатқан мәдениет формаларын ортаға шығаруда үлкен 

еңбек етуде. Олардың жеке құрылған әрбір фольклор топтары халық арасында ұлттық өнерді 

насихаттап қызмет етіп келеді. Ахысқалық түріктерінің депортация кезеңі қанша қиыншылықтарға 

кездескеніне қарамай, өздерінің тілін, әдет ғұрпын көзінің қарашығындай сақтап ұрпақтан ұрпаққа 

мирас етіп отыр. Көне дәуірде қырқ күн, қырқ түн де той тойлағаны да болған.   

Үлкен той. Көне дәуірден бері барлық түрік тектес халықтар өз тарихында соғыстар, 

қиыншылықтар көп көрген. Оған қарамастан өзінің ұлттық салт дәстүрін, мәдениетін, дінін, тілін 

қорғап, қазіргідей қалыпта жоғалтпай сақтап келеді. Мысалға той салт дәстүрінен айтар болсақ түрік 

тектес халықтардың міндетті түрде бір біріне ұқсастықтары бар. Сонымен қатар кейінгі кездерде бір 

бірінің әдет ғұрпынан әсерленгені, үйренгендері де байқалады. Сондай ақ Ахысқалық түріктерінде 

той басталмастан екі үш күн алдын «мәсләһәт» болады. Меслихатта тойда кім қандай қызмет 

атқаратындығын, кім қай қонақтарды күтіп алатындығы белгіленеді.  
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Негізінен қыз ұзату, құда түсу сияқты әдеттер өте ұқсас болған. Көне дәуірде түрік ислам 

дәстүрі бойынша қоғамда ханымдар көшеге шыққанда жүзін ашуға болмағандықтан жігіт қызды 

көріп ұнатып, өзіне жұбай таңдауға мүмкіндігі болмаған. Отбасын құруға жасы жеткен жігіттердің 

өздері қызды ұнатып таңдай алмаған, ол үшін оның анасы немесе отбасындағы жасы үлкен әйелдер 

айналысқан. Сол себептен жастар жанұя құратын кезде отбасындағы жасы үлкен әйелдердің қызды 

ұнатып таңдауымен ғана жүзеге асырған. «Отбасы қызды көріп ұнатуы мүмкін болмаған жағдайда 

«боқшашы» (түйіншекті) «саудагер» әйелдердің іске араласулары да байқалады. Бұл әйелдер үй 

аралап сауда саттықпен айналып жүріп, отбасы құратын жасқа келген қыздарды көріп үйлеріне, туған 

туыстарына хабар берген. Олар мұны жөн көргенде ғана қыз көріп ұнатуға баратын. Бұл жағдай 

ахысқалықтар арасында «қыз ұнату» деп аталады [9]. 

Қыз ұнату әдеті Ахысқалық түріктерде кеңінен жайылған. Бұл салт дәстүрді бүгінгі таңда сирек 

те болса кездестіруге болады. Осылайша үйленбек болған жігіт үшін туған туыстары үй аралап қыз 

таңдап ұлына, отбасына лайықты қызға салт дәстүр бойынша құда түседі. Аталып отырған ұлттың 

жасы келген әйелдері де реті келгенде ауыздарын орамалының ұшымен жауып сөйлейтін. Ауызды 

орамалмен жабуы «яшмах» деп аталады. Әдетке сай келін өзі ене болғанша қайынатасымен, 

қайынағасымен сөйлемейтін болады. Енесімен де дауысын көтермей сыбырлап сөйлейді.  

Қыз ұнаған жағдайда аптаның жұма күні жігіттің үйінен жасы үлкендер құда түсіп барады. 

Құдалар бірінші рет келгенде әдет бойынша қыздың әке шешесі ризашылық білдірмейді. Егерде 

құдалар көңілдерінен шыққан болса, құдаларға «ойланып көрейік, келесі аптаға бізден жауап 

күтіңдер» дейді. Егер де қыз риза болмаса, «біздің тұрмыс құратын жаста қызымыз жоқ» деп 

шығарып салады. Құда түсіп барған сайын қыздың әке шешесінің ризашылығын алғанға дейін олар 

үшін жайылған дастархандағы нанға қол созып ауыз тимейді.  

Келесі аптаның бейсенбі күні жігіттің әке шешесіне қыздың туыстарының бірі осы «жұма» күні 

құда түсіп келіңіздер деп қуанышты хабар жібереді. Қызға құда түскен жағдайда әдетке сай 

«Алланың әмірі, Пайғамбардың қолдауымен қызыңызды ұлымызға сұраймыз» деп қызды әке 

шешесінен сұрайды. Қыздың анасы «қызымыздан сұрап көрейік, нәсіп болса болады» деген сияқты 

жауап береді. Осылайша қыздың әке- шешесі құдаларды өздері шақырғанымен бұл жолы да нақты 

жауап бермейді.  

Содан құдалар біз тағы келеміз деп «есікті ашық қойып» шығып кетеді. Бір екі аптадан кейін 

жігіттің әке-шешесі «жұма» күні құда түсеміз деп қыздың үйіне хабар жібереді. Бұл кезде қыздың 

үйінде жақын туыстары арасында кішігірім жиын болады. Құдалар тәтті нәрсе алып ата-әжелері 

алдыңғы қатарда қыздың үйіне келеді. Құдалардың ата-әжесі танысып, әңгімелесіп болғанан кейін 

қариялар салт дәстүр бойынша «ефендим біз қайырлы бір жұмыс үшін келдік. Алланың әмірімен 

Пайғамбардың қолдауымен немереміз пәленшеге немере қызыңыз пәленшені лайық көрдік» деп үш 

рет қайталап айтады. Сол жерде қыздың жеңгесі басқа бөлмеде тұрған қыздың ризалығын алып, 

қыздың атасына жеткізген болады. Қариялар өз араларында бір бірін құттықтап қуанышқа бөленеді. 

Тек бұдан кейін жайылған дастархандағы наннан ауыз тиіп дәм татады. Қонақтарға «шербет» 

ішкізіледі. Бұл мәжілістен кейін белгіленген бір күні өз араларында некелесуге арналған “беһ 

дәйишмә” атты салтанатты жиын болады.  

Келісім бойынша құдалар бір жұма күні қыздың үйіне «Беһ дәиішмә» үшін барады. Бұл 

мәжілісте екі жақтан ақсақалдардан құралған 4-5 адам қатысады. Жігіттің туысқандары қызға жұп 

сыйлық апарады. Олар: орамал, алтын сақина, киім, шұлық, әтір сондай-ақ тәтті заттардан болады. 

Алайда үйлену мәжілістерінде міндетті түрде құдалардың беретін силықтарының ішінде қара түсті 

және ащы нәрсе болмауы керек. Оған аса мұқиятты болады. Сыйлықтар алдымен ортада ашылып 

жиындағы қонақтарға көрсетіледі. Содан соң әдет бойынша алдымен қызға силық беріледі. Ал  

қыздың жігіт үшін әзірлеген силығын шешесі жігіттің анасына береді. Сыйлықтың ішінде қыздың өзі 

тоқыған шұлық болуы шарт. «Беһ дәйишмә» дегеніміз қызбен жігіттің бір біріне беретін сыйлық 

нәтижесінде өзара некелесу мағынасында. Бұл жиында сыйлықтар алдымен қызға беріледі. «Беһ 

дәйишмә»ден кейін қонақтарға шербет беріледі. Сонымен қатар бұл мәжілісте екі жақты құдалар 

үшін жақын туыстардың арасынан - өкіл тағайындалады. Өкілдің атқаратын рөлі, жауапкершілігі өте 

күрделі болды. Ол барлық келісімдердің шартты түрде кепілі болады. «Өкіл» отбасының нағашысы 

немесе «кирвә»сі (кирвә-баланы сүндетке отырғызғанда қасында тұратын ең жақын адам) болады. 

Бірақ «вәкил»дер  (вәкил деген -өкіл) қандай да шешім қабылдар  алдында жастардың әке шешесінің 

пікірін алып соған сай шешім қабылдайды. Мәжілістерде жастардың әке шешесінің сөйлеуі ұят 

болады. Сондай-ақ жастарды үйлендіргенге дейін жігіт жағынан да, қыз жағынан да негізгі 

жауапкершілікті алатын екі жеңге тағайындалады. Барлық мәжілістерде жеңгелер белсенді болуы 

тиіс. Ерекше айта кетерлік жағдай үйлену мәжілістеріндегі қызмет көрсететіндер ажырасқан немесе 
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баласы жоқ адамдардан болмауы тиіс. Сонымен қатар қыздың ең жақын «сағдыш» ретінде дос қызы 

болады. Ал жігіттің «сағдышы» және «солдышы» болады. Жігіттің «сағдышы» өзінің кирвәсі, ал 

«солдышы» бойдақ достарының бірі болуы керек. Бұлар екі жастың тойға дейінгі барлық 

мәжілістерінде жастардың қасында болады. Оларға барлық жағдайда жәрдем етеді. 

«Һевге» апару. Бұл үлкен мәжіліс болады. Һевге дегеніміз қоржын. Көне заманда құда түскенде 

апаратын сыйлықтарды аттың қоржынында апаратын. Бұл мәжіліске жігіттің әке шешесі, бауырлары 

келіні үшін әзірлеген сыйлықтарын апарады. Қазақ халқындағы «тоғыз» апару сияқты. Келіннің 

негізгі силықтары алтын болады. Олар, «герданлық», «мажар», «маһмудя», «білезік», «кемер», 

«сахина» сонымен қатар алтын тағылған «чембере» деп аталады. «Чемберені» келіннің басына 

кигізеді үстіндегі алтындар да келіннің маңдайында жарқырап тұрады. Келінге берілетін бұл 

алтындар енесінің өз енесінен қалған көне алтындар. Мирас ретінде жас келінге беріледі. Бұл келін де 

ол алтынды өзі ене болғанша сақтайды.  

Беті жібек орамалмен жабулы келінді бір қолтығынан өзінің екінші қолтығынан жігіттің 

жеңгесі ұстап мәжілістегі қонақтардың ортасына әкеледі. Келін қонақтарға хош келдіңіздер дегенді 

сөйлемей ишара жасап қол әрекетімен көрсетеді. Келін жеңгелерімен бірлесе үш рет «теменнах» 

алады. Теменнах алу деген келін қонақтардың алдында тізе бүгіп оң қолын алдымен көкірегіне содан 

соң маңдайына қояды. «Теменнах» алу дегеніміз хош келдіңіздер, көзім көріп мейрімім түсті, 

жүрегімнен орын алдыңыздар деген мағынаны білдіреді. Бұл әдет қазақ халқында келіннің «сәлем 

беруі» сияқты. Алдымен келіннің үлкен қайын атасы кейін  басқа құдалар келінге көрімдік ретінде 

ақша береді. Содан соң келіннің екі жағындағы жеңгелері ортадан теріс жүріп алып шығады. Теріс 

жүру деген мәжілістегі адамдарға сырт айналмай, оларға деген сый құрметтің белгісі. Бұдан кейін 

келген құдалардың барлығына сыйлық беріледі. Сыйлықтың ішінде міндетті түрде келін болатын 

қыздың өзінің тоқыған шұлығы болуы керек. Бұл деген, қыз тұрмысқа шығуға әзір, қолынан жұмыс 

келеді деген мағнаны білдіреді. Мәжілістегі қонақтарға шербет тарқатылады. Шербет ішу – екі жас 

пен құдалар бір біріне тату тәтті болсын деп ырымдайды. Бұдан кейін қонақтарға тамақ беріліп 

әңгіме айтылады. Дастархан жиналған соң екі жақтың өкілдері әркім өз жағының әке шешесінің 

келісуі бойынша той тойлау үшін шарт қояды. Бұл жерде қыз жақтың өкілі алдымен өте жоғары 

дәрежеде қалың мал сұрайды. Бұған ақсақалдар араласып біраз төмен түсіре бастайды. Жігіттің әке 

шешесі қалың малды бере алатын мөлшерге жеткенге дейін үндемей отырады. Сөйтіп бір жерде 

тоқтатып жарайды болады деп келіседі. Бұл қалың мал Ахысқалық түріктерде «баштых» деп аталады. 

Баштық ақшалай беріледі. Ол белгілі бір тұрақты баға емес, тұрмыс жағдайға байланысты өзгереді. 

Бай адамдар көп береді, тұрмысы нашарлар өз жағдайына сай береді. Бұл қалың малдың үстіне 

қыздың әке шешесі де қосып жастардың жақсы өмір сүрулері үшін оларға «жеһиз» киім кешек, көрпе 

төсек әзірленеді. «Жеһиз» қазақ халқында «енші» деп аталады. Егерде құдалар алыстан келген болса 

түнеп ертеңіне «кесим кесме» мәжлісі болады. Егерде жақын жер болса арнайы бір күні құдалар 

өкілдерімен бірге келіп «кесим кесме», «шешім қабылдау» жиынын өткізеді. Бұл жиында тойға 

кімдер шақырылатынын, насыл тойланатынын және жұмсалатын қаржы есептелінеді.  

Ахысқалықтардың отбасында үлкенге, туған туысқанға деген сый құрмет жоғары болғандықтан 

ажырасу деген жоқ дәрежеде. Отбасы құрған ер әйеліне, әйелі де отағасына сый құрмет көрсетеді. 

Сонымен қатар қазақ халқындағыдай Ахысқалық түріктерде де әйел күйеуінің немесе қариялардың 

алдын кесіп өтпейді. Отағасының айтқанын екі етпейді. Одан рұхсат сұрамай, ауылдасы былай 

тұрсын, өз туысқанының үйіне де бармайды. Бұл жерде, ескі заманда болған бір аңыз әңгімені айта 

кетпеске болмайды, «Алыс жол жүріп барған жолаушы су ішу үшін жақын бір ауылға келіп шет 

жақтағы бір үйдің қасында аттан түседі. Атын жақын жердегі ағашқа байлап, үйге қарай жақындап 

көрсе, бір әйел нанды күнге кептіріп, кепкен нан жеп жатыр. Жолаушы оған таң қалып жақындай 

түсіп, неге бұлай еткенін сұрағанда алған жауабы. Отағасы далада, суықта, күннің астында, ашық 

ауада қой бағып жүр. Ол үйдің ішінде рахаттанып жатып тамақ ішпейді. Жегені де құр нан. Сол үшін 

мен де құр нан жеп жатырмын, егерде үйдің ішінде отырып жылы тамақ ішіп жұмсақ нан жесем 

маған халал болмайды» дейді. Бұл жерде әйелдердің күйеулеріне деген сыйластығын, адалдығының 

қасиеттілігін көруге болады. 

Тойға дейін қыздың үйінде қызға «чеһиз» деген енші дайындалады. Әдетке сай қыздың тойда 

киетін киімін тіккізу үшін жігіттің анасы арнайы келіп келіннің ризалығын алу мақсатында оған 

сыйлық береді. Барлық мәжілістерде, жиындарда қатысушыларға сөзсіз шербет ішкізіледі.  

«Қыз тойы» [9] әдетке сай күндіз қыздың үйінде тойланады. Бұған арнайы шақырылған туған 

туыстарымен жақын көршілер қатысады. Қыз тойына қатысушылар негізінен әйелдер болады олар 

келінге арнайы сыйлықтар апарады. Бұл тойда жігіттің туысқандары билейді. Қыз жағының туыстары 

билеу ұят деп есептеледі. Бұл жерде айта кетерліктей жағдай өте ескі дәуірде қыз тойынан кейін ене 
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жеңгеймен бірге келінін бірнеше жақын қыз келіншектерді ертіп «хамам» моншаға апарады. 

Моншада ұлттық жырлар айтылып, ән салып шомылып, тәтті тағамдар жеп келіннің көңілін көтерген. 

Ерте заманда көлік болмағандықтан қыз әке шешесінен алысқа кететін жағдайда, қатты мұңайып 

жылағанда осылайша мәжілістермен көңілін көтерген. Сонымен қатар, негізгі мақсат келіннің 

денесінде ауру жараның  болмағанын анықтау.  

«Қына жағу». Келіннің енесі алдын ала қына дайындап жеңгеймен бірге жас қыздарды ертіп 

келіннің үйіне барады. Ойын сауықтан кейін келіннің екі алақанына қына жағылады. «Қына жағу» 

мәжілісінде жеңге алдымен келіннің екі алақанына жағады. Содан соң жігіттің қолына жағу үшін бір 

ыдысқа бөліп алады. Қалғанын мәжіліске қатысушы қыз келіншектер алақандарына жағады. Қына 

жағу – тазалықтың, пәктіктің белгісі. Бұл жиынға да тек қана қыз келіншектер қатысады. Олар көңіл 

көтерумен өткізеді [9]. 

Неке қию. Ахысқалық түріктері ислам дінінде болғандықтан жастар бас қоспай тұрып мешітке 

барып немесе молданы үйіне шақыртып дұға оқытып неке қидырады. Молда неке қиған кезде күйеу 

баланың келінге «меһир» ретінде не беретінін сұрайды. Меһир дегеніміз ақшалай немесе бағалы 

сыйлықтан тұрады. Бұл меһирді келін алдыңғы уақытта күйеуі қайтыс болған жағдайда немесе 

ажырасқан жағдайда жалғыз қалатын болса белгілі бір уақытқа дейін күн көруі үшін беріледі. Ал 

ресми неке қию үйленген кезде тойда немесе тойдан кейін де болады. 

Жігіттің үйінде той басталады. Келінді әкелу үшін «қырық атты» барады. «Қырық атты» 

мағынасы көне дәуірде техника болмағандықтан құдалар келін әкелуге барғанда қырқ атқа мініп 

баратын болған. Содан әлі күнге дейін келінді әкелуге бару салтын «қырық атты» деп айтады. 

«Қырық атты» келгенде келін әке шешесінің үйінде болмауы тиіс. Ол жақын жердегі 

ауылдасының үйінде «жасырынған» болады. Ол жерде қыздың құрбысы жеміс жидек, тәттіден 

«Шаһ» безендіреді. Шаһты әсіресе жиде ағашының немесе басқа жеміс ағашының бұтағынан 

әзірлейді. «Шаһ»тың бұтақтарына конфеттің түр түрін, алма, алмұрт немесе кептірген  жеміс 

жидектермен сонымен қатар өзінің төрт шетін моншақпен тоқыған жұп қол орамалды іліп қояды. Бұл 

екі жастың қосылуына нұсқау. «Қырық аттылар» жайылған дастарханнан дәм татып жатқанда, 

жігіттің жеңгесі келін қайда екен деп оны іздеумен әлек болады. Келінді тапқанан кейін келіп 

атасына хабар береді. Ол кісі «ашых»тарды (ашых деген- ақын) ертіп қыздың құрбысымен бірге 

қасында жеңгесі «жасырынған» үйге барып келінді алып келуге талпынады, бірақ есік ашылмайды. 

Қайын ата есікті ашу үшін есікті арнайы жапқан жеңгейге сыйлық ретінде пұл беріп есік ашқызып, 

ішке кіреді. Ол жерде келіннің жанында безендірілген «шаһ»ты жеңге келіннің «сағдыш»ына 

көрімдік беріп шаһты алады. Ол «шаһ»ты бір жігіт екі қолымен көтеріп келіннің алдында жүріп 

әкесінің үйіне қарай беттейді. Екі жеңге келіннің екі қолынан ұстап өз үйіне әкеледі. Ол жерде бір 

бөлмеде қыздың ағасы немесе інісі, не болмаса туысқандардан бір жігіт қыздың белін алтын немесе 

күміс белдікпен үш рет қайта қайта байлаған болады. Әр байлаған сайын «байланбай жатыр» деп 

айтады. Қайын ата оған да ақшалай силық береді. Содан соң қыздың белі байланады. Бел байлау 

деген барған жерде белің берік болсын деген мағынада. Белдікті байлаған соң қарындасымыз барған 

жерінде берекелі болсын деген мағынада алақанына, аяқ киімінің ішіне ақша қояды. Бел байланған 

соң жеңге келіп берекелі болсын деген мағынада өзінің алдын ала дайындаған халуаны бисмиллах 

деп келіннің басының үстінде бөліп сол жердегі қонақтарға тарқатады. Содан соң келіннің әкесі 

немесе атасы келіп ақ батасын береді. Қайын ата келіп жеңгейлердің көмегімен келінді алып 

шықпақшы болады. Есік «ашылмайды». Қайын ата есік жапқан кісіге сыйлық беріп ашқызады. Бұл 

жерде келіннің жеңгесі алдын ала қыздың анасынан алған бір қасық күл, бір қасық тұз, бір қасық 

ұнды түйіршекке байлап жігіттің жеңгесіне береді. Келін үйден шықпай жатып анасы қызының 

енесіне сүйінші келінің келе жатыр мағынасында екі жігітке «мүжде ястығы»  беріп атқа мінгізіп 

шығарып салады. Ол жігіттер қыздың інісі, жиені болмаса ең жақын туысқаны болады. Содан кейін 

келінді атқа мінгізіп «қырқ атты» мен бірге жігіттің үйіне шығарып салады. 

Жігіттер енеге сүйінші ретінде моншақпен ою өрнек салынып әшекейленген «мүжде ястығы» 

әкеледі. Мүжде ястығы деген жүзі құрақпен, моншақпен әшекейленген жастық. Ене «сүйінші 

жастығы»н алып әкелгендерге сыйлық беріп риза қылады. Ол жастықты сақтап, немере туғанда сол 

жастыққа жатқызатын болады.  

Келін жігіттің үйіне келгенде «аттан» түсіріледі. Аттан түскен кезде арнайы төңкерілген 

қазанның күйесіне аяғын басып аяқ киіміне күйе жағуы шарт. Одан соң шыны ыдысты аяғымен 

басып сындыру керек. Одан соң келіннің алдында құрбан шалынады. Шалынған құрбанның қанынан 

келіннің көйлегінің етегіне немесе аяқ киіміне, есіктің үстінгі жағына жағады. Бұл ырымның барлығы 

да келінмен жігітті назардан қорғау үшін. Тойда жігітті қорғайтын алдын ала тағайындалған 

«сағдышы» (сағдыш-бойдақ жігіт)  мен «солдышы» (солдыш-үйленген адам)  болады. «Сағдыш» 
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бойдақ жігіт болуы шарт, ол жігіттің оң жағында тұрады. Ал «солдыш» жігіттің «кирвә»сі (кирвә-

баланы сүндетке отырғызғанда қасында тұратын адам) жігіттің сол жағында тұрады. Оның сол 

жақта тұру себебі кез келген адамның сол жағы әлсіз болады. Ал «солдыш» әр жағдайдан хабары бар, 

тәжірибелі үлкен кісі, күшті деп есептелгендіктен жігітті сол әлсіз жағынан қорғайтын болады.  

Келін үйге кірмей жатып жігіт «сағдыш»ымен бірге там төбесінде немесе биік бір жерде 

тұрады. Бұл жерде жігіттің мойнында және екі қолында ұлттық әшекейлі қызыл түсті «келағайы» 

(келағайы-жібек орамал) ал «сағдыш»тың тек қана мойнында жібек орамал байлаулы тұрады. Ал 

«Солдыш» жігіттің сол жағында тұрып қолындағы дорбадан әр түрлі кәмпит, кепкен жеміс жидек, 

бидайды келіннің үстіне шашу шашады. Бұл жағдай келін түскен үй берекелі болсын мағынасын 

білдіреді. Ал жиынға қатысушылар үлкен кіші демей шашылған шашуды жерден алып жұғысты 

болсын ниетімен үйленбеген жастарға береді. Содан келінге ұсынылған бір табақтағы әселді келін 

қолымен алып есіктің жоғары жағына жағады. Бұл деген келін бұл үйде тату тәтті болсын 

мағынасында. Ал бұл кезде тамның төбесінде тұрған жігітпен «сағдыш» келін үйге кірмей жатып 

тұрған жерінен қашып құтылулары керек. Олардың қашып құтылуына «солдыш» жәрдем етеді. 

Егерде келін үйге кірген соң қаша алмай ұсталып қалса ұстаған адамға айыппұл ретінде ақша беруі 

керек.  

Келін үйге түсірілгенен кейін жігіттің жеңгесі келіннің үйінен әкелген түйіршіктегі заттарды 

келіннің енесіне береді. Ол түйіршікті шешіп ұнды үйіндегі ұнға, тұзды үйіндегі тұзға қосады. Бұл, 

келін нәсібімен келді, үй берекелі болсын мағынасында болады. Ал күлді ошақтағы күлге қосу себебі 

келін келген үйінің ошағын сөндірмей жалғастырып жақсын деген мағынада. Той басталады. 

Алыстан, жақындан келген қонақтар жақсы ниет білдіріп, ән салып, би билеп той тойланады. Ертеңгі 

күні той жалғасады.  

Үшінші күні кешке тойдан кейін жігіт «сағдыш»ының қолында түрлі түсті кәмпиттермен, 

мейіздермен безендірілген «шаһ» бір жағында «солдышы» келеді. Үйге кірмей тұрып оның алдында 

басқа достары әдет бойынша күреседі. Одан соң жігіт үйге кіреді. Келін «гердек»тің арқасында 

жігітін күтіп тұрады. «Гердек» дегеніміз қызыл түсті матадан әзірленген шымылдық болады. 

Шымылдықтың ар жағында жігіт пен қыз бір бірінің аяғын басады. Аяқты алдымен кім басатын 

болса келешекте отбасында оның сөзі үстем болады. Әдет бойынша арнайы шақырылған ақын 

келінмен  жігітті «саз» тартып әндетіп мақтауы керек. 

Келін келін ай келін, 

Қол аяғы дұрыс келін, 

Сенен жалғыз сұрауым, 

Жеті ұл мен бір ғана қыз, келін [9], – 

деп неше түрлі шумақтармен әндетіп көңіл көтереді. Жігіттің «сағдыш»ының безендірген «шаһ»ын 

қыздың жеңгесі оған көрімдік беріп алады.  

Ертеңгі күні түске қарай «үз ачты» немесе «гәлинин ойнамасы» деп аталатын беташар 

басталады. Бұл жиынға тек қана әйелдер қатысады ал ерлерден жігіттің «сағдышы» ғана қатысады. 

Мәжіліске қатысушылардың ортасында «келағайы» деген қызыл түсті жібек орамалмен беті жабулы 

отырған келіннің айналасында «сағдыш»тың қолында безендірілген екі пышақты қайрай отырып 

«Тіліні ме кесейін, тісін ба кесейін?»-дей отырып ортада отырған келіннің айналасын үш рет 

айналады. Әр айналған сайын келіннің бетін жапқан орамалдың бір ұшын пышақтың ұшымен сәл 

көтеріп қояды. Отырған әйелдер «тілін кес» деп айтады. Бұл жерде тілін кес деген, ертең келін 

енесімен, қайын сіңлі, жеңгелерімен сөз жарыстырып ұрыспасын, тілі қысқа болсын мағынасында. 

«Сағдыш» келіннің айналасында үш рет айналып жүргенен кейін бетіндегі орамалын алып қояды. 

Келіннің беті ашылады. Келіннің қайын анасы оған сыйлық беріп орамалды қайтарып алады. Содан 

соң жігіттің жеңгесі келіннің «сағдыш»ынан көрімдік беріп алған «шаһ»ты сол жердегі әйелдерге 

тарқатады. Осылайша жігіттің үйінде үш күн үш түн той тойланады.  

Той біткенен кейін күйеу бала «сағдыш», «солдыш»ымен бірге келіннің жеңгесін үйіне 

шығарып салады. Жеңге жігіттің «сағдыш»ынан көрімдік беріп алған «шаһ»ты ол үйде қыздарының 

келін болып барған жерінен жақсы хабар күтіп отырған әйелдер мен қыздың анасына бөліп береді. 

Осылайша Ахысқалық түріктерінде үлкен той аяқталады. Бірақ дегенмен ол аяқталмайды екен. Әрбір 

Ахысқалықтың отбасында «үлкен той»дан кейін «кіші той» болады.  «Кіші той» - сүндетке отырғызу 

[4]. 

Ежелден бауырмал, қайырымды қазақ халқы тағдыр-тәлкегіне ұшырап, әлемнің әр тарапынан 

келген ұлттарды жатсынбай, оларды туған-туыстарындай жақсы қабылдаған [2]. Міне, сондықтан, 

қазір Қазақстан ынтымағы жарасқан көп ұлтты әлемге үлгілі мемлекет атанып отыр.  Ахысқалық 

түріктері мен қазақ түріктерінің салт дәстүрлерінің араласып, «кирвә» сияқты тағы басқа салт 
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дәстүрлерінен алмасқандығы екі халықтың достығының символы екендігін көрсетеді [10]. Ал салт 

дәстүрінен айтатын болсақ мезгіл -мезгіл кейбір дәстүрлер әдеттен қалып қояды жаңасы қосылады. 

Қысқасы әр халықта болғандай Ахысқалық түріктерінің салт дәстүрінде өзгерістер болып отырды. 
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ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ  

ҮДЕРІСТЕР ТАРИХЫНАН  

(ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗІ) 

  

Түркістан қаласы тарихының ерекше бір кезеңін ХХ ғасырдың бас кезі құрайды. Бұл тарихи 

кезең Орталық Азия аумағында патшалық Ресейдің үстемдік құрумен ерекшеленетіні аян. Дегенмен 

де отандық тарих ғылымында сол тұстағы Түркістан қаласында орын алған әлеуметтік-саяси 

үдерістер толық зерттеле қоймаған. Сондықтан да бұл мәселені арнайы қарастыруды ғылыми 

сұранысқа ие деп санаған жөн.  

1819-1864 жылдары Түркістан қаласы Қоқан хандығының қол астына қарады. Сол кезеңде 

Түркістан қаласының аумағы 70 гектарға жуық болды. Ол балшықтан соғылған қамалмен қоршалды. 

Қабырғада 12 мұнара мен 4 қақпа болған. ХIX ғасырдың орта тұсына қарай Түркістанда 20-ға жуық 

мешіт, 2 медресе, базар, 22 су диірмені, 5 мыңдай тұрғыны болды. 1864 жылы 11 маусымда 

Түркістанды Ресей әскерлері жаулап алды. Патшалық Ресейдің тұсында Түркістан қаласы Сырдария 

облысындағы қалардың бірі ғана болып қан қоймай, уездік орталық та саналды [1, 575-576 б.]. 

1872 жылы Сырдария облысында Түркістан уезі құрылуына байланысты Түркістан қаласы осы 

уездің орталығы болды. Түркістан уезі Сырдария облысындағы Перовск, Шымкент уездерімен 

шектесті. Түркістан уезі ашылған кезде ондағы қазақтар 61400 адамды құраған. Сондай-ақ Түркістан 

уезі аумағында 9905 сарт, 270 орыс, 67 татар, 61 бұқаралық еврей тұрған. 1867 жылғы «Уақытша 

Ережеге» сәйкес Түркістан уезі қазақтары түтін салығын, земство салығын төлеумен қатар, қалалық 

училищеге, егу жұмысына салық төлеуге міндеттелді. Қазақтар бұдан бөлек әр түрлі еңбекпен 

өтейтін міндеткерліктер атқарды [2, 7 п.].  

Түркістан қаласының уез орталығы мәртебесінен 1886 жылы айырылып, оған қарасты аумақ 

Перовск және Шымкент уездеріне қосылды. Бірақ бұған қарамастан Түркістан қаласында ХХ ғасыр 

басына қарай күрделі үдерістер орын алды. Мұндай үдерісте 1903 жылы Түркістан қаласында темір 

жол вокзалының бой көтеруі ерекше орынға ие болды. Революцияға дейінгі Қазақстанның негізгі ірі 

темір жол желісі Орынбор-Ташкент жолы болды. Осы жол бойындағы ірі станциялардың бірі 

Түркістан еді. 

 ХХ ғасырдың бас кезінде Түркістан қаласында 3616 үй, 41 мешіт, 2 кластық қалалық училище, 

қыздар училищесі, 2 медресе, 23 мектеп, 2 шіркеу болған. Қала халқы 15236 адамға жетті. Өнеркәсіп 
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және сауда орындарынан 4 мақта тазалайтын, 10 май шайқайтын, 8 сабын қайнататын, 5 кірпіш 

зауыттары, 15 су диірмені жұмыс істеді.  

Темір жол торабының бойындағы қала болғандықтан тұрғындар құрамында жұмысшылар тобы 

өзіндік үлеске ие болды. Бұл жұмысшылар әлеуметтік құрылымдағы белсенді топқа айналды. 

Мұндай белсенділік әсірсе бірінші орыс революциясы жылдары айқын аңғарылды.  

Бірінші орыс революциясы тұсында Орынбор-Ташкент темір жол жұмысшыларының бой 

көрсетуі орын алды. Мұндай бас көтерулерге Түркістан станциясының темір жол шеберханалары мен 

депосының жұмысшылары белсене қатысты. 1905 жылғы мамырдың аяғында Түркістан мен Жосалы 

станцияларында құрылысшы жұмысшылардың толқуы өтті. Бұл толқуда жұмысшылардың 

әлеуметтік мәселелерін шешу талаптары алға қойылды. 

«Бостандық манифесті» атанған 17 қазан күнгі саяси бостандықтар беру туралы жоғары 

мәртебелі жарлығы жұмысшы қозғалысын бәсеңдеткен жоқ, өайт оны жанданта түсті. Түркістан 

станциясы арқылы өтетін поездардың жүрісін жұмысшылар тоқтатуға дейін барды. Түркістан және 

басқалары сияқты темір жол шеберханалары мен деполары бар көптеген станцияларда ереуілдік 

темір жол комитеттері құрылып, поездардың жүрісіне басшылық жасауды емес, сонымен қатар іс 

жүзінде жергілікті жерлердегі бүкіл билікті өз қолына алды. Комитет қоғамдық және әкімшілік 

өмірді басқарды, қоғамдық қауіпсіздік пен қазына мүлкін күзетуді жүргізді.  

Теміржолшылардың белсенді әрекеті нәтижесінде Түркістан секілді секілді станциялардағы 

жұмысшылардың кәсіподақ ұйымдары бой көтере бастады. Бірақ мұндай кәсіподақ ұйымы ұзақ 

ғұмыр кешпей, бірінші орыс революциясының соңына қарай тарады.  

Түркістан қаласындағы темір жол жұмысшыларының толқулары әлеуметтік-саяси үдерістерде 

елеулі өзгерістер әкеле қоймады. Сондай-ақ ол жұмысшылардың құрамында  жергілікті халық 

өкілдерінің болмауы оның өңірге ықпалын мардымсыз етті. 

Патшалық Ресей өзі жүргізіп отырған  саясатқа жергілікті халықтың тарапынан  наразылықты 

болдырмауға барынша мән берді. Осыған орай Сырдария облыстық әскери губернатор  1912 жылы  

15 ақпанда Түркістан приставына арнайы нұсқау берді.  Ол нұсқауда Түркістан қаласы 

тұрғындарының рухани өміріндегі өзгерістерге көңіл бөле отырып, жергілікті имамдардың және 

мұсылмандық білім беру орындарының оған ықпалы деңгейін айқындауды тапсырды [3, 18-19 п.]. 

Осындай тапсырмадан кейін Түркістан қаласындағы медреселер жұмысы қатаң бақылауға 

алынды. Орталық билік орындарына берілген мәліметтерге қарағанда, Түркістан қаласында Шейх 

Баттал датқа медресесі және Ахметбай медресесі болған.  

Негізі 1820 жылы қаланған Шейх Баттал медресесіне ХХ ғасыр басында Мұхаммедрахим 

Атамходжаев жетекшілік жасаған. Медреседе жылына 25 оқушы білім алған. Білім алушыларға 

кететін шығын негізінен вакуфтық мүлікті жалға беру есебінен өтелетін болған.  

Ахметбай медресесінің негізі 1872 жылы қаланған. Оған ХХ ғасырдың бас кезінде Абдулсамед 

деген азамат жетекшілік еткен. Бұл медресенің оқушылары оқу ақысын өздері өтеген [4, 20 п.].  

Билік орындары осы екі медресенің жұмысы тексеріп, оның билікке қарсы жұмыс істеп 

жатпағандығын және халық арасында жат пікірлерді насихаттамайтындығына көз жеткізуге 

тырысты. Осыған орай Түркістанға іргелес жердегі,  Қарнақтағы Ыдырыс медресесі мен Мұхитдин 

халпе медреселерінде тексеру жұмыстарын жүргізді [4, 10 п.]. 

Патша өкіметінің мұсылмандық білім беру орындарын бұлайша қадағалауының астарында 

түркістандық жастар арасында жәдидшілдікті насихаттауға тосқауыл қою жатты [5, 1 п.]. 

Түркістан қаласында ХХ ғасыр басында орын алған әлеуметтік-саяси үдерістерге 1916 жылғы 

көтеріліс, сосын 1917 ақпан революциясы нәтижесінде патша өкіметінің құлатылуы елеулі әсерін 

тигізді. Әсіресе, 1917 жылғы саяси өзгерістер тұсында орын алған оқиғалар Түркістан қаласындағы 

саяси өмірді қыздыра түсті.  Бұл ретте 1918 жылы 6 – 9 қаңтар аралығында Түркістан қаласында 

өткен Сырдария облыстық қазақ съезін екрекше атауға болады. 

Аталмыш съезге Сырдария облысының уездерінен 79 өкіл, Алашорда үкіметі атынан 3 өкіл – 

Бақытгерей Құлманов, Міржақып Дулатов, Тұрағұл Құнанбаев қатысты. Съездің күн тәртібіне 

Сырдария облысы қазақтарының Алаш автономиясына қосылуы мәселесі, жергілікті қазақтар атынан 

Түркістан (Қоқан) автономиясының Уақытша кеңесіне мүшелер сайлау, милиция құру және тағы 

басқа мәселелер қойылды. 

Түркістан қаласында өткен осы тарихи съезде Алаш автономия мәселесі болды. Бұл мәселенің 

қаралуы жайлы сол тұста  «Бірлік туыі газетінде былай деп жазылды: «Съезде қаралған ең бастысы 

Сырдария қазақ-қырғыздарының Алаш автономиясына қосылуы туралы мәселе еді. Бұл мәселе 

съезде екі күннен артық тексерілді. Ақырында съездің бұл туралы шығарған қаулысының мазмұны 

мынандай болды: Сырдария қазақтарының түпкі тілегі жалпы Алаш туының астында болу, бірақ, осы 
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күні Түркістан аймағында автономия жария қылынып қойғандықтан егер Сырдария ұлысы қазірден-

ақ Алаш автономиясына шығып кетсе, оның күші кеміп, дұшпандарының әлденуіне себеп болуы 

ықтималы бар. Соның үшін съез Сырдария қазақ-қырғыздарының әзірге Түркістан автономиясында 

тұра тұруын мақұл көрді. Онан соң түбінде Сырдария облысы Түркістан автономиясынан шығып, 

Алаш автономиясына қосылуы үшін мынандай шарт қойды: Алаш автономиясы ресми 

жарияланғаннан кейін ол Түркістан автономиясымен одақ жасасын деп. Бұлай одақ болуды съез екі 

автономияның да күшейіп, қуаттанбағына үлкен жәрдемші деп біледі. Онан соң съез бұл қаулының 

ішіне Алаш автономиясының бас ордасы Түркістан шаһарінде болсын деген тілекті де кіргізді. ... 

Сөйтіп, бұл съез әрі түпкілікті Алаш бірлігін ойлап, әрі қазіргі Түркістан автономиясының күшейуін 

ескеріп, жоғарыдағы қаулыны қабыл етті. Ендігі тілек мынау екі автономияның да көгеріп, гүлденіп 

жақын арада Алаш қранды қазақ-қырғыз халықтарының бір ту астында болуын құдайдан сұрау» [6]. 

Съезде Алаш автонмиясына Сырдария облысы қазақтарының қосылуы мәселесінің қызу 

талқыға түскені жайлы аталмыш басылымда мынандай мәлімет берілген: «Алашорда» атынан келген 

өкілдер аяққа тұсау, тілге күрмеу болмай, аяқ барғанша жүріп, ауыз барғанша сөйлеп, әр халық өз 

мұңын өзі қарап жатқанда, әр жұрт өз жалауын көтеріп, өз ұранын шақырғанда біздің де бүтін алты 

Алаш баласы болып бірігуіміз жөн. Егер біз алты миллион Алаш баласы айырылмай бас қоссақ, 

іргелі ел болғанымыз, бас қоса алмай бытырап, бет бетімізге кетсек, өмірде іргелі ел бола алмай, кім 

көрінгеннің қолында кетуіміз ықтимал. Атамыздың мақалы бар: «Пайданы басқа, бастан соң досқа» 

деген. Әуелі өзіміз бас қосайық, мұнан соң басқа бауырлармен бірігу жағын қарайық деп қазірден 

Алаш автономиясына қосылуды қуаттап сөйледі. Жалпы,  өкілдерден бұл екі пікірдің екеуінде 

жақтаушылар болып, мәселе ауырлап екі күнге тартылды. Аяғында екі жақтың да пікірлерін тексеріп, 

бір ынтымақ, бір қаулығам келтіру үшін әр уезден екі адам кірген, Алашодадан һәм Түркістан 

уақытша үкіметі өкілдері кірген комиссия жасап, іс осы комиссияға тапсырылды.  

      Бұл комиссия өзінің ұйғарған жобасын,  Міржақып Дулатов өз жобасын съезге ұсынды. Съез 

бұл екі жобаны да тексеріп, біраз сөз қылғаннан кейін дауысқа қоюға ұйғарды. Дауысқа қоймастан 

бұрын комиссия жобасына үш түзету кіргізілді. ... Дауысқа салғанда комиссия жобасын қуаттаушы 

39, қарсы 11 дауыс алды. Сол 11 дауыс Сырдария қазақ-қырғыздарының күні бүгін Алаш 

автономиясына қосылуын тілегендер» [7].  

     Түркістан қаласында өткен осы съезде Алаш автономиясына қосылу мәселесін қарастыра 

отырып, арнайы мынандай қаулы қабылдады: 

    «1) Сырдария облысы осы күні тегіс Түркістан автономиясында болғандықтан әзірге Түркістан 

автономиясында қалады. 

      2) Алаш автономиясы жария қылынып, Түркістанмен одақ болса, Сырдария қазақ-қырғызы сол 

күннен бастап Алаш автономиясына қосылады. 

     3) Сырдария қазақ-қырғызы қосылғанда Алаш астанасы Түркістан шаһарі болады. 

     4) Сырдария Алашқа қосылғанда Түркістан құрылтайына сайланған өкілдер Алашорданың 

сайлау жобаларына тура келсе, Алаш құрылтайына да өкіл болып сайланады. 

     5)  Осы съезде болған қаулылар Түркістан құрылтайына сайланған өкілдерге негіз болады». 

        Түркістан қаласында қабылданған осы қаулының мазмұнынан Алаш автономиясы жарияланып, 

Түркістан автономиясымен одақтас болса онда Алаш автономиясының астанасы Түркістан қаласы 

болатындығы айқын аңғарылады. Бұл өз кезегінде Түркістан қаласының сол тұста Алаш жұрты үшін 

үлкен маңызға ие болғандығын байқатады.  

        Түркістан қаласының Алаш автономиясының астанасы болуы керектігі съезде М. Дулатов 

ұсынған жобада да көрініс тапты. Бұл жобада мынандай ұсыныстар бар еді: «1) Алаш автономиясы 

жарияланғанша Сырдария қазақтары Түркістан автономиясында тұра тұрсын. 

        2) Алаш автономиясы жария қылынғанда Сырдария Алаш облыстарының бірі болсын. 

       3) Алаш астанасы Түркістан шаһарі болсын. 

       4) Алашорда мен Түркістан автономиясы одақ болсын» [7]. 

        Түркістан қаласында өтіп жатқан съезге Ташкенттегі кеңестік биліктің өкілі ретінде келген П.Г. 

Полтарацкий кезектен тыс сөз алып, Түркістан (Қоқан) автономиясына қолдау көрсетудің қажеті жоқ, 

өйткені ол халық тілегіне сай келмейді деп сөйлей бастады. Полтарацкийдің мұндай мазмұндағы 

сөздеріне съезге қатысушылар қарсы екндіктерін танытып, оның өзін съезден қуып шықты. Бұл 

жөнінде «Бірлік туы» газетінде былай деп жазылды: «Полтарацкий кезектен тыс сөз алды.  Түркістан 

автономиясы уақытсыз, орынсыз һәм жалпы жұрт пайдасын көздеген автономия емес деп өзінше 

түрлі дәлелдер келтірді. ... Полтарацкий сөйлеп болған соң бір-екі өкіл тұрып, өзіміз Түркістан 

автономиясын қуаттап отырып, бұған сөз беруіміз жөнсіз деп айтқан соң съез Полтарацкий сөзін 
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елемей, қарсы жауап айтпай қойды. Сөзін тыңдап, елейтін адам болмаған соң съезден шығып кетіп 

бара жатқанда жиылған жұрт артынан ысқырып, жер теуіп, айқайлап қалды». 

       Осыдан соң съезде Түркістан (Қоқан) автономиясын қолдау жөнінде мынандай мазмұндағы 

қаулы қабылдады: «Сырдария облысының қазақ-қырғыз съезі Қоқанда 1917 жылы 27 ноябрьде  

төртінші мұсылман съезінде жарияланған Түркістан автономиясын һәм оның уақытша үкіметін 

қуаттандыруға, құр сөз болып жоғалып кетбей, іс болып жарыққа шығуына қолдан келген көмекті 

амасқа һәм автономияны оның уақытша үкіметінің ағзаларын зорлық-зомбылықтан аман сақтауға 

уәде береді» 

       Съезде Түркістан (Қоқан) автономиясының Уақытша кеңесіне мүшелікке облыс қазақтары 

атынан М.Шоқай, Ә. Кенесарин, Ә. Көтібаров, Д. Алтынбаев, М. Күзембаев секілді қайраткерлерді 

сайлау керектігі жөнінде ұйғарым жасалды.  

       Түркістан қаласында өткен Сырдария облыстық қазақ съезінде өңірде қазақ милициясын құру 

мәселесі арнай қаралып, ол жөнінде мынандай мазмұндағы қаулы қабылданды: 

       « 1) Сырдария облысында да басқа облыстардағы секілді тоқтаусыз милиция құрылсын. 

         2) Бұны іске асыру міндеті Түркістан уақытша үкіметіне және облыстық, уездік  қазақ-қырғыз 

ұйымдарына тапсырылсын. 

         3) Сырдария облысында милиция жасау ретінде Орынбордағы қазақ-қырғыз съезінің милиция 

жасау жобасы қолданылсын». 

        Түркістанда өткен бұл съезде бірқатар өкілдер большевиктердің қазақтарға жасап жатқан 

қысымшылықтарына тосқауыл қою керектігі жөнінде мәселе көтерді. Осыған орай съезде қазақтар 

кеңес өкіметін мойындамайды, большевиктердің зорлық-зомбылығына  тыйым салу ісі қазақ 

милициясына жүктелсін, большевиктерге еріп халықтың берекесін кетірген қазақтар ұлт дұшпаны 

деп жариялансын деген қаулы қабылданды. Осы съездің қаулылары сол кезде шығып тұрған «Бірлік 

туы», «Сарыарқа», «Қазақ» газеттерінде және Ташкентте татар тілінде шығатын «Ұлығ Түркістан» 

газетінде жарияланды. 

      ХХ ғасыр басында Түркістан қаласында орын алған әлеуметтік-саяси үдерістердің ішінде 

ерекше орынға Сырдария облыстық қазақ съезі ие деп нық сеніммен айтуға толық негіз бар. 

Түркістан қаласында өткен бұл съез Алаш қозғалысы тарихында шешуші маңызға ие. Алдағы 

уақытта бұл съездің өткеніне бір ғасыр, яғни 100 жыл толғалы отыр. 
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ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПОЗДНЕАНТИЧНОГО ВРЕМЕНИ 

ТУРКЕСТАНСКОГО ОАЗИСА  
 

 Түркістан жазирасының қалақұрылысы ескерткіштерінен кейінгі ежелгі дәуірге жататындары аз 

зерттелген тарихи және археологиялық нысандар болып есептеледі. Біз ғалымдар назарына және ғылыми 

айналысқа енгізу үшін жалпы саны жиырмадан асып жығылатын сол заман ескерткіштерінің тоғызын ұсынып 

отырмыз. 

 

 Monuments of city construction of late ancient time of the oasis of  Turkestan is are the insufficiently explored 

historical and archeological sites. We will present for discussion and to scientific revolution of nine objects from more 

than two do zen monuments of that time.   

  



72 
 

 В конце І тысячелетия до н.э.-ІV в. н.э. на территории от Ташкентского оазиса до низовьев реки 

Сырдарьи существовало государство Кангюй. Первые упоминания о Кангюе сохранились в 

древнекитайских письменных источниках, в частности, Чжан Цяна, китайского дипломата, 

отправленного императором Уди в неведомые тогда Китаю страны запада. Вернувшись из 

путешествия, длившегося с 138 по 126 гг. до н.э., посол привез в Китай сведения о многих странах, 

народах, в том числе о Кангюе. Заслугой Чжан-Цяня стало и то, что по узнанным и пройденным им 

дорогам пошли из Китая на запад караваны, груженные шелком-началась эпоха Великого Шелкового 

пути.  По территории Туркестанского оазиса  караваны прошли по цепочке специально построенных, 

через каждые 2 фарсаха, форпостов-городищ Майбалык - Ташнак - Шаугар - Ясы - Окжетпес - Сидак 

ата - Шорнак-Каратобе - Актобе -І.       

Шорнак тобе 

 Городище расположено в 5км от станции Сауран, на левом берегу глубокого арыка берущего 

начало от р. Аксерке и родников у села Бабайкурган. По следам арыка ныне вырыт канал сброса. На 

топоплане видно, что городище состоит из двух частей-шахаристана и цитадели. Цитадель 

подквадратной формы размером 100 х 95м имел два въезда – один с северо-западной стороны, второй 

– на восточном углу. Со всех сторон к нему примыкают площадки со следами строений. Сохранились 

следы фортфикационного рва, окружавшего цитадель города. Высота цитадели 7-8м, шахристана-3м. 

Самая высокая часть цитадели размером 25х15м возвысилась над уровнем моря на 212,2,метра. 

Общая площадь городища 3,7,га. (Рис.1) Шорнак был открыт в 1947г. Южно-Казахстанской 

археологической экспедицией [1]. Исследовавшие его в дальнейшем Г.И.Пацевич и Е.И.Агеева 

отождествляли Шорнак с Карнаком и отказались от предварительной датировки [2]. Отряд 

Хорезмской экспедиции обследовал Шорнак тобе в 1966г. [3]. В «Археологической карте 

Казахстана» оно датируется I-ХIIвв.н.э. [4]. Отряд Туркестанской археологической экспедиции 

заново обследовал городище в 2003 году. Были заложены рекогносцировочные раскопки размером 

1х2х0,5м, собран подъемный материал, инструментально снят план. Найдены фрагменты хумов и 

хумчей, некоторые из них имеют слегка отогнутый наружу венчик с рифленным верхом. Кувшины 

имеют маленький подтреугольный в сечении венчик, прямое высокое горло, иногда с 

горизонтальным валиком по середине. У некоторых сосудов по горлу идет горизонтальное рифление, 

часто довольно мелкое. Из других форм сосудов отметим неглубокую открытую миску со слегка 

загнутым вовнутрь краем, плоским бережком и с едва заметным перегибом в верхней части. 

Встречены горшки с плоскими днищами и хумы  с выпуклыми, неустойчивыми днищами. 

Идентичный материал встречаем в комплексах керамики Бухары [5], Рамиштепе [6], Топрак калы [7], 

Кой-крылган-калы [8], памятников Хорезмского оазиса [9], Ферганской долины [10], Джетыасарской, 

Каунчинской и Отрарско-Каратауской культуры [11], а также Кобадиана [12]. Эти комплексы дают 

основание датировать керамику Шорнак тобе в пределах с I в. до н. э. по V-VI вв. н. э.  

 

Майбалык 

 Памятник расположен в 3 км к западу от села Икан. Ядром является округлый холм диаметром 

100 м у основания и 50 м на вершине, высотой до 7м, окруженный шлейфом неправильной формы, 

вытянутым с северо-запада на юго-восток. Въезд в поселение осуществлялся с юго-запада, здесь 

сохранился продолговатый выступ-остатки сторожевой башни и ворота в виде ложбины. Высота 

памятника над уровнем моря 208,3м, общая площадь 1,8га.(Рис.1) 

 Майбалык был обнаружен в 1947г. Южно-Казахстанской археологической экспедицией [13], 

позже был включен в «Археологическую карту Казахстана»  с датировкой VII-IХ вв. [14]. Хотя, в 

последующие 60 лет здесь побывало несколько экспедиции в научной литературе Майбалык не 

освещается. Поэтому, отряд Туркестанской археологической экспедиции в 1999 и 2003 годах провел 

здесь обследование; был снят план, заложен рекогносцировочный раскоп и тщательно собран 

подъемный материал. 

 У большинства хумов и хумчей слабо выражены шейки в виде желобка под венчиком, 

встречаются хумчи без желобка, миски с двойным перегибом стенок. Есть и хумчи с более покатыми 

плечиками, диаметр тулова более увеличенный по отношению к диаметру венчика. Поддон у хумов и 

хумчей разные – есть и неустойчивые, слегка подкошенные, выпуклые, есть и плоские с резным 

орнаментом. Кувшины и другие мелкие сосуды были оформлены снаружи псевдорифлением, 

вертикальными насечками и наколами нанесенными трубочкой.  Есть и хум с венчиком в виде 

отогнутого наружу округлого валика с тоненьким выступающим гребнем по нижнему краю. 

Представленному комплексу керамики Майбалыка находим аналогии в керамике Рамиштепе [15], 

Бухары [16], Кой-кырылган-калы [17], Топрак-калы [18], Еркургана [19], Пенджикента [20], Канки 
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[20], Чечактепе [21], Таукаттепе [22], Эски Ахси [23] и Актепе II Кобадианского оазиса [24], а также 

памятников джетыасараской, каунчинской и отрарско-каратауской культуры [25]. В перечисленных 

выше памятниках тождественная керамика датирована II-Iвв. до н.э.-IV-VIIIвв.н.э. 

 

Кулан тобе 

 Памятник расположен на берегу болотистой впадины Тузкен, в 10км восточнее 

железнодорожной станции Отрабат. Ядром является округлый холм диаметром 65 х 60м, высотой до 

6м,  с восточной и северной стороны окружен болотистыми впадинами Тузкен и Кулансай. Общая 

площадь около 0,3га, высота над уровнем моря 195,5м. Это ранее неизвестный в научном обороте 

памятник, впервые был обследован отрядом Туркестанской археологической экспедиции в 1999г. 

Полуинструментально был снят план, собран подъемный материал. (Рис.1) 

 Крупных сосудов почти нет, то что было обнаружено соответствует находкам из Топрак-калы 

[27], Кой-крылган-калы [28], Еркургана [29], Бухары [30], памятников Хорезмского оазиса [31], 

Ферганы [32], джетыасарской и отрарско-каратауской культуры [33]. У одной хумчи был 

подчетырехугольный в сечении венчик, низкое горло, переходящее в крутые плечики. Имеются 

обломки кувшинов, горшков и зернотерек. Это сосуды с широким туловом и коротким изогнутым 

горлом, край которого иногда слегка утолщен и отогнут наружу. Плечики некоторых экземпляров 

украшены зигзагообразным прочерченным орнаментом, есть и со сквозным отверстием . Данная 

керамика в перечисленных выше памятниках датируется в пределах II-I вв.до н.э.- IV- VI вв.н.э. 

 

Корыс тобе 

 Памятник расположен в 8 км юго-западнее села Теке, на левом берегу протоки Тамдыозек. Это 

подпрямоугольное в плане тобе вытянутое с севера на юг на 120м, с востока на запад до 100м (Рис.1). 

Общая площадь 1,2га. Ядром является холм неправильной формы размером 95 х 75м, высотой до 8м 

с четырехугольной возвышенностью в северной части размером 45 х 35м. Со всех сторон памятник 

окружен рвом, превратившимся в наши дни в широкую ложбину. Въезд в цитадель, судя по 

топоплану, осуществлялся с запада, высота холма над уровнем моря равна 192,6м. Южную часть 

памятника заняла и разрушила его культурные слоии новоиспеченное кладбище местных жителей. 

 Корыс тобе впервые был обследован маршрутным отрядом Хорезмской экспедиции в 1966г. 

Материалы экспедиции позже были анализированы Л.М. Левиной и датированы первой половиной I 

тысячелетия н.э. [34]. Второй раз памятник обследовала в 1980г. Южно-Казахстанкая комплексная 

археологическая экспедиция (К.А.Акишев). Был составлен научный паспорт (К.М.Байпаков) [35] и 

включен в «Свод памятников истории и культуры Казахстана» [36]. Памятник был изучен и отрядом 

Туркестанской археологической экспедиции в 1999 и 2003 гг. Инструментально был снят план, 

собран большой подъемный материал, заложен рекогносцировочный раскоп размером 1х1х0,7м. 

Материалы памятника Корыс тобе аналогичны сосудами с памятников типа Шорнак, Майбалык и 

Кулантобе. Среди хумов есть экземпляр с валикообразным венчиком, короткой шеей в виде  желобка, 

от тулова она отделена рельефным пояском-валиком. И другой хум с рифленым бортом Формы 

венчиков кувшин, корчаг и горшков разнообразны: прямоугольные, круглые или треугольны в 

сечении, в виде отгибающего наружу валика с округлым или заостренным гребнем с внешней 

стороны, или с тоненьким выступающим гребнем по нижнему краю. Некоторые хумы и хумчи имели 

подкошенное дно, причем переход к нему осуществлялся срезанием угла манжетовидного основания 

донца. Есть хум с выпуклым неустойчивым дном, есть и с изгибом дна вовнутрь. При сопоставлении 

с другими комплексами керамики весь материал Корыс тобе можно идентифицировать и по 

отдельности и по группам. Самое многочисленное потверждение к датировке находим в материалах 

Кой-кырылган-калы [37],  Еркургана и Рамиштепе [38], Бухары [39], Кобадиана [40], памятников 

каунчинской и отрарско – каратауской культуры [41], а также Хорезма [42]. Опираясь на эти данные 

время зарождения и процветания жизни в Корыс тобе можно определить I в.до.н.э.-V-VI вв.н.э.                          

 

Окжетпес 

 Памятник расположен в 7км северо-западнее от г.Туркестана, между речками Карашык и 

Карсакты. Представляет собой прямоугольное тобе вытянутое с юго-востока на северо-запад. 

Площадь его составляла 120х90м. Ядро-бугор подквадратной формы размером 65х50м, высотой до 

4м. Въездов было два-один с северо-восточного угла, второй с западной стороны. Высота над 

уровнем моря 217,2м, общая площадь 1,2га. (Рис.1). Окжетпес нигде не зафиксирован, ни в одной 

научной или справочной литературе о нем не упоминается. Впервые был обследован отрядом 

Туркестанской археологической экспедиции в 1999г. Был снят план, на юго-восточном участке стены 
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заложен стратиграфический шурф размером 5 х 2,5 х 1,5м, на шлейфе окружавшего ядро памятника с 

запада, был заложен рекогносцировочный раскоп размером 2 х 2 х 1м, а также тщательно был собран 

подъемный материал. 

Стратиграфический шурф с первого же штыка наткнулся и обнажил крепостные стены 

памятника. Углубив шурф до 1,5 метра убедились в том, что это крепостные стены цитадели замка-

кешка или укрепленной усадьбы. Ширина стен показывет о серьезной фортификационной роли 

памятника. Стены были выстроены комбинированным способом – слой 20 сантиметровой пахсы 

чередуется однорядной вкладкой кирпича-сырца размерами-30х15х7см и 25х12х7см. Из крупных 

сосудов обнаруженных в первых двух ярусах два хума среднего размера. Оба покрыты желтоватым 

ангобом и имеют следы потеков светло-красный краски. У одного-венчик треугольный в сечении, 

отогнутый наружу и с коленчатым изломом плечика и шейки, у второго хума по верхней плоской 

части венчика кругом проходит желобок, наружный край желобка переходит в релефный поясок-

валик. Большинство сосудов Окжетпеса имеют резко отогнутый наружу венчик с коленчатым 

изломом при переходе шейки в тулово. Есть фрагменты корчаги вылепленной из черно-серой глины с 

примесью дресвы, а также фрагменты кухонной посуды покрытые желтым или белым ангобом с 

прочерченными зигзагообразными линиями. Некоторые фрагменты горловин и боковин снаружи 

покрыты горизонтальными рифлениями. Целый ряд керамических форм Окжетпеса нашли аналогии 

в керамике Домалакасара [43], Ак-тобе 2 [44], Ордакента и Ак-тобе Отрарского [45], а также Топрак-

калы [46], Кой-крылган-калы [47], Хорезма [48] и Ак-тепе II Кобадианского оазиса [49]. В 

комплексах керамики этих памятников идентичные артефакты датированы I в.до.н.э.-IV- Vвв.н.э. 

 

Актобе Текинское 

 Памятник расположен в 8 км южнее села Теке на левом берегу протоки Тамдыозек. Овальный в 

плане бугор, вытянутый с северо-востока на юго-запад. Размеры сторон у основания 80 х 45м, высота 

над окружающей поверхностью 6м. Высота над уровнем моря 192,8м, общая площадь около 

0,4га.(Рис.1). Впервые памятник был обследован Хорезмской экспедицией в 1966г. [50]. В 1980г. 

Южно-Казахстанская комплексная археологическая экспедиция (К.А.Акишев) обследовала его 

второй раз и датировала первой половиной I тысячелетия [51]. Последний раз Актобе был обследован 

отрядом Турскестанской археологической экспедиции в 1999 году. Был собран подъемный материал, 

заложен маленький рекогносцировочный шурфик размером 1 х 1х 0,5м.  

 Обнаруженная керамика покрыта жидким белым или красноватым ангобом, поверх которого 

иногда заметны следы красно-коричневых потеков. Кувшины отличаются с выделенным прямым 

горлом, с маленьким круглым или заостренным к верху подтреугольным в сечении венчиком. 

Снабжены они петлеобразной подпрямоугольной в сечении ручкой с продольной ложбинкой по 

спине. Горшки имеют крутые и покатые плечики, отделенные от высокого горла уступом, с 

маленьким округло-подтреугольным или круглым в сечении венчиком. Зернотерки тоже отличаются 

узким, подпрямоугольным в сечении туловом. Встречаются зернотерки и с двухсторонним рабочим 

лицом, точно такие же зернотерки были обнаружены и в Кулан тобе. У одного горшка вместе узкого 

валика на плечике нанесены вертикальные насечки и под ними прочерчен орнамент в виде 

зигзагообразной линии. Вышеописанная керамика Актобе находит аналогии в комплексах керамики 

Джетыасарской [52], каунчинской  культуры [53], а также Древнего Хорезма [54], Халчаяна [55]  

Кой-крылган-калы [56] и датируются в пределах I в.до.н.э. – IV-V вв.н.э.  

 

Актобе Сауранское-I 

 Памятник расположен в 6 км западнее от средневекового городища Сауран. Это овальное тобе 

вытянутое с севера на юг. Размеры его сторон 180х160м, высота-8м. Ядром является округлый холм 

диаметром 90м, окруженный шлейфом неправильной формы со следами двух башен у въезда на 

западной стороне. (Рис.1). Общая площадь занимает 1,8га, высота над уровнем моря 204,1м. Этот 

незивестный ранее в науке памятник был обследован отрядом Туркестанской арехологической 

экспедиции в 1999г. Заложен рекогносцировочный раскопчик размером 2х1х1м, инструментально 

был снят план, собран подъемный материал. 

 В комплексе керамики преобладают фрагменты горшков, они имели широкое плоское дно, 

довольно высокое и слегка раздутое тулово и широкое устье. У одного из них невысокое 

расщиряюшееся горло переходит в подпрямоугольный в сечении венчик с горизонтальной 

ложбинкой с обеих сторон. Вся поверхность тулова орнаментирована прочерченной камышинкой 

горизонтальными полосами и насечками-составляющими в целом тамгообразные узоры. На другом 

фрагменте тулова горшка увидим другой узор, но нанесенный круглыми наколами. Почти вся 
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керамика Актобе – I богато оформлена и рифлением, и псевдорифлением, и насечками разного рода. 

Насечки бывают ромбовидные, овальные и каплевидные.  

 Хум с подтреугольным в сечении венчиком, с ложбинкой на горле и рифлением при переходе 

на плечики был в едином экземпляре, другой имел подквадратное в сечении венчик. Днища хумов 

подкошенные или слегка выпуклые. Аналогию к этим экземплярам находим в комплексах керамики 

джетыасарской и каунчинской культуры [57], а также Кой-крылган-калы [58], Топрак калы [59], 

Бухары [60], Халчаяна [61], Варахши [62], памятников Кобадианского [63] и Хорезмского оазисов 

[64]. Таким образом, вышеописанная керамика в перечисленных памятниках были датированы с I 

в.до.н.э. по IV-V вв.н.э.   

Актобе Сауранское – II 

В 100 м северо-западнее от Актобе-I расположен другой памятник того же типа-Актобе II. Это 

округлый холм диаметром у основания 110м, в верхней части 45м м и высотой 5м. Восточная сторона 

памятника имеет выступ длиной около 20м и в центре его возвышалась отдельно стоявшая башня, 

следы которой сохранились в виде овального холмика. По всей видимости, въезд в цитадель 

осуществлялся именно здесь. Общая площадь памятника около 1га, высота над уровнем моря 197,9м. 

(Рис.1) 

Памятник был обследованм отрядом Туркестанской археологической экспедиции в 1999г. Был 

снят план, собран подъемный материал. В керамике преобладают треугольные в сечении формы 

венчиков у хумчей, горшков и кувшин . Есть и банкообразной формы сосуды с валикообразными 

венчиками. Найдена миска полусферической формы, украшенная рельефным пояском по самому 

краю венчика. Анологичная керамика встречается в комплексах керамики памятников каунчинской и 

отрарско-каратауской культуры [65], а также среди находок Топрак-калы [66], Бухары [67], Халчаяна 

[68], Рамиштепе [69] и Кей-Кобад-шах [70]. Представленные экземпляры находок встречаемые в тех 

комплексах керамики датируются I-IVвв. нашей эры.  

 

Акын тума 

 Памятник расположен в 3км юго-восточнее с. Атабай, на окраине одноименного поселка. 

Структурно состоит из двух площадей: мощного укрепления в виде холма подпрямоугольной формы 

с закругленными углами размером 32х25м и высотой 9м и примыкавшей к нему с юго-восточной 

стороны площади размером 65х60м, высотой 5м. Общая площадь городища 0,7га. Высота над 

уровнем моря 350м. Въезд в городище осуществлялся с юго-восточной стороны, где сохранились в 

виде бугра две остатки от башен и ложбина. (Рис.1) 

 Памятник был обследован отрядом Туркестанской археологической экспедиции в 1999г. Был 

снят план, собран подъемный материал. 

 Керамика незначительная, состоит в основном из боковин, по этому для датировки выбрали 

венчик хума и котла, а также фрагменты боковины кувшина и донца от хума.  

 Первый из них-венчик от хума диаметром 32см. Венчик прямой, сильно отогнутый наружу, 

подпрямоугольный в сечении и с горизонтальной ложбинкой. Точную аналогию находим в 

комплексе керамики поселения Ак-тобе 2. [71], которое в свое время датировалось I в. До н.э.-III-

Ivвв.н.э. Идентичный венчик котла встречаем в керамике городища Актобе Отрарское с датировкой 

первая половина I тысячелетия [72]. Остальные находки встречаются в комплексах керамики Ак-тобе 

2 [73], Кой-крылган-калы [74] и Ак-тепе II Кобадианского оазиса [75] и датируются I- IVвв.н.э. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ 

МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 

 
Метрические книги являются одним из важнейших и интереснейших источников по изучению истории 

народа,  фиксировавших основные моменты жизни каждого члена общества. Этот комплекс источников до сих 

пор не подвергался специальному источниковедческому изучению. В последние десятилетия эти документы 

стали привлекать внимание краеведов и тех, кто интересуется историей своей семьи и рода. Таким образом, 

метрические книги стали больше востребованы не специалистами, а зачастую случайными людьми. Также 

наблюдается небрежное использование с целью коммерческой выгоды. В настоящее время остро стоит вопрос 

сохранения метрических книг. Современные технические возможности, широкие цифровые технологии 

диктуют иные подходы и  требования по хранению, использованию исторических документов. 

Ключевые слова: метрические книги, архивоведение, арабографичные документы, тюркские народы, 

шеджере, мусульманские приходы. 

 

Metric books are one of the most important and interesting source for the study of the history of the people, fixed 

the highlights of the life of every member of society. This complex sources has not yet been subjected to a special study 

of sources. In recent decades, these documents began to attract the attention of local historians and those interested in 

their family history and race. Thus, births have become longer in demand not specialists, and often random people. Also 

observed careless use for the purpose of commercial gain. At present, an urgent need to save the registers of births. 

Modern technical possibilities, wide digital technology dictate different approaches and storage requirements, the use of 

historical documents. 

Keywords: parish registers, archival, arabografichnye documents, Turkic peoples, shedzhere Muslim 

congregations. 

 

В последние годы исследователи стали более активно вовлекать в научный оборот источники, 

позволяющие в деталях анализировать  состояние и эволюцию  общества. К их числу относятся 

мусульманские метрические книги, представляющие собой реестры актов гражданского состояния 

(рождения, браков, разводов и смертей).  

В России первый указ  о письменном учете крещений и погребений православного населения г. 

Москвы появился в 1702 г. Повсеместное ведение церковных метрических книг для православного 

населения началось с 1722 г.   На российских мусульман аналогичные правила были распространены 

лишь спустя столетие. 21 сентября 1828 г. появился  указ Сената «О введении в употребление 

метрических книг по Оренбургскому Духовному Магометанскому управлению». Действие указа 

распространялось на все губернии, подведомственные Оренбургскому магометанскому духовному 

собранию (ОМДС)  и Таврическому муфтию (до образования Таврического магометанского 

духовного правления) [Конькова, 2000, с. 81-88]. В соответствии с Указом имамы получали по два 

экземпляра метрических книг. Копии они оставляли у себя, а оригиналы отправлялись не позднее 

февраля следующего года в ОМДС или, соответственно, Таврическому муфтию. Весной 1918 г. был 

издан декрет о правилах ведения актов гражданского состояния, по которому ведение метрических 

книг изымалось у мусульманского духовенства и передавалось в местные органы Советов. Военные 

действия с началом гражданской войны несколько отсрочили практическую реализацию этого 

декрета. Мусульманское духовенство вплоть до 1930-х годов продолжало вести метрические книги, 

но они уже не носили легитимный характер. 

Российские архивы обладают богатой коллекцией мусульманских метрических книг  периода с 

1829 по 1918 гг. и располагают достаточно представительной базой для научных исследований. 

Самая большая коллекция метрических книг хранится в ГКУ Национальном архиве Республики 

Башкортостан, в чье хранение были переданы фонды духовного управления мусульман [Кутушев, 

2012, с. 54-59]. На втором месте, безусловно, является, ГБУ Государственный архив РТ, где из 10034 

ед. хр. метрических книг, 4022 являются мусульманскими [Салахова, 2008,  с. 39-41]. Здесь, в 

отличие от архива Республики Башкортостан, собраны не первые экземпляры, в его фондах, в 

основном, находятся вторые экземпляры, которые до того как попали в архив, хранились в  мечетях. 

Поэтому, их сохранность и полнота коллекцией могут быть разной. В фондах архива отложились и 

хранятся метрические книги мусульман Казанской, Уфимской, Самарской, Симбирской, Вятской 
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губерний начиная с 1860-х годов. Также в разных архивах России, где проживали мусульмане, 

имеются метрические книги, созданные на арабской графике. В фонде Государственного архива 

Астраханской области хранится значительная коллекция мусульманских метрических книг, которая 

дополняет наши знания об истории татарской общины Астраханского края [Салахова, 2016, с. 86-95]. 

Важно, что в местном архиве представлены  метрические книги  буквально с первых годов после 

выхода Указа Сената 1828 г., чем не могут похвастаться другие региональные архивы.  

Метрические книги как особый вид источников имеют большое значение для исторической 

науки. Они содержат ценный фактический материал, который может быть использован не только при 

изучении истории отдельной семьи, одного рода или населенного пункта, но и общества в целом. 

Метрические книги дают четкую картину демографической ситуации населенного пункта, куда 

записывались все родившиеся и умершие. Исследовав метрические книги каждого года, 

предоставляется возможность воссоздать картину рождаемости и смертности населения. В этом 

плане метрические книги являются уникальными документами. В других архивных документах 

такую информацию мы не может обнаружить. Ревизские сказки, переписные документы, в отличие 

от метрических книг, фиксировали лишь статистику по численности проживающего населения в 

конкретное исследуемое время.  

Разделы регистрации браков и разводов носят весьма интересную информацию, где 

раскрывается не только традиции народа, особенности свадебных обрядов мусульманских народов, 

это часть даст возможность рассуждать об экономическом состоянии народа в данный период, здесь 

же находится материал для рассуждения о шариатских нормах, которые были направлены на защиту 

прав мусульманских женщин. Так, обязательными условиями для регистрации брака было 

мусульманское вероисповедание брачующихся и взаимное согласие сторон [О ведении…, с. 13-14]. 

Главными свидетелями, как правило, являлись отцы с обеих сторон или опекуны, близкие 

родственники мужского пола – их называли вэли вэкиллэр («главные представители [сторон]»). Сам 

жених имел право быть свидетелем на церемонии своего бракосочетания; в документах (в основном 

после 1917 г.) встречаются и такие факты, когда это могла делать и женщина (в основном, 

вступавшая в повторный брак), хотя это случалось очень редко. Кроме того, со стороны обоих 

брачующихся выбирались по два, иногда по четыре свидетеля, так называемые ризалык шахидлэре 

(«свидетели согласия»). Они могли быть родственниками, соседями или просто гостями торжества. 

На церемонии  бракосочетания присутствовали исключительно мужчины, а невесту представлял ее 

главный свидетель. Свидетели в метриках расписывались или ставили свой родовой знак – тамгу. 

Фиксировалась дата бракосочетания, возраст и то, каким является брак по счету [НА РТ. Ф. 204. Оп. 

177. Д. 855. Л. 203 об]. 

Традиционно брак у татар-мусульман регистрировался в приходе невесты, и только в 

исключительных случаях бракосочетание совершалось в приходе жениха или другом приходе [НА 

РТ. Ф. 4. Оп. 177. Д.582. Л. 329 об.-329].  Мужчинам разрешалось вступать в брак с 18 до 80 лет, для 

девушек брак был разрешен с 16 лет (при этом требовалась специальная выписка из метрической 

записи [О ведении…, 1916, с. 22-27]. Нами установлено, что допустимый возраст невесты для 

вступления в брак в зависимости от региона их проживания несколько отличается. Если у казанских 

татар-мусульман самый ранний возраст вступления девушки в брак было 17 лет [ НА РТ. Ф.204. Оп. 8 

доп.  Д. 18. Л. 145 об], а у групп, проживающих южнее, и история которых больше связана с кочевым 

образом – у астраханских татар –  16 лет [ГААО. Ф.1120. Оп.2. Д.92. Л. 6 об.; Д.91. Л. 7;  Д. 148; Л.6].  

В современном обществе очень прочно укоренился стереотип, что жена должна быть младше 

мужа. В этом отношении интересно отметить, что в изученных нами метрических книгах 

наблюдается обратная картина. На наш взгляд, такая ситуация может объясняться рядом причин. Во-

первых, в крестьянских семьях женщина воспринималась прежде всего как рабочая сила, поэтому 

брать в жены очень молодую было не так предусмотрительно, во-вторых, при большой смертности 

среди мужчин среднего возраста возникала проблема вдов. Случаи, когда муж намного старше своей 

жены, наблюдаются лишь в некоторых семьях духовных лиц и мещан, но их доля очень мала 

[Салахова, 2015, с. 294-299]. Изучение этого вопроса по материалам метрических книг может дать 

интересную картину состояния общества и установить специфику региона. 

Анализируя данные метрических книг, было бы неправильным обойти стороной вопрос 

многоженства. Многоженство не было характерным для общества Российских мусульман XIX – 

начала XX века. Более удачным термином, на наш взгляд, для этого явления было бы слово 

«двоеженство». Двоеженство не было повсеместным, так как уровень жизни простого крестьянина не 

позволял ему содержать две семьи. Двоеженство допускалось, например, в случае серьезной болезни 

жены, бесплодия. Интересным фактом явлется то, что второй брак совершался исключительно с 
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согласия первой жены. Нами замечена еще одна причина вступления мужчины в повторный брак – 

это его обязанность опекунства над семьей умершего брата. Это была своего рода форма социальной 

страховки осиротевшей семьи близкого родственника. На наш взгляд, определенную роль здесь 

играло и нежелание раздела родового капитала. 

Размер махра указанный при регистрации никаха дает представление экономического 

состояния как конкретной семьи, так и общества. С наблюдением размера махра можно выяснить 

круг имущих родов, также же по ним определяются те годы, которые экономически были не совсем 

благоприятными, что в свое очередь повлияла на размер махра.  Махр являлся личным капиталом 

женщины, и она могла распоряжаться им по своему усмотрению [О форме ведения…, 1916, с. 22-27]. 

При разводе она могла сохранить свой капитал. Таким образом, мусульманская женщина была 

защищена и в прававом, и в материальном отношении. Процентное соотношение браков и разводов 

выграшно идет в пользу браков. Разводы в мусульманских семьях случались в исключительных 

случаях, но следует отметить и то, что после 1917 г. наблюдается резкое увеличение числа разводов 

[НА РТ. Ф.204. Оп.180. Д. 65, л. 183 об-183]. 

Разделы регистрации браков и разводов дают такую возможность, где можно наблюдать 

родственные отношения населенных пунктов, регионов, а также изучать миграционные процессы. 

Сложившиеся торговые отношения с древних времен и духовная общность казахов, также народов 

Средней Азии привело к родственным семейным отношениям представителей  этих народов. Так, в 

метрических книгах г. Казани не мало фактов о бракосочетании татарки с представителем других 

тюркских, мусульманских народов. Нам также встречались факты регистрации смерти например, 

казахов в г. Казани. В метрических книгах татар Астраханской губернии из-за территориальной 

близости и тесные связи, которые идут с древних времен, ярко наблюдается не только родственные 

связи татар и казахов, но и отражаются факты культурного взаимовлияния. Так, имена астраханских 

татар, регистрированных в метрических записях дают интереснейший материал для филологов и 

историков, на основе чего можно изучать историю родственной взаимосвязи этих народов. 

Например, имена астраханских татар Туктар, Тутай, Жомабика, Куандык, Сагындык, Баубик, Динбик 

и др. более близки к казахскому народу, нежели к казанским татарам [ГААО. Ф.1116. Оп. 1. Д. 39. Л. 

1 об; Д.44. Л. 1; Д. 45. Л. 1 об.] 

Обращает на себя внимание низкая продолжительность жизни в то время: причиной смерти 

человека, умершего в 55–60 лет, указывается “старость” [НА РТ. Ф.204. Оп.177. Д. 1177. Л. 137 об], 

правда встречаются и старожилы, которые жили до 90-100 лет, но их очень мало.  Мусульманские 

метрические книги, как и документы подобного типа других конфессий,  констатируют высокую 

детскую смертность в дореволюционной России [Копытова, 2007, с. 41-42]. Весьма перспективным 

аспектом изучения метрических записей может стать их исследование с точки зрения истории 

медицины, где можно проследить формирование и развитие этой области, названия болезней, 

проанализировать периоды вспышек и спадов тех или иных инфекционных заболеваний.  

Метрические книги с филологической точки зрения являются не заменимыми источниками, так 

как в них содержатся языковой материал для изучения истории и развития языка, в них 

зафиксированы слова, которые использовались в то время и том регионе, многие из которых в 

настоящее время выпали с употребления.    

Таким образом, эти документы требуют пристального внимания и немедленного изучения 

учеными разных областей, но к сожалению остро ощущается нехватка специалистов, способных 

изучать такого рода докуметов, которые написаны на старотатарском языке и переданы на арабской 

графике. Поэтому, основная часть мусульманских метрических книг не используется вообще. Многие 

региональные архивы из-за не имением специалистов, умеющих работать с арабографичными 

документами не могут даже предоставлять справки о гражданском состоянии запрашиваемого. А в 

некоторых регионах, наоборот, наблюдается черезмерный большой спрос. Например, жители 

Республики Татарстан и Башкортостан  последние десятилетия стали активно интересоваться 

историей своего рода, составляют свои шеджера. Большую часть запросов граждан, поступивших в  

республиканские архивы составляют именно справки тематическо-генеалогического характера. 

Также граждане вправе находить информацию самостоятельно, изучив документы в читальных залах 

архивов. Повышанный интерес граждан к этой теме, в свою очередь привел к тому, что эти 

ценнейщие документы стали сильно изношиваться, физическое состояние многих из них пришли к 

плачевному состоянию. Этот процесс ускорил ряд ранее невиданных псевдоисследователей 

родословных, которые всеми возможными способами (к примеру, сайты интернета) предлагают свои 

услуги всем желающим по составлению их родословных (шеджере). Качество выполненных такими 

непрофессиональными исполнителями частных родословных чаще весьма далеки от настоящей 
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родословной заказчика. За эти годы из-за бурной деятельности таких незарегистрированных 

«предпринимателей» использование, а точнее физический износ, метрических книг возрос 

многократно.  

Для предотвращения необратимого процесса утери документов в Национальном архиве 

Татарстана  (ныне Государственный архив) в конце 90-х годов была создана база метрических книг в 

виде микрофильма на пленочной основе, которая предполагала замену выдачи оригинала 

метрической книги на ее копию с целью сохранения оригинала от физического износа особо ценного 

документа. Однако, основная часть выполненных копий метрических книг сделана не качественно, 

сбита резкость и практически нечитаемая для пользователей. В этой связи созданная наспех база 

копий метрических книг практически не востребована, и пользователям продолжали выдавать 

документы со статусом особо ценные на руки. Более того, они постоянно по запросу читателей 

подвергались перемещению (перевозке на грузовом транспорте)  из здания хранения в здание 

расположения читального зала. На сегодняшний день износ самых востребованных документов – 

метрических книг составляет от 30 до 50 %, это при том, что в середине 90-х годов степень 

физической сохранности этих документов составляла 100%. Отрадно сообщить, что в настоящее 

время приоритетом нового руководства архива стал вопрос сохранения ценных документов, их 

усиленное внимание было направлено именно на мусульманские метрические книги.  Прекращена 

выдача оригинала документа в руки, активными темпами идет оцифровка мусульманских 

метрических книг, что в свое очередь предотвратит  исчезновения документов.  В самое ближайшее 

время в планах Государственного архива РТ создать «Генеалогический центр», который будет 

предоставлять услуги по изучению истории отдельных родов на основе архивных документов, в 

исследованиях, безусловно, основное место будут занимать метрические книги. Таким образом, 

будут созданы условия гражданам  на их право знать правдивую историю своей семьи и рода.  Так же 

следует отметить достижения архивистов Башкортостана,     где на сайте Архивного управления 

размещены методические рекомендации и пособия по работе с архивными документами, в том числе 

и с метрическими книгами. Проведение в Башкортостане ежегодного праздника республиканского 

масштаба «шаджара байраме» (праздник родословной) берет начало именно с правильно 

организованной работы архивистов. 

В настоящее время актуальными вопросами являются как сохранение, так и грамотное 

использование, и изучение мусульманских метрических книг.  

Современные технические возможности, широкие цифровые технологии диктуют иные подходы и 

требования по хранению, использованию исторических документов.  
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В статье рассматривается социально-экономическое положение и взаимоотношение казахско-татарской 

торговли в Казахстане ІІ половины XVIII века начало XIX веков.  
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The article deals with the economical and polisy situation of Kazakhstan between the second part of 18
th

 century 

and 19
th

 century. An author tries to research Kazakh-Tatar's trade connections. 

Keywords: djadidizm,  tatarskaya torgovlya, tsarist government, slobodka, fair. 

 

Татар ұлт өкілдерінің қазақ жеріне көптеп қоныстана бастауы экономикалық және сауда 

қатынастарының дамуына үлкен әсерін тигізді. Негізінде XVIII ғасырдың ортасына дейін 

Қазақстанда сауда айналымдары әлі де мардымсыз еді. Кіші жүз бен Орта жүз Ресейге қосылғаннан 

кейін ғана орыс-қазақ саудасы жандана түсті. Орыстарға армияға аттар, өнеркәсіп үшін шикізат - 

түбіт, жүн, тері, қой терісі, елтірі, киіз, кілем, тамақ өнімдері мен аңшылық заттары (түлкі, қарсақ, 

қасқыр терісі) керек болды. Қазақтар өнеркәсіп заттары мен металл бұйымдарға: қазан, балта, кетпен, 

орақ, шалғы, ыдыс-аяқ, шеге, қаңылтыр мен мыс, аңшылық қажеттері, ашутас, былғары, мата сияқты 

заттарға, галантерея бұйымдарына және басқа тауарларға мұқтаж болды.  

1735 жылы Орынбор қаласының салынуы татарларға Қазақстан мен Орта Азияда еркін түрде 

сауда жасауға жол ашты. Орынбор қаласының жанында Қарғалы атанған селоның іргесі қаланып, 

оған татар саудагерлері қоныстана бастады. Ең алғаш болып бұл селоға татарлар Сағит Хаялин мен 

көпес Сейітов қоныс тепкен. 1744 жылы Сенат Жарлығы бойынша “Сейітов слободкасы” салынады. 

Бастапқы кезде слободкаға көпес Сейітовпен бірге 200-дей татарлар қоныстанған болатын. Қарғалы 

осы өлкедегі ең негізгі сауда орталығының біріне айналды. 1761 жылы Қарғалыдағы сауда жасайтын 

көпестердің саны 1160, ал 1765 жылы 1600-ға жеткен. Татар Ғабдолла Хаялин көпестердің басын 

біріктіріп, Орынборда сауда компаниясын құрады. Бұл компания Қазақстан мен Орта Азияда еркін 

сауда жасауға құқық алды. Компанияның басшылығымен Орта Азияға сауда керуендері жіберіліп 

тұрды. 1760 жылдары Кіші жүз бен Орта Азияның ұсақ саудасының барлығы татарлардың қолында 

болды [1].  

 Татар ғалымы Г.Т. Хайруллин 1760 жылдардың өзінде Қазақстанның Кіші және Орта жүздегі 

барлық ұсақ сауда татар саудагерлерінің қолында болды деген мәлімет келтірсе [2], татар 

жәдидшілдігін зерттеген С.Г. Батыев та бұл мәліметті растап, Астрахан, Орынбор, Орал, Омбы, 

Троицк, Петропавл, Семей қалаларындағы барлық сауда ісі, татар көпестерінің қолында  

шоғырланғандығын жазады [3]. 

 Орынбордағы “Сейітов слободкасы” тез қарқынмен өсті. Бұл жерде қазақтың ру басыларының 

балаларына арнап мектеп ашылып, ортаазиялық көпестер келіп қоныстана бастады. Сауда ісімен 

қоныстанушы татарлар айналысты. Татар ғалымы Ғ. Ибрагимов: “Шығыс пен Батысты 

жалғастырушы қалалардағы барлық сауда татарлардың қолында болған”, - дей отырып, ол 

қалалардың  қатарына Орал, Орынбор, Ор, Троицк, Қызылжар, Семей қалаларын жатқызды [4]. 

Қазақ жерінде сауда мәселесін күшейту үшін патша үкіметі қажетті шаралар қолдана бастады. 

Атап айтқанда, саудагерлер үшін Орынбор, Семей және Ямышев қамалдарында, Троицкіде жыл 

бойына сауда ісін жүргізуге мүмкіндік беретін арнайы үй-жай салынды. Татар саудагерлері Азиядан 

өңделмеген тауарларды алып, оларды Ресейге немесе Еуропа елдеріне жіберді. Ал қазақ даласында 

Мәскеуден немесе Батыстан әкелген тауарларын саудалады. 

XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдың бірінші жартысынан бастап қазақ жерінде 

сауда ісі дамыды. Сауда орталығы болған Орынборға Орта Азияның саудагерлерінің керуендері де 

келе бастады. Кіші жүзде жәрмеңкелер ұйымдастырылды. Бөкей Ордасындағы алғашқы жәрмеңке 

1813 жылы ашылды. Жәрмеңкеге жан-жақтан әр түрлі тауарлар мен мал әкелінді. Қазақстандағы 

сауда ісінің дамуына татар ұлт өкілдері де өзіндік үлес қосты. Бұл жәрмеңке өлке өмірінде үлкен рөл 

атқарған. Татар саудагерлері да ірі қалалардан әкелген күнделікті тұтынуға қажетті заттарды малға, 

теріге, жүнге және тағы басқа өнімге айырбастап отырды. Жергілікті қазақ саудагерлері бастапқы 
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кездерде орыс және татар көпестерінен несиеге тауар алып отырды. А.Дж. Рибердің жазуынша, 1851 

жылы Орал-Волга аймағындағы сауда жасайтын мұсылман саудагерлерінің саны Пенза 

губерниясында - 189 (11,6%), Самара губерниясында - 608 (12%), Вятск губерниясында - 123 (0,6%), 

Қазан губерниясында - 762 (34%), Орынбор губерниясында - 1752 (57%), Тобыл губерниясында - 87 

(9%) болған. Татар саудагерлерінің көпшілігі Қазан мен Орынбор губернияларына қоныстанған. 

Орынбор, Ор, және Троицк қалалары арқылы саудагерлер қазақ даласы мен Орта Азия 

мемлекеттеріне сауда жасады. XVIII  ғасырдың ортасына қарай Орынбордағы сауда табысы 100%-ды 

құрады. Тіпті 1862 жылдың өзінде Ресей жағынан Орта Азияға жүргізген керуен саудасы татар 

саудагерлерінің қолдарында болған [5].  

ХІХ ғасырдың 40-шы жылдары осы жәрмеңкелер ауданында тау-кен өндірістері дами бастаған. 

Александров күміс балқыту (1849 жылы), Богословск (1857 жылы), Николаевск (1859 жылы) және 

Спасск мыс қорыту зауыттарының іске қосылуы, дала саудасының дамуын жеделдетті. Сондай-ақ, 

патша үкіметінің көршілес елдермен сауда қатынасын дамыту үшін жасаған қадамдары да 

Қазақстандағы сауданың дамуына ықпал етті. Мәселен, Ресейдің Сібір линиясындағы салықты жою 

турасындағы заң, Сібірге келген Азия көпестеріне өз тауарларын сауда куәлігінсіз сатуға мүмкіндік 

берді, әрі татар саудагерлеріне өте тиімді болды. Осы жеңілдік заң негізінде 1852 жылы 5 жылға, ал 

1857 жылы одан әрі ұзартылған болатын.  

1869 жылы Семей губерниясының әскери губернаторы мен Қарқаралы уезінің бастығы Қоянды 

сауда орнын жәрмеңке ретінде тану турасында бұйрық шығарды [6].  

XІX ғасырдың соңында Қарқаралының татар көпестері өлкедегі кенді өңдеп, өнім алу үшін 

зауыттар сала бастады. Көпестер Хамидолла мен Гүлшад Бекметевтер Балқаш бойынан қорғасын-

күміс зауытын ашқан. Зауыттың иесі Гүлшад Бекметев болғандықтан, өңірде оны “Гүлшад зауыты” 

деп атаған. Зерттеуші Е. Ділмұхамедовтың жазуынша бұл зауытта 1885 жылы бір пештің өзінен 1030 

пұт, ал 1886 жылы 3000 пұт күміс-қорғасын балқытылып алынған [7].   

Жәрмеңке саудасы, әсіресе, Ақмола облысының солтүстігінде де қарқынды түрде дамыды. 

Мұнда үш ірі жәрмеңкелер: Тайыншакөл (Петропавлда), Константинов (Ақмолада), Петров 

(Атбасарда) және 50-ден астам ұсақ, орташа жәрмеңкелер жұмыс істеді. Аталмыш жәрмеңкелердің 

дамуына темір жолдың тартылуы да үлкен әсер тигізді. 1894-1895 жылдары Омбы мен Челябінің 

(Сібір магистралі) арасына темір жол салынды. Бұл  Ресей губернияларын Ақмола облысының 

өнеркәсіп орталықтарымен байланыстырып, сауда және өнеркәсіп капиталына кең бағыттар ашты.   

Петропавл қаласының географиялық орналасуы да қалада сауданың  жоғары деңгейде дамуына 

үлкен әсерін тигізді. Өйткені қала екі маңызды сауда жолының түйіскен жерінде орналасқан болатын. 

Петропавлға Ресейден, Орта Азиядан, Сібірден өнеркәсіп, азық-түлік тауарлары көптеп әкелінді. 

Петропавл бекінісі салынған кезде келіп қоныстанған, бастапқы кезде сауда жасап күн көрген татар 

саудагерлері бірте-бірте әлеуметтік деңгейін көтеріп, кәсіпорындар салып, қазақтарды жалдамалы 

жұмысқа тартты. Қаланың ірі кәсіпорын иелері, көпестері, қызметшілері татар ұлт өкілдерінен болды. 

Мәселен, Ғазиз Ақчурин қалалық басқармада, ал Әбдірахман Мамлютов банк саласында қызмет 

еткен. Нығметжан Шафеев май ерітетін және жүн жуатын зауыттың иегері болып, оның қол астында 

жүздеген жалдамалы жұмысшылар жұмыс істеген. Қалада сауда саласы жақсы дамыды. Бұл турада 

Петропавл қаласының полициясының жазбасында: “Инородцы киргизы, живущие в городе 

Петропавловске, почти все состоят в работах у богатых купцов - татар, иногда за ничтожное 

вознаграждение”, - деп   келтірілсе [8], ал украин халықшылы К.А. Белиловский қала татарлары 

туралы өзінің есебінде: “Здешние татары - народ торговый, живой, подвижный. Все коммерческие 

операции производят они преимущественно в степи, среди киргиз, у которых обменивают 

европейские товары на скот, баранов, шерсть, волос, мех и пух, или покупают баранов, рогатый скот 

и кожи для продажи в Петропавловске или на Ирбитской, Крестовской и других ярмарках”, - деп 

жазады [9].   

XIX ғасырдың соңына қарай патша үкіметі Қазақстан мен Орта Азияда татарларға 

жылжымайтын мүлік сатып алуға тыйым сала бастады. Бұл татар байларының өндіріс орындарының 

өсуі мен саудасына үлкен зиян келтірді. Татарларға астық өндірісі мен мал шаруашылығын дамытуға 

да шек қойылды. Орыс үкіметінің мұндай жарлығынан кейін татар байлары мен саудагерлері 

жоғарғы пайдаларынан айырылды. Патша үкіметі осындай заңдар арқылы татар капиталының еркін 

түрде өсуіне тежеу жасады. Ресейдің бүкіл ауыр өнеркәсібі мен саудасына қожалық жасап келген 

орыс буржуазиясы, жаңа қалыптасып келе жатқан татар буржуазиясынан үрейленді. Татар 

буржуазиясын өзінің бақталасы есебінде көрді.  

Сол себептен татарларды ығыстырып, оларға саяси-экономикалық қысым жасалынды. Мәселен, 
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XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап татар жерінде мәуіті өнеркәсібі дами бастаған болатын. 

Негізінде татарларда тек бір-ақ ірі мәуіті фабрикасы болып, оны Акчуриндер иеленген. Фабрика 1840 

жылдан қазан төңкерісіне дейін жұмыс істеген. Бұл өнеркәсіп орнына қажетті шикізат, яғни, мақта 

тек Қазақстан мен Орта Азиядан әкелінетін. Патша үкіметі осындай заңдар арқылы татар 

капиталының еркін түрде өсуіне тежеу жасады. Бұған қарамастан татар саудагерлерінің саудасы 

қазақ жерінде табысты жүрді. Сауданың өзінен олар үлкен капитал қорын жинап алды. Сөйтіп, қазақ 

жерінде саудамен әлеуметтік жағдайын көтеріп алған көпестер ірі сауда орындарын, баспаханалар 

ашты.  

Қазақстанның ірі қалаларында татарлардың сауда орталықтары, яғни, дүкендері ашылып, 

күнделікті тұтынатын тауарлар сатыла бастады. Сондай-ақ, татар саудагерлері ауыл-ауылды аралап, 

қазақтарды қажетті заттармен қамтамасыз етіп отырды. Әрине, қазақтар үшін жақсы және жаман 

жағы да болды.  Бір жағынан, ауылды жерлердегі қазақтардың үйге қажетті тауар үшін қалаға 

сабылмауына жағдай жасаса, ал екінші жағына келсек болмайтын бір зат үшін қаншама малын беруге 

мәжбүр болды. Татарлар көп жағдайда тауарларын малға айырбастаған немесе қарызға берген. 

Қарызын мерзімінде өтей алмағандардың өсімі көбейіп отырған.   

Сонымен, татарлардың қазақ даласындағы сауда барысы және шағын кәсіпорындар ашуы елдің 

экономикасының дамуына, жұмысшы табының қалыптасуына алып келді. Тауар өндірісі мен ақша 

қатынастарының өсуіне себепші болды. Ішкі рынокта сұраныс артты. Тасымал сауда неғұрлым 

кеңінен тарады. Ел аралап, сауда жасаған саудагерлердің саны күннен күнге өсті. Сауда саласының 

дамуы жәрмеңкелердің маңызын арттыра түсті. Маусымдық  жәрмеңкелерден басқа, Қазақстанға 

сауда капиталының енуі нәтижесінде өлкеде тұрақты дүкендер мен көтерме сауда орындары 

орнықты. Петропавл, Семей, Омбы, Орал, Орынбор, Павлодар қалаларында жүздеген ірі дүкендер 

мен сауда орталықтары ашлып, Ресей мен Орта Азиядан әкелінген тауарлармен сауда жүргізді. 

Айырбас саудасымен бірге ақша қатынастары енгізіле бастады.     

Қазақстан қалаларында сауданың дамуынан, өндіруші өнеркәсіптер құрыла бастады. Жылдан-

жылға тұрақты сауда жасайтын тек татар өкілдері ғана емес, қазақ саудагерлерінің де саны өсті. 

Жәрмеңкелік сауда қазақ ауылдарының өмір сүру деңгейінің көтерілуіне біршама әсер етті. Сондай-

ақ, өзге ұлттарды жақындастыруда үлкен рөл атқарды. Жалпы айтқанда, жәрмеңкелер сауда-

саттықтың ерекше түрі ретінде ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Қазақстан 

экономикасының  дамуына елеулі әсерін тигізді.   
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ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ ТҮРІК БӨЛІГІНІҢ ТАРИХИ МАҢЫЗЫ 
 

Мақалада Ұлы Жібек жолының түрік бөлігінің өркениет тарихындағы бүкіл адамзат үшін ғажайып 

мәдени құндылық ретіндегі  әлемдік маңызы мен рөлі қазіргі халықаралық жағдаймен тығыз байланыста 

қарастырылады. 
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В статье рассматривается мировая значимость и роль тюркского участка Великого Шелкового пути  в 

истории цивилизации  как уникальная культурная ценность для человечества 
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In the article world meaningfulness and role of the Turkish section of the Great Silk way  are examined in 

history of civilization  as an unique cultural value for humanity 

Keywords:  Great Silk way, trade, silk, coin, caravan, тюрки, cities, culture, archaeology, civilization, 

UNESCO. 

 

Әлемдік өркениетте ерекше орны бар Ұлы Жібек жолының тарихы сонау ерте заманнан 

басталады.  Сонау ерте замандағы сақтар, үйсiндер және қаңлылар кезiнде сауда жолымен 

Қазақстанға Римнiң шынысы мен теңгелерi, айнасы мен жылтыр кесесi, Еуропаның қапсырмалары 

және Иранның тас мөрлерi келiп жеттi. 

Б.з.б. II ғасырды тарих ғылымында Ұлы Жiбек жолының тұрақты жұмыс істеуінің басы ретінде 

қабылдайды.  Осы дәуірдің 138 жылы Қытайдан император У-дидiң Батыстың белгісіз елдерiне 

жiберген елшiлiк сапарға шықты да, бұл керуен бiрiншi болып аспан асты елінен Орталық Азияға тiке 

жол тартты. Соның нәтижесінде императорға сауда жасау үшін қолайлы жолдар бағыты айқын 

көрсетілді.  Осы жолдар Ұлы Жібек жолының негізі болды. Қытай елшiсiнен кейiн бұл жолмен 

Батысқа қарай жiбек керуендерi жүрдi. Өз кезегiнде, бұл жолмен Римнен, Византиядан, Үндiстаннан, 

Ираннан, Араб халифатынан осы елдерде өндiрiлетiн тауарлар тасылды [1]. Ұлы Жiбек жолының ең 

басты маңызы – елдердi, халықтар мен мәдениеттерді жақындастырып, өзара байытуы болды. 

Жібек сауданың басты түрі болды. Жібек алтынмен бірге халықаралық валюта қызметін 

атқарды, оны патшалар мен елшілерге тарту етті, жалдамалы әскерге жалақы мен мемлекеттік 

қарыздарды төледі. Жібек өзінің жеңіл, ықшамды, аса көп сұранысқа ие болуы мен 

қымбаттылығының арқасында сауданың және алыс жерлерге тасымалдаудың негізгі тауары қызметін 

атқарды. Басқа тауарлар да тарала бастады. Олардың саны өте көп едi. Жiбек жолы ежелгi мәдениет 

пен өнердi таратушы қызметiн де атқарды.  

Ұлы Жібек жолы бойында айырбас сауда да дамыды. Ақша айналымының рөлi өсті. Әр жаңа 

билеушi жеңiстерімен ғана емес, ақша айналымын ретке келтiру өнерiмен де белгiлi болды. 

Ортағасырлық авторлардың деректері мен археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде Жібек 

жолы бойындағы халықаралық сауда ІХ ғасыр мен ХІІІ ғасырдың басында өзінің ең биік деңгейіне 

жеткендігін айғақтайды [2]. Испиджаб, Кедер, Отырар, Тараз, Науакент, Баласағұн ірі сауда 

орталықтары болып қалды. Оларға солтүстік-шығыс Жетісудың Қоялық,   Екі-оғыз қалалары 

қосылды. 

Осы кезеңде Шу, Талас және Сырдария алқаптарында қала орталықтары қалыптасады. Бұл 

қалалар Арал бойындағы құрғақ шөлейт аймақта өте жақсы сақталды. Олардың күн қаққан сары 

қабырғалары әлі күнге дейін биіктен көрінеді, ал төбелер астында үлкен көне қорымдар сақталған. 

Тараздың жанында Жамуқат қаласы болған. Оның қалдықтары Талас алқабында жатыр. Бұл орын 

қазір Қостөбе деп аталады. Жібек жолының бойында бірнеше жаңа қала пайда болып, ал бұрынғы 

қалалар дами түсті. 

Ұлтаралық төзімділік, түрлі діндердің тату көршілігі, бөгде салт-дәстүрге құрметпен қарау Ұлы 

Жібек жолы бойындағы қалалардың басты қасиеті болды. Жолаушылап келе жатқан кез келген 

саудагер бұл жерлерде өз халқының мәдениеті мен дәстүрін дамыта алды. 

ІІ-V ғасырларда Жібек жолы шығыстан бастағанда Хуанхэ арқылы Қашқарияға, одан әрі 

Ферғанаға, ары қарай Самарқанд, Бұқара арқылы Сирияға өтті. 

VI-ХІІI ғасырларда Қытайдан батысқа Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан арқылы өткен жол қызу 

тіршілікке толы болды. Жолдың мұндай сипатқа ие болуын бірнеше себептермен түсіндіруге болады. 

Біріншіден, Жетісуда түрік қағандарының ордалары орналасты, олар сауда жолдарының қауіпсіздігін 

қамтамасыз етті. Екіншіден, VIІ ғасырда Ферғана арқылы өтетін жол өзара қырқыстар салдарынан 

қауіпті болды. Үшіншіден, бай түрік ақсүйек қауымы теңіздің ар жағынан келген тауарларды көтерме 

бағамен сатып алушылар болды. 

Жібек жолы жүзжылдықтар бойы көптеген өзгерістерге ұшырады: жолдың бір бөлігі ерекше 

маңызға ие болса, басқасы, керісінше, келмеске кетті, ал енді бір қалалар құлдырады. Мәселен, VI-

VІІІ ғасырларда негізгі жол Иранды айналып өтті. Бұл Батыс Түрік қағанаты мен Византияның осы 
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елге қарсы жасалған әскери-сауда одағына байланысты болатын. Құрлықтағы саяси жағдай 

дипломаттардың, көпестердің және басқа саяхаттаушы адамдардың жол бағыттарын таңдауынан 

айқындалды. 

VI ғасырдың екiншi жартысында түркiлер Ұлы Жiбек жолының бiраз бөлiгiне иелiк еттi. Нақты 

осы түрiк кезеңiнде Қытайдан Жетiсу арқылы батысқа және Қазақстанның оңтүстiгiне өткен Ұлы 

Жiбек жолы бойында жандану байқалады. Бұл жолдың негізгі бөлігі болды және керуен саудасы мен 

елшiлiк сапарлары VI-ХIII ғасырларда осы жермен өттi. 

Бұл жағдай Жетiсу мен Қазақстанның оңтүстiгiнде жаңа қала орталықтарының пайда болуына 

түрткi болды, осыған дейін бар қалалардың тез өсуiне әсер еттi. Жiбек жолының түрiк бөлiгi бойынан 

мұндағы қызу керуен саудасының көптеген заттық дәлелдерi табылды. 

Ортағасырлық Сырдария қалаларына қазба жұмыстарын жүргiзген кезде табылған заттар 

халықаралық сауданы зерттеуде маңызды дерек көздерi болып табылады. Осындай олжалардың 

қатарына Отырардан табылған күміс көмбе жатады. Көмбенің теңгелер жиынтығы ғажап. Онда 

Түркiстан қалаларының, Кiшi Азия, Еуропа, Еділ бойы қалаларының ақша сарайларының белгілері 

бар. Қазбалар барысында зергерлiк бұйымдар, тұрмыс заттары, теңгелер табылды, бұларды Жiбек 

жолындағы барлық қалалардың өзiндiк «сыр сандығы» деуге болады [3]. 

Ұлы Жібек жолы жүйесіне керуен жолдарының бірнеше тармақтары енді. Бұл тармақтар тау 

жоталарындағы түрлі асулар арқылы шөлді айналып өтті. Жiбек жолы қалай тармақталса да, ол қай 

бағытқа жол тартса да, барлық сүрлеу Арал теңiзi жанынан Сырдария жағалауымен, одан кейiн 

Шудан Жетiсу арқылы өтiп, Жоңғар қақпасына жеттi. Осы жер Гангтiң (Үндiстан) «Дәм-татым 

жерлерiне» және Сары өзеннiң (Қытай) тұт ағашы отырғызылған жағалауларына апаратын ең 

ыңғайлы жол болды. 

Қытайдан жiбек, Үндiстаннан дәм-татым қоспалары мен асыл тастар, Ираннан күмiс бұйымдар, 

византиялық тауарлар тиелген керуендер Сарыарқаның кең даласы арқылы жүрдi. Алтай мен Қаратау 

асуларынан өттi. Керуен жолында – Отырар, Үргенiш, Бұхара, Тараз, Баласағұн, Сауран, Талхиз және 

басқа бай қалалар орналасты. 

Сауда жолы Тараздан солтүстiк бағытта, Ертiске – қимақтар қағанының ордасына қарай, одан 

әрi Енисейдегi қырғыздар елiне өттi. 

VII ғасырдағы Қытай жолсерiк кiтапшаларында «Ақ өзендегi қала» – Испиджаб қаласы 

көрсетiлген. Одан бертiнгi кезде оны «Сайрам» деп те атаған. Испиджаб ірі де негізгі сауда 

орталығы болды да, осы жерден жол одан әрi Сырдария бойымен төмен қарай Арал бойына өттi. 

Сырдария бойымен өткен керуен жолында ең iрi қалалар Отырар (Фараб) мен Шауғар (Түркiстан 

қаласынан сегiз шақырым жерде) орналасты, бұл қалалардан жол оғыздар орталығы – Янгикент 

қаласына қарай өттi. Янгикенттiң орны Қазалы қаласына жақын жерде орналасқан. Х-ХII 

ғасырларда бұл жол бойында Сауран, Жент, Ашнас сияқты жаңа қалалар бой көтердi. 

Жетiсудың iрi қалаларының бiрi Науакент (Жаңақала деп аударылады) жолдың негiзгi тармағы 

болды. Науакенттен шыққан жол Жетiсудың iрi қаласы Суябқа әкелдi. Қазiр жартылай қираған 

сарайлар, мешiттер мен мұнаралар, сондай-ақ құлпытас орнатылған ауқымды зираттар бiр кезде 

осындағы қайнаған өмiрдi еске түсiредi. 

Жiбек жолы Қаскелең, Алматы орнында болған шағын қалашықтар арқылы өтiп, Талхиз 

қаласына (қазiргi Талғар қаласына жақын жер) дейiн жеттi. Талхизда Жiбек жолы тармақталды. 

Оңтүстiк тармақ Есiк, Түрген арқылы Iле өзенiнiң өткелiне өтті. Солтүстiк тармақ Талхизден Талғар 

өзенi бойымен Қапшағай шатқалына дейiн жетті. Одан әрі жол Қоялыққа – қарлұқ жабғуы 

ордаларының біріне өттi. Бұл қала өз базарларымен даңқы шықты. Қоялық қазіргі Антоновское 

селосы жанында орналасты. Одан әрi Жiбек жолы Алакөл көлiн айналып, Жоңғар қақпасы арқылы 

iшкi Қытайға қарай бағыт алды. 

Жібек жолының Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен негізгі бағытынан солтүстікке 

және шығысқа жолдар тартылды. Бұл жолдар Орталық және Шығыс Қазақстан аудандарына дейін 

жетті. Мал мен жүнге, тері-терсекке, металға бай бұл аудандар Жібек жолы жүйесіне көптеген керуен 

жолдарымен енді. 

Ұлы Жібек жолының тарихында оны түркі мемлекеттері толықтай дерлік бақылауда ұстаған 

үш кезең болды: VI-XIII ғасырдың басындағы түрік қағанаттары бақылауындағы кезең; ХІІІ 

ғасырдың екінші ширегі мен ХІV ғасырда Шыңғысхан империясы бақылауындағы кезең және ХІV 

ғасырдың үшінші ширегі мен ХV ғасырдың басындағы Темір империясы бақылауындағы кезең. 

Ұлы Жібек жолының қашықтығы 7 мың шақырымнан 12 мың шақырымға дейінгі жолды 

қамтыды. Сол себепті саудагерлердің көпшілігі бүкіл жол бойымен жүрген жоқ. Олар негізінен 
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тауарларын жарты жолда ауыстырып алуға тырысты. Ұлы Жібек жолының түркі бөлігі де жарты 

жолды құрады. 

Жiбек жолының түрiк бөлiгi халықаралық саудада ерекше рөл атқарды. Сауданың дамуы Ұлы 

Жiбек жолы көптеген қалалардың пайда болуына, олардың өркендеуіне жол ашты. Бұл жол бөлігі 

мемлекеттердiң қалыптасуында, әлемдiк өркениеттің дамуында үлкен рөл атқарып, Шығыс пен Батыс 

мәдениеттерi арасындағы байланыстырушы көпiр болды [4]. 

Жол бағыттары бойындағы қалалар мен тұрақтар – сауда орталықтары ғана емес, ғылым мен 

мәдениет орталықтары да болды. Мәселен, Отырар – ұлы ғалым әл-Фарабидің Отаны, одан кейін 

ғылымға келген Шығыстың барлық ұлы ғалымдары – Авиценна, әл-Бируни, Махмуд Қашқари, Жүсіп 

Баласағұни, Ұлықбек және басқалары өздерін оның шәкірттері деп санады. 

Жібек жолы бойымен діни идеялар, тауарлар және олардың өндірісі туралы ақпарат атап 

айтқанда, жібекті, түрлі-түсті шыныны, қағазды, кітап басуды, оқ-дәрі мен зеңбіректі дайындау 

тәсілдері таралды. 

«Жібек жолын» «қағаз жолы» деп атауға болар еді, себебі дәп осы жолмен қытайлар бүкіл 

әлемге өздерінің ойлап тапқан жаңалығы – қағазды таратты. Қағаз өндірісі Қытайдан Орталық Азияға 

келді, ол жерден қағаз батысқа тарап, бұрынғы жазу материалы – пергамент пен папирусты 

ығыстырып шығарды. 

Адамдар мен идеялардың еркін қозғалыста болуы аса көрнекті энциклопедияшылардың, 

ғалымдардың, ақындар мен философтардың және олардың мектептерінің пайда болуына ықпал етті. 

Саудасыз айырбас – білім айырбасының орасан зор маңызы бар. Әбу Райхан әл-Бирунидің 

«Фармакология» энциклопедиясының трактаты (ХІ ғасырдың басы) мен Ибн Синаның (Авиценна) 

«Дәрігерлік ғылымның каноны» еңбегі ғана бүкіл шығыс әлеміне зор ықпал етіп қана қоймай, Батыс 

Еуропаның медицинасына да шешуші әсер етті. 

Қытай мен Үндiстанға теңiз жолы ашылмас бұрын Ұлы Жібек жолы Орта Азия, Оңтүстiк 

Қазақстан және Жетiсу арқылы өтiп, ХV ғасырға дейiн жұмыс істеді. Ал осы тарих жолдың қазіргі 

тұрпатын елестетсек, белгілі шығыстанушы-ғалым, профессор Н.Алдабек атап көрсеткендей: «Жаңа 

замандағы «Ұлы Жібек жолы» арқылы сауда-экономикалық, мәдени, ғылыми-техникалық, рухани 

ынтымақтастық орнатуға қажетті құндылықтар мен факторларды жан-жақты пайдалану үрдісі 

қалыптасуда» [5]. 

ХХІ ғасыр басында Ұлы Жібек жолына қатысушы елдер, олардың арасында Қытай, Қазақстан, 

Қырғызстан  2000 жыл бұрын Азия мен Еуропа арасында сауда және мәдениетпен алмасу дәлізі 

ретінде қызмет еткен Ұлы Жібек жолының бөлігін ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне 

енгізу үшін бірлесіп өтінім берген еді. Соның игі нәтижесінде 2014 жылы Катар астанасы Дохада 

Бүкіләлемдік мұра комитеті аталмыш өтінімді қабылдап, Жібек жолының бөлігін ЮНЕСКО-ның 

бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізді. Сондай-ақ өтінімге мыңжылдық сауда дәлізінің айналасында 

орналасқан 33 тарихи жер енді. Оның 22-і Қытайда, 8-і Қазақстанда,  тағы үшеуі – Қырғызстанда 

орналасқан. 

Ұлы Жібек жолының өркениет тарихындағы орасан зор рөлін ескере келіп, ЮНЕСКО 

халықаралық ұйымы «Жібек жолы» бағдарламасын қабылдады. Бағдарламаның негізгі идеясы – Ұлы 

Жібек жолы бағыттарымен көптеген жүзжылдықтар бойы елдер мен халықтар арасында байланыстар, 

сауда қатынастары мен өзара мәдени ықпалдастықтың болғанын көрсету. Бағдарламаны орындауды 

түрлі мамандардан құралған халықаралық топтар қолға алды. 

Ұлы Жібек жолының маңызды бөліктерінде бірқатар ғылыми семинарлар өткізілді. 

Бағдарламаның «Ұлы Жібек жолы» атты қорытынды конференциясы Парижде өтті. Онда Орталық 

Азия халықтарының түрлі жүзжылдықтардағы мәдени жетістіктерін көрсеткен үлкен көрме 

ұйымдастырылды.  

ЮНЕСКО ежелгі халықтар қалдырған үлкен мұраны зерттеуге ғана емес, сақтауға да ерекше 

көңіл бөледі. Қазақстан ЮНЕСКО-ның Бүкіл әлемдік мұрасы нысандарының тізіміне «Ұлы Жібек 

жолы» номинациясында 30-дан астам тарих және археология ескерткіштерін енгізді.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев Батыс Еуропа – Батыс Қытай жолы 

құрылысы жобасының бастамашысы болды. Бұл халықаралық маңызды жолдың Қазақстан жері 

арқылы өтетін бөлігінің жалпы ұзындығы үш мыңға жуық шақырымды құрайды. Автодәліз бес 

облыстың аумағы бойынша өтуі тиіс. Осылайша мың жыл бұрын керуендер өткен жолдар ХХІ 

ғасырда қайтадан адамзат назарын аударуда. Ал Қазақстан аумағы батыс және шығыс мәдениетін 

біріктіріп, Еуразия құрлығын тұтас бірлікке байланыстыратын көпірге айналып отыр.  Әлемдік 

қауымдастық Ұлы Жібек жолы сияқты көне де маңызды жолдың қажеттілігін жете түсініп, ортақ 

мүдделі мақсат бағытында жұмыс істеуде. 



90 
 

 
ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Бартольд В.В. Историко-географический обзор Ирана// Сочинения. –Т.ҮІІ. –М.: Наука, 2010. –198-б. 

2. Байназаров И.А. Возникновение шелкового пути и его значение // История Казахстана: преподавание 
в школах  и ВУЗах. – 2010. № 7. 13-17-б.  

3. Байпақов К.М. Ерте орта ғасырдағы Отырар алқабының кейбір тарихи этнографиялық мәселелері // 

ҚазССР ҒА хабаршысы. 1985. №1. 68-75-б. 

4. Шәлекенов У.Х. Түріктердің отырықшы өркениеті. – Алматы, 2002. – 124-125-б. 

5. Алдабек Н. Ұлы Жібек жолы және қазіргі замандағы Орталық Азиядағы интеграциялық үрдістер // 

Ақиқат. 2008. № 12.  

 

 

Darya ZHİGULSKAYA  

PhD, Moskova Devlet Üniversitesi, Asya ve Afrika Enstitüsü,  

Orta Asya ve Kafkasya Bölümü 

Moskova/Россия 

 

HOCA AHMED YESEVÎ’NİN ANADOLU BEKTAŞÎLİĞİ  

VE ALEVÎLİĞİ ÜZERİNDEKİ TESİRİ  

 
Ahmad Yasawwi, known as Pîr-i Türkistan, is an early sufi, a founder of sufi order-ecole, named after him – 

Yasawwiya. This paper intends to bring up again to the agenda the question of the influence of Ahmad Yasawwi and his 

order on formation, beliefs and practices of the Bektashis and the Alevis of Anatolia. Sufism was practiced even before 

the Seljuk period, however the tradition of sufi orders was not formed yet. Ahmad Yassawi might be considered in the 

framework of the Turkic Islam, as well as in the process of development of Turkic Sufism. It is also important to focus 

on the spread of the influence of the Yasawwi order. Ahmad Yasawwi should be perceived not only as one of the most 

prominent founders of Turkic Sufism, which includes Bektashism, but also as a creator of Turkic popular Islam and to a 

large extent as an inspirer of Anatolian Alevism. Key words: Ahmad Yasawwi, Pîr-i Türkistan, Yasawwiya, 

Bektashism, Alevism, Sufism, Turkic popular Islam, Central Asia. 

 

Hoca Ahmed Yesevî, bir mürşid mutasavvıf, Pîr-i Türkistan olarak bilinen ve kendi adıyla anılan bir 

tarikat-ekol kurucusudur. Bu makalenin amacı Hoca Ahmed Yesevî ve onun tarikatının (ekolünün) 

Bektaşîlik ve Alevîlik üzerinde ne ölçüde etkili olduğu sorusunu gündeme getirmektir. Selçuklu öncesi 

dönemde tasavvufî faaliyetler olmakla birlikte, sûfi tarikatı geleneği mektepleşmemiştir. Hoca Ahmed 

Yesevî’yi Türk Müslümanlığının, ve Türk sûfiliğinin başlangıç ve gelişim süreci çerçevesinde düşünmek 

gerekmektedir. Ayrıca, onun kurduğu tarikatın yayılışını da ele almak önem taşımaktadır. Hoca Ahmed 

Yesevî, Bektaşîlik başta olmak üzere, yalnız Türk sûfiliğinin değil, büyük bir ölçüde Alevîliğin ve Türk halk 

Müslümanlığının da adı bilinen ilk müessisidir. Anahtar sözcükler: Hoca Ahmed Yesevî, Pîr-i Türkistan, 

Yesevîlik, Bekatşîlik, Alevîlik, sûfilik, Orta Asya Türk-İslam kültürü. Hoca Ahmed Yesevî bugünkü 

Kazakistan’ın Sayram kasabasında doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyip, 1093 yılı olarak 

tahmin edilmektedir.Yedi yaşında iken babasının vefatından sonra Yesi şehrine gitti ve Yesevî künyesini de 

ilk öğrenimini yaptığı Yesi’den aldı. İlk bilgilerini Yesi’nin meşhur âlimlerinden olan Arslan Baba’dan 

edindikten sonra Buhara’ya geçti ve orada Şeyh Yusuf Hemedânî’nin talebesi oldu. Rivayete göre, Hoca 

Ahmed Yesevî’nin hem yaşadığı muhitte, hem de uzak ülkelerde hayatta iken tayin ettiği pek çok halifesi ve 

vefatından sonra yine cok sayıda müridi bulunmaktaydı. Hacı Bektaş Veli de bu müritlerden biri 

sayılmaktadır. Hacı Bektaş Veli, takriben 1248 yılında Horasan’da doğmuş, 1281’de Anadolu’ya gelmiş ve 

1337’de Kırşehir (Sulucakarahöyük’)de vefat etmiştir. Hoca Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Veli, farklı 

tarihlerde Türk kültürünü derinden etkilemiş olan iki büyük isimdir. Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Veli 

hakkındaki ilk ciddi araştırmaları Fuad Köprülü başlatmıştır. Onun Türk Edebiyatında İlk Mutasavıfflar, 

Bektaşîliğin Menşe’leri, Mısır’da Bektaşîlik ve benzeri eserleri bu alanda yapılmış bilimsel öncü çalışmalar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Eserlerinde Fuad Köprülü, Bektaşî tarikatının kendisini Hoca Ahmed Yesevî 

geleneğine bağladığını öne sürmüştür. Filhakika, Hacı Bektaş’ın Hoca Ahmed Yesevî’nin müridi olduğuna 

dair rivayetlere Gelibolulu Mustafa Ȃli (1593-1600)’nin Künhü’l-Ahbâr’ında ve Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnâmesi’nde de rastlanmaktadır. Hacı Bektaş Veli’nin Hoca Ahmed Yesevî tarafından Anadolu’ya bir 

görevle gönderilişi XV. yüzyılın sonlarında Hızır b. İlyas tarafından kaleme alınan Menakıb- ı Hacı Bektaş 

Veli isimli eserde bir menkıbe vasıtasıyla da anlatılmaktadır. Bu menkıbeye göre, Hoca Ahmed Yesevî’nin 

Hacı Bektaş Veli’ye şu talimatı verdiği tahayyül edilmektedir: «Git, seni Rum’a (Anadolu’ya) saldık; 
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Sulucakarahöyük’ü sana yurt verdik; artık hiçbir yerde eğlenme, hemen yürü» [Vilâyet-nâme,yayına haz. 

Korkmaz, 34-35]. Bektaşî kültürünün en mühim kaynağı olan Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli (Vilâyet-nâme) 

sözlü gelenekten derlenerek yazıya aktarılmıştır. Bu eser incelendiğinde, Hacı Bektaş’ın Hoca Ahmed 

Yesevî’nin görüşlerini benimsediği veya ondan güçlü bir şekilde esinlendiği anlaşılmaktadır. Anadolu’da 

Hoca Ahmed Yesevî’nin Türkistan’dan fırlatarak gönderdiği bir ucu yanmakta olan dut ağacının toprağa 

dikilip yeşertilmesi ifadesi de bu bağlamda simgesel bir anlam oluşturmaktadır. Ahmet Yaşar Ocak, Yesevî 

kültürünün Anadolu’ya aktarılmasında Hacı Bektaş Veli’nin oynadığı rolü şu cümlelerle özetlemiştir: 

«Gerçeğe çok yakın tahminlere göre, Yesevîlik Anadolu’ya XIII. yüzyıl başlarında Karahitaylar’la 

Hârezmşahlar arasındaki mücadelerin yol açtığı, hemen peşinden de Moğol istilâsının sebebiyet verdiği 

göçlerle girdi. Göçmen Yesevî şeyh ve dervişleri, bu yeni vatanlarında zâviyelerini kurarak tarikatlarını 

yaymaya çalıştılar. Eski kamozanlarla büyük bir benzerlik gösteren bu insanlar, bu vesileyle, Orta Asya’dan 

getirdikleri, Ahmed Yesevî ile ilgili bütün sözlü geleneklerini, bugünkü Kırşehir, Yozgat, Sivas, Amasya ve 

Tokat mıntıkalarındaki zaviyelerinde, yeni müridlerine aktardılar. İşte Bektaşîlik tarikatı, özellikle Kırşehir 

ve havalisinde faaliyet gösteren ve bir Yesevî şeyhi olan Hacı Bektaş Veli tarafından temsil edilen bu 

geleneklerden doğdu. Yesevîlik, Mâverâünnehir’de Nakşibendiliği doğurduysa, Anadolu’da Bektaşîliği 

doğurdu» [Ocak, 75-84]. Ahmet Yaşar Ocak’ın yukarda bahsigeçen görüşü özellikle kayda değerdir. 

Bilindiği gibi, Yesevî tarikatı Orta Asya Türkistan Müslümanlarını ve Anadolu Müslümanlarını etkisi altına 

almakla sınırlı kalmayıp, Horasan, İran, Azerbaycan bölgelerine de nüfuz etmis, buralarda kurulan yeni 

tarikatlara ilham vermistir. Örneğin, Yesevîliğ’in XIII. asırda Horasan’da doğan Haydarîlik üzerinde tesiri 

olduğu bilinmektedir. Aynı yüzyılın ortalarında Anadolu’da doğup gelişen Babâî tarikatı da Yesevîlik’ten 

nasip almış bir teşekküldür. Anadolu Aleviliği meselesine gelince de, bazı araştırmacılar Yesevîliğin 

Alevîlik üzerinde tesiri olmadığını ileri sürmektedir: «Alevîlğin, Osmanlı dönemi sünnî din siyasetine 

muhalefet olarak ortaya çıkmış siyasi bir hareket olduğu söylenebilir. Yani Yesevîliğin Bektaşîlik üzerinde 

bir tesiri olmuştur, ancak Alevîlik üzerinde bir tesiri olmamıştır demek mümkündür. Zira ehl-i sünnet 

inancına sıkı bir şekilde bağlı olduğu bilinen Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinde, Şiîlik yahut Alevîlik anlayış 

ve inanışlarına dair hiç bir ize rastlanmamaktadır» [Baş, 50]. Ancak, sözkonusu iddiaya mukabil şöyle bir 

sav öne sürülebilir: İrene Melikoff’un «religion populaire» (halk Müslümanlığı) olarak adlandırdığı 

[Melikoff, 23-24] ve Bektaşîliğe çok yakın olan Alevî anlayışına da Yesevîliğin etkide bulunmuş olması 

gerekmektedir. Yesevîliğin, Islâmı Türk inanış üslubuyla birleştirdiği genel kabul gören bir görüştür. Yesevî 

törenlerinde, eski Türk geleneğine dayanan, zikir meclislerinde kadınlarla erkeklerin bir arada bulunmaları 

bu anlamda bir örnek olarak belirtilebilir. Hakk’a varma yolunda sazlarıyla, musikileriyle, semahlarıyla 

duygularını ifade etme alışkanlığı bugünkü Bektaşî ve Alevîlerde devam etmektedır. Öte yandan, Hoca 

Ahmed Yesevî’nin tasavvufî sisteminin merkezinde yer alan dört kapı (Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat) kırk 

makam anlayışı, Anadolu’da Bektaşîlik ve Alevîlikte hemen hemen aynı şekilde sürdürülmüştür. Bektaşî ve 

Alevî anlayışlarında tüm varlıklar Allah’nın bir yansımasıdır. İnsan Tanrı’nın yeryüzündeki halifesidir. 

Tanrı’nın özü insanda gizlidir. Bu anlayış üzerinde de Yesevîliğin rölü sezilmektedir. Günümüzde bazı 

Bektaşî ve Alevî babalar veya dedeler soylarını Yesevî’ye dayandırmaktadırlar. Kendilerini Bektaşî-Alevî 

addedenlerden bir bölümü ise Yesevî’yi pir kabul etmekte, ona büyük saygı duymaktadır [Eröz]. Giriş 

kısmında belirttiğim üzere, yazımın amacı Yesevîliğin, Bektaşîlik ve Alevîlik başta olmak üzere 

Anadolu’daki tüm inanç sistemlerini ve hatta bugünkü pratiklerini anlamlı şekilde etkilediğini söylemek ne 

olçüde doğrudur sualini gündeme getirmekti. Bu soruyla yazımı sonlandırıyorum.  
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Ғ.Мүсірепов атындағы сыйлықтың лауреаты, 

«Ақпарат саласының үздігі» белгісінің иегері 

Алматы/Қазақстан 

 

ТҮРКІ БІРЛІГІ – МҮМКІНДІГІ ЗОР ИДЕЯ 

 

VI ғасырдың ортасынан бастап түрік деген атаумен тұтасқан тайпалар одағы – Ұлы Түрік 

қағанатын құрғаны тарихтан белгілі.   

Осы кезде аталған жерде түркітілдес халықтар этникалық және саяси үстемдікке ие болды. 

Шығыстан Батысқа қарай керуендер жүретін Ұлы Жібек жолының бойындағы көптеген сауда 

қалалары Түрік қағанаты бақылауында болды. Түрік қағанаты өздерін құлдықтағы елдерінің 

халықтарымен сыпайы ұстап, жергілікті салт-дәстүрлермен санасты. Түркілердің жеңістері алдымен 

өздерінің Ұлы империясын әскери күшке негіздеп кұрғанымен байланысты болды. Сондықтан, 

солтүстікте – Енисей мен Қытайға дейін, оңтүстікте – Иранға дейін, батыста – Қара теңіз, Шығыста – 

Коре дейінгі аралықты алып жатқан Ұлы қағанаттың билігі ұзақ уақыт жүрді. 

Орта ғасырда өмір сүрген көрнекті ғалым Махмұд Қашқаридың еңбектерінде «Ұлы жаратушы: 

«Менің бір тайпа қосыным бар. Оларды түркі деп атап, күншығысқа қоныстандырдым. Кейбір 

тайпаларға ренжісем, түркілерімді қарсы аттандырам!» – деген екен» дейтін аңыз бар. Сол 

жаратушының өзі арнайы ат қойған түркі халықтарын тарих сан тарам жолға түсірді, көбі жеке 

мемлекет болып өзінше бағыт алып кетті. 

 Тек жеңіспен көзін ашқан түркілер дәуірінде көптеген халықтар: «Уа, құдайым, жын-

сайтаннан, аспан қаупінен және түркілерден сақта» деп тыныштық сұрайтын болған. Мұның себебі 

түркі тектес халықтардың ерекше батыл, қайсар, қайтпас мінезді келіп, «мешіттер – қорғанымыз, 

күмбездер – дулығамыз, мұнаралар – найзамыз, муминдер – әскеріміз» деген ұранмен әлемнің 

жартысына билігін жүргізген ержүрек халық болғандығынан болса керек. Ал тарих ешқашан түрік 

халықтары соғысты әділетсіз бастамайтынын, ал соғыс бола қалған жағдайда жеңіске жеткенін, 

жаулап алған елдеріне де айуандық жасамағанын алға шығарады. «Бек ұлдары – құл болмасын, пәк 

қыздары – күң болмасын» деп, күллі түркі әлемін қорғау жолында «бастыны – еңкейтіп, тізеліні – 

бүктірген еді» дейді шежіре-тарих…  

Түркілердің алтын дәуірінде алыс-жақын жұрттардың елшілік ресми тілі түркі тілі болып 

танылған еді. Қытай мен Ресей, Еуропа түгелдей бір-бірімен қатынасты түркі тілі арқылы жасаған. 

Алтайдан Ақ теңізге дейінгі аралыққа ие болған өр бабаларымыз түркі тілін осындай биік деңгейге 

шығарған.  

Бірліктің мәнін тереңнен түсінгендіктен бабаларымыз бір шаңырақтың астына жиналып Түрік 

қағанатын құрды. Түрік қағанатын құрған ер Бумыннан бастап, Естеми қаған, абыз Тоныкөк, көне 

түріктің көк семсері атанған Күлтегін сынды батырлар «күндіз отырмай, түн ұйықтамай» келешекке 

ел болудың, мәңгілікке ұлт болып ұйысудың кемел үлгісін жасаған еді… 

Көне түркілер аңсаған Мәңгілік Ел идеясын жаңғыртушы, іске асырушы қазақ елі бағыты мен 

бағдары анық жол ұстанып, бейбітшілік пен келісімді, ұлтaрaлық татулық пен төзімділікті сақтaп, 

сындарлы сәттерден сүрінбей келе жатыр.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 2015 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында: «Нұрлы 

Жол – болашаққа бастар жол» атты «Мәңгілік Ел» идеясының бастауы тым тереңде жатыр. 

Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз «Tүркі жұртының мұраты – Мәңгі ел» деп өсиет 

қалдырған. Бұл біздің жалпыұлттық идеямыз мемлекеттігіміздің тамыры сияқты көне 

тарихтан бастау алатынын көрсетеді», деп қадап айтқан еді.   
Көне түрік өркениетінің ұлы жетістіктерінің бірі – өз жазуын жасауы еді. VI-VII-ғасырларда 

Түрік қағанатының құрамына кірген Орта Азиялық және Қазақстанның тайпалары, сондай-ақ, Еділ 

бойы, Дон өлкесінің, Солтүстік Кавказда Хазар мемлекетін құрған батыс түрік тайпаларының өз 

жазулары әлдеқашан пайдалануда болатын. Түріктер әріп-белгілерді шағын ағаш тақтайшаларға 

салатын. Мәселен, 598-жылы Константинопольдегі император Юстинге келген түрік елшісі қағанның 

«скиф жазуымен жазылған» сәлемін жеткізген. 

Алтайдан Ақ теңізге дейінгі Ұлы далада өз билігін жүргізген ұлы бабаларымыз бізге өшпес 

қаһармандық эпос және мол рухани қазына қалдырды. Тұңғыш рет әлемге өнеге болған ортақ 

шаңырақ – киіз үйді, арбаны, темірді, шалбарды, жебені, етікті және өкшені, жылқыны қолға үйретті 

т.б., үзеңгіні ойлап тапты. Осындай тарихи деректерді дүние жүзіне танытудың кезі келді.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%96%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
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Көкіректері ақыл мен даналыққа толы тұлғалары халқының рухани азып-тозбауы үшін терең 

де, мағыналы кесек-кесек туындыларды қалдырды. Күлтегін, Тоныкөк, Қорқыт ата, әл-Фараби, Жүсіп 

Баласағұн, Махмұд Қашқари, Ахмет Йассауилермен қатар ержүрек Бейбарыс сұлтан, Атила т.б. 

даңқы шартарапқа тараған есімдер түркі халықтарына ортақ тұлғалар. Олар – біздің мақтанышымыз.  

Тегі, тілі, діні бір халықтарды тарихтағы түрлі саясат толқыны жат етуге тырысты. Бір-бірінен 

алыстап, алыстаған сайын рухани байланыс үзіліп кетуі үшін барын салды. Алайда, саясат қанша 

өктем де озбыр болғанымен түркі жұртының бауырмалдығын, бірлігін, мол мұрасын жоя алмады. 

Азуын айға білеп отырған одақ ыдырап, оның құрамындағы елдер оның ішінде өз еліміз де, 

тәуелсіздігін жариялай салысымен түркі жұртшылығы бір-біріне кең құшақтарын аша бастады. Бұл 

ретте Қазақстанды тәуелсіз мемлекет ретінде ең алдымен Түркия мемлекеті танығанын айрықша 

атаған жөн. 

Қазір саяси қыспақ жоқ. Туыстас халықтардың жан-жақты араласуына жол ашық. Тек сол ашық 

жолды дұрыс, орнымен пайдалана білуіміз қажет. Біздің бай мұрамыз – ортақ руханиятымыз бен 

ортақ тұлғаларымыз. 

«Түбім – Түрік, ал дінім хақ – Ислам» деп түсінетін түрік, әзірбайжан, түркімен, өзбек, татар, 

қазақ, башқұрт, ноғай, қарақалпақ, т.б. халықтардың түп негізі бір тамырға барып тіреледі. Сол тамыр 

рухани бастауымыздың да қайнар көзі болып табылады. Мәселен, «Сақ ананың өлеңі», «Мөденің 

хаты», «Кейуктің хаты», «Алшы тауынан айрылғандағы елдің зары», Көкесір Алтынның «Тула 

жыры», Апаран Шор тегіннің өлеңдері т.б. рухани мұралар түркі әдебиетінің біздің заманымызға 

дейінгі кезеңін құрайды. Одан кейін VІІІ-ХVІІ ғасырларда хатқа түскен ортақ мұралардан – 

Күлтегін (VIII ғ.), Тоныкөк (VIII ғ.), Білге қаған (VIII ғ.) ескерткіштерін, «Қорқыт ата кітабын» (VIII 

ғ.), түркілердің асыл мұрасы – қырғыз эпосы «Манасты», Әбу Насыр әл-Фараби (ІХ-Х ғғ.) еңбектерін, 

Жүсіп Баласағұнның «Құдатғу білік» дастанын (ХІ ғ.), Махмұд Қашқаридің «Диуани лұғат ит-түрк» 

сөздігін (ХІ ғ.), Қожа Ахмет Йасауидің «Диуани хикметін» (ХІІ ғ.), Ахмет Йүгінекидің «Хибатул 

хақаик» кітабын (ХІІ ғ.), Низами Гәнжәуидің шығармаларын (ХІІ-ХІІІ ғғ.), «Кодекс куманикус» 

ескерткішін (ХІІІ ғ.), Қажы Бекташ Уәлидің (ХІІІ ғ.), Юнус Емренің (1238-1321 жж.) шығармаларын, 

Рабғузидің «Қисса-с-ул анбийа» еңбегін (ХІV ғ.), Хорезмидің «Мұхаббат-наме» дастанын (ХІV ғ.), 

Сайф Сараидің «Гүлістан бит-түрки» аударма дастанын (ХІV ғ.), Әлішер Науаи (1441-1501 жж.) 

шығармаларын, Махмуд ибн Әлидің «Нахдж ул-фарадисын» (ХVІ ғ.), Физули Сүлейман Бағдади 

(ХVІ ғ.) өлеңдерін, Захир ад-дин Мұхаммед Бабырдың (1483-1530 жж.) «Бабырнама» шығармасын, 

Қадырғали Жалаиридің «Жамиат тауарих» (ХVІІ ғ.) жылнамасын атауға болады. 

 ХІХ-ХХ ғғ. кезеңіндегі әр елдегі бір-бір тұлғаны – қазақ әдебиетінен Абай Құнанбайұлы 

(1845-1904 жж.), түрік халқынан Зия Гөкалып (1876-1924 жж.), түрікмен әдебиетінен Молла Напес 

Кадырберды оглы (ХІХ ғ.), өзбек әдебиетінен Абдурауф Фитрат (1885-1938 жж.), татар әдебиетінен 

Ғабдолла Тоқай (1886-1913 жж.), башқұрт әдебиетінен Ақмолда Мұхамедияров (ХІХ ғ.), қырым 

татарларынан Исмайыл Гаспыралы (1851-1914 жж.), қырғыз халқынан ақын-жырауы Тоқтағұл 

Сатылғанов (1864-1932 жж.), әзірбайжан әдебиетінен Хусеин Джавид (1882-1941 жж.), сондай-ақ, 

Шыңғыс Айтматов, Мұхтар Шаханов т.б. шығармаларымен танысқан адам үлкен жалпытүркілік, биік 

парасатқа құрылған, адамзаттық ойларға жетелейтін руханияттан сусындайтыны хақ.  

Түркі әлемінің ортақ құндылықтарының бірі – орынды әзілімен, ащы кекесінімен, 

тапқырлығымен, халықтың мұң-мұқтажын айта білген Қожанасыр образы. Қазақ халқында 

еңбектеген баладан, еңкейген қартқа дейін білетін қожекеңді әзірбайжандар – Молла 

Насреддин, Өзбектер – Насриддин Эфенди, қырғыздар – Әпенді, Түріктер – Насреддин Ходжа 

деп құрметтейді. Басқа да түркі халықтарында бұл образ бірді-екілі дыбыстық өзгерістерге 

ұшырап аталады. Бір ғана тұлғаның түркі халықтарының барлығына ортақ болуы түп 

тамырымыздың бір екенін әйгілейтін факты екені рас.  

Алаш қайраткерлері Ахмет Байтұрсынов пен Мұстафа Шоқай, қазіргі Түрік мемлекетінің басты 

қаһарманы Мұстафа Кемал Ататүрік секілді танымал тұлғалар ұсынған ұлттық сананы ту еткен сара 

жолды қазіргі ұрпақ жалғастыруы барынша қажет.  

Түркілер мекен қылған бір қияны мен бір қияны ұшқан құстың қанатын талдыратын ұлы дала – 

Еуразия 4 млн. шаршы шақырымнан астам аумақтан асады. Барлық шикізатқа өте бай осынау байтақ 

өңірдің табиғи ресурстарын зерттеген сарапшылар ен байлықты 500 триллион АҚШ доларынан астам 

деп бағалаған. Ал дүние жүзі бойынша түркітілдес халықтар саны 300 миллионға асып жығылады 

екен. Бұның өзі рухты көтеретін көрсеткіш. Түркітілдес халықтардың қай-қайсысының да геосаясатта 

болсын, әлемдік экономикада болсын, өзіндік орны бар. Географиялық орналасулары жағынан Батыс 

пен Шығысты, Оңтүстік пен Солтүстікті жалғастырар транзиттік маңызға ие. Осындай 

артықшылықтар түркі әлемінің халықаралық аренадағы орнының басымдыққа ие екеніне айғақ. 
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Бүгінде әлемдік өрекениеттің аса маңызды өлшемдерінің  жалпыадамзаттық құндылыққа ие 

болуы деп танылатын жаһанданудың аса қарқынды түрде жүріп жатқан кезеңінде отырмыз. Бұл 

кезеңнің өз артылықшылықтары мен кемшіліктері туралы аз айтылып жатқан жоқ. Көз алдымызда 

өте тез қарқынмен жүріп жатқан үрдістен қалмай, орасан ғылыми-техникалық прогресстен 

ажырамай, бірақ түбі бір түркі халықтарына ортақ құндылықтарымызды сақтаудың жалғыз жолы – 

бірігу.  Біз бірігуге асықпасақ – ХХІ ғасырдағы жанталасқан жаһандану аз ұлттар мен ұлыстарды 

жайындай жұта салатынын танытты. Аз халықтардың үні көмескіленіп, тарихы бұрмаланып, тегінен 

ажырап, тілінен безініп мүлде жоғалу үстінде.  Оның ішінде, түбі бір түркі халықтардың да кейбіреуі 

өзге елдердің империялық саясатының негізінде тілінен айырылып, өзге ұлттарға сіңісіп бара 

жатқанын жасырын емес. Сондай-ақ, ай сайын, күн сайын түрлі жаңалыққа толы, құбылмалы 

заманда, қаржы дағдарысы, лаңкестік, сепаратистік келеңсіз құбылыстар, экстремистік, есірткі 

тасымалы мен заңсыз қару-жарақ саудасы сияқты күрделі де, күрмеулі экономикалық-әлеуметтік 

мәселелерді шешуде бір жұдырық бола алғанымыз үлкен күш болары сөзсіз.  

Сондықтан да тамырлас, тарихтас елдердің қазіргі мақсаты – түбі түркі халықтардың арасында 

рухани-мәдени, экономикалық байланыс орнату, бауырлас елдердің арасындағы қарым-қатынасты 

дұрыс жолға қою. Бұл ретте 24 жыл бұрын Алматы қаласында (1993 жылы) құрылған ТҮРКСОЙ 

(түркі мәдениетін және өнерін дамыту халықаралық ұйымы) ұйымын ерекше бөліп атай аламыз. Бұл 

ұйымның құрылуы қазақ мәдениетінде ғана емес, түркі халықтарының мәдени өміріндегі үлкен 

жаңалық болды. Ұйым құрылғаннан бері түркі халықтары мәдениетінің дамуына, ықпалдасу мен 

жақындасу, бір-біріне танылу бағытында көптеген көлемді шараларды іске асырып келеді. Бірақ, 

жалпы түркітілдес халықтар үшін халықаралық бір ұйыммен ғана шектеліп қалуға болмайтыны 

айдан-анық жайт... 

2017 жылдың 20-22 наурыз күндері Түркістан қаласында «ТҮРКСОЙ» Халықаралық ұйымы, 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі және Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 

ұйымдастыруымен «Түркістан – Түркі әлемінің мәдени астанасы» тақырыбындағы бағдарлама өтіп 

жатыр. Бағдарлама аясында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

ұйымдастырған «Түркістан және Түркология» атты Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференцияда бүгінгі күннің ең маңызды тақырыптары қозғалуда. Сондай-ақ түркі әлеміне ортақ 

Наурыз мерекесінің тұңғыш рет халықаралық деңгейде тойланып жатқанын да баса айтып өту керек.  

Шара аясындағы 42 бағдарламаның 14-і «ТҮРКСОЙ» Халықаралық ұйымы тарапынан 

өткізілсе, алтауын республикамыздың Мәдениет және спорт министрлігі, 21-ін Оңтүстік Қазақстан 

облысы әкімдігі ұйымдастыруы да ТҮРКСОЙ ұйымының беделді, мақсатты ұйым екендігін анық 

көрсетсе керек.  

Елімізде алдымен 2012 жылы Астана қаласының, енді ер түріктің бесігі болған Түркістан 

қаласының «Түркі әлемінің астанасы» атануы қазақ халқы үшін  зор мақтаныш.  

Мәні мен маңызы зор мұндай іс-шараларға барлық түркітілдес халықтар бір кісідей атсалысып 

келе жатқаны түркі бірлігінің мүмкіндігі зор идея екендігінің айғағы. Тарихымызды түгендеп, 

дәстүрімізге құрмет көрсетіп, рухымызды оятып, болашықты айқындайтын бұл бағдарлама барша 

түркітілдес мемлекеттердің рухани дамуына соны серпін беретіні сөзсіз.  

 

 

 
Мүслім Нұрмағамбетұлы АЛДАБЕРГЕН 

тарих ғылымдарының кандидаты 

Оңтүстік Қазақстан   мемлекеттік педагогикалық институты 

Шымкент/Қазақстан 

 

ТҮРКІСТАННЫҢ ТҮРКІ ТАРИХЫ МЕН МӘДЕНИЕТІНЕН АЛАТЫН ОРНЫ 

 

      2017 жыл Түркістан қаласы үшін ерекше жыл, себебі биыл оның әлемге танылған жылы.  2016 
жылы Әзірбайжанның Шеки шахарында халықаралық " ТүрікСОЙ " ұйымы тұрақты Кеңесінің 34-ші 

отырысы өтіп, онда Түркістан қаласын түркі әлемінің 2017жылғы мәдени астанасы етіп бекіту туралы 

шешім қабылданған болатын. Түркістан қаласының тарихы өте тереңде жатыр, иесі түркі халқы оны 

өздерінің аға жұрты санап, ерекше құрметтейді. Әулиелердің сұлтаны Қожа Ахмет Яссауидің 

кесенесі орналасқан Түрістан қай заманда да барлық түркі тілдес халықтардың рухани орталығы 

болып келгені талассыз. Ондағы мақсат – түркі тілдес халықтың мәдениетінің сақталуына, оның 

әлемге тынылуына ықпал ету, түркі тілдес халықтардың ғылым – білімінің, өнері мен мәдениетінің 
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өркендеуіне, сол елдердегі тарихи ескерткіштердің сақталуына қолайлы жағдай жасау және бауырлас 

туысқан халықтардың байланысын нығайтып, ынтымағын бекемдей түсу болып табылады, 

сондықтанда ғылыми жоба тақырыбы өзекті болып есептелінеді. Қазіргі таңда қалалар тарихы 

Отандық тарих ғылымының өзекті мәселелерінің қатарын құрайды.Түркілер кезеңінде  Қазақстан 

және оған іргелес жерлерде гүлдеген ондаған қалалар өмір сүрді. Себебі, Ұлы Жібек жолының ен 

ұзын және үлкен керуен жолдарының бір бөлігі Орта Азия мен Қазақстан аумағы арқылы өтті. Түркі 

қалалары саяси-әкімшілік орталығы қызметін атқарып қана қоймай, қолөнердің, сауда мен ауыл 

шаруашылығының шоғырланған жері де болды. Сонымен бірге олар ғылым, білім мен мәдениет 

ордалары болған. Олардың тамаша архитектуралық үйлесімдіділіктері, сарайлары, мешіттері, ұлы 

кесенелері, ұстахана және шеберханалары кімді болмасын таңқалдырмай қоймаған. Ортағасырлық 

авторлар түркі қалалары жайлы әртүрлі деректер қалдырған. Бұл – қарлұқ, чарұқ, қимақ, оғыз, 

қыпшақ, жікіл, тухси, қаңғарлардың  (көне түркі тайпалары мен рулары) қалалары еді. Тараз «бата 

алған түркі – чарұқтар қаласы» деп аталған. Құлан, Қасрбас, Көлшөп, Жолшөп қалаларында 

қарлұқтар тұрған.Қаялық қарлұқтар астанасы болған. Жазба деректерде айтылған ортағасырлық 

қалалар археологиялық зерттеулер арқылы кең көпшілікке танылды. Солрадың бірі Орта Азия мен 

Қазақстан халықтарының материалдық және рухани өмірінде маңызды орын алған Шығыстың көне 

қалаларының бірі – қасиетті Түркістан қаласы. ХІІ ғасырға дейін Түркістан «Шабғар» деп аталған, ал 

кейін «Ясы» деген атпен белгілі болып кеткен қала ХҮІ ғ. бастап «Түркістан» деп аталыпты. «Түрік» 

сөзі түпкі мағынасы– «батылдық», «ер жүректі» дегенді білдіреді екен. Ал «стан» - ел, халықтық 

атаулары жалғасып келетін парсы тілінен келген қосымша. Яғни, «Түркістан» атауы – «Түркілер елі» 

ұғымын білдіреді.Алғаш рет Шабғар Хорасан билеушісі әл-Мамұнның  (809-818 жылдар) есімімен 

байланысты болған оқиғаларда аталады. Халиф әл-Әминмен болған соғыстың алдында әл-Мамұн 

өзінің әузірі әл-Фадл ибн Сахлға Хорасан мен Маварауннахрдағы қиын жағдайды айтып шағынады. 

Ол  «...Хорасанның кедейленуі мен ондағы болған ереуілден соң,  ...Жабғудың бағынудан бас 

тартқанынан соң, ... Тибет билеушісі қағанның бұлтарып кеткенінген соң, Отарарбенд патшасы 

әдетте төлеп жүрген салықты төлеуден бас тартқаннан кейін, әл-Әминмен соғысуға тура келетінін» 

айтқан [1, 305 б.].Бұдан кейінгі болған оқиғалардың суреттелуі әл-Мамұнның соғыстан түсірген 

олжаларының түсіндірмелерінде жазылған. Ол жерде әл-Фадл ибн Сахлдың Отырарға жорығы 

жайлы: «Тарбад аймағынан ол (Әл-Фадл) Фараб пен Шабғардан талап еткен нәрселерін жіберді. 

Содан кейін Отырар аймағын басып алуға тырысты – шекара аймағының бастығын өлтіріп, қарлұқ 

жабғұның әйел, бала-шағасын тұтқынға алды...»-деп айтылған. Шабғар 859 ж. саманидтердің 

солтүстік шекараларын нығайту үшін жүргізілген саясатына байланысты аталып өтеді.В.В. Бартольд 

саманидтер жасағының Шабғар аймағында көтеріліске шыққан бірнеше мың ереуілшілерді басып-

жаншығаны жайлы жазды. Шығыстанушы А.Ю.Якубовский  бұл жорық Шабғар, Сауран, Сүткентті 

басып алған Наср ибн Ахметтің кесірінен болды деп санайды.Х ғасырдың ең бағалы деректерінің бірі 

Әл-Истахридің шығармасында Шабғар қаласының орналасқан жері көрсетілген. Кедер мен 

Сауранның арасында, екеуінен де күншілік жерде тұрған бұл аймақтың астанасы Шабғар қаласы 

болған. Сонымен қатр, әл-Истахри Шабғар қаласын Испиджаб қалалларының тізіміне қосып атайды. 

Х ғасыр авторы әл-Мақдиси Шабғарды «үлкен жолдан шалғай тұрған қала» дейді. Ал ХІ ғасырда 

Шабғар қаласының атауы тарихи және географиялық шығармаларда кездеспейді. Бірақ бұл қаланың 

жоғалып кеткенін білдірмейді. Қала басқа атаумен өмір сүруін жалғастыра берген. Егер Шабғар 

атауының этимологиясын талдап қарар болсақ, мамандардың пікірінше, ол – соғды тіліне өткен көне 

иран сөзі, яғни «қаратау» дегенді білдіреді. Түркі тілінде бұл сөз «Қарачуқ» деп те аталады. Осыған 

байланысты ХІІ ғасырдың авторы Махмұд Қашқаридің  «Қарачуқ-Фарабтың атауы, ол-оғыздар 

қаласы» дегені еске түседі. Демек М.Қашқаридің шығармасында аталатын Қарачуқ (Қарашық) 

Шабғар қаласы деп болжауға болады.Ал, аймақ басшылығы енді басқа қала – Яссыға, келешек 

Түркістанға ауысады. Шабғар қаласының орналасқан жері туралы әлі біржақты пікір айтылмай келеді  

Мысалы, В.В.Бартольд Шабғар Түркістан қаласының орнында болған деп санаған. Ал археолог 

А.Н.Бернштен болса, Шабғарды Түркістанның оңтүстік-шығысындағы 8 шақырым жерде орналасқан 

Шой-төбе қалашығының орнына апарып қояды.Алайда 1990-1992 және 1998-1999 жж. Жүргізілген 

зерттеулер Шой-төбе орнынан Шабғар қаласының аймақ астанасы болған ІХ-ХІ ғасырлардың мәдени 

қабатын таппады. Зерттеу жүргізілген қалашықтың жер бедері, оның құрылыс ғимараттары өздерінің 

гүлдену шыңына заманымыздың  І мыңжылдығының орта тұсы – ҮІІІ ғасыр аралығында жеткен 

Отырар шұратындағы Көк-Марданға, Арыстың орта ағысындағы Жуантөбе қалашықтарына ұқсас. 

Сонымен, қазба жұмыстары кезінде Шой-төбеден табылған жаңа деректерге, жер бедері сипатына 

байланысты оны Шабғар қаласы деуге келмейді.Яссы атауы алғаш рет армян елшісі Гетумның (ХІІІ 

ғ.) жазбаларында кездеседі. 1389 жылы қаланы Тоқтамыстың әскері талан-таражға салады. Олар тіпті 
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Қожа Ахмет Ясауидің кесенесін де тонап кеткен. Келесі ғасырларда Яссы қаласы бірде Әмір Темір 

Ұрпақтарының, бірде Өзбек ордасы хандарының қолына өтіп отырады.ХІV-XVI ғасырлардағы 

парсы-тәжік, түрік-шағатай тілдеріндегі деректерде Түркістан ұғымы өзінің алғашқы мәніне 

қарағанда бірқатар өзгеріске ұшырайды. В.В,Бартольд көрсеткен «Түркістан» атауындағы 

терминологиялық айырмашылық  XV ғасырдан бастап, саяси жағдайға да әсер етеді. Монғол 

шапқыншылығына дейін Мауереннахр атауы Түркістан ұғымының шеңберінде айтылып келсе,  XVI  

ғасырдан бергі кезеңдерде Мауереннахр – тарихи-географиялық және саяси аймақ ретінде Түркістан 

ұғымынан бөлектенеді. ХҮІ ғасырдың ортасына бастап Яссы қазақтардың қолына өтеді. Дәл осы 

уакыттан бастап қалаға жаңа атау беріледі. Қаланың Түркістан деп аталуы Түркістан аймағының 

атын шығарудан туса керек.   Қала атының өзгеруі Түркістанды қазақ иеліктерінің  құрамына бекіту, 

оны Сырдария өңірінің басты қаласы дәрежесне көтерумен, Оңтүстік Қазақстанның саяси, 

экономикалық және мәдени өмірінің орталығына айналуымен сәйкес келеді. Бірақ, бұл құбылыс 

XVIғасырдағы Қазақстанның оңтүстігінде қаллалар дамуының дағдарысқа ұшырап, құлдырау 

кезеңінің басталуымен де қатар жүрді. Шайбанилер мен қазақ хандары арасындағы ұзаққа созылған 

соғыстар, қалай болғанда да өлкедегі қалалар өміріне кері әсерін тигізді. Сырдария қалаларының 

қолдан қолға жиі-жиі өтуі, тиянақты да қатаң биліктің болмауы, тонаушылық пен азық-түлік 

салықтарының тұрғын халықтың шаруашылығын күйзелтуі, қалардың бірқалыпты өмірінің негізін 

шайқалтып кетті. Сонымен бірге, олардың қолөнері және өңдеу шаруашылығы өнімдерімен 

жасайтын саудасына зиянын тигізіп, Қазақстанның оңтүстігіндегі қала тұрмысын дағдарысқа 

ұшыратты. Қаланың тікелей түркістан атауының бекітілуі тек XVI ғ.ғана жүзеге асты, бұған дейін 

Түркістан деп Орта Азияның тарихи облысы аталған болатын. Бұлай деп ирандықтар, Сырдарияның 

солтүстік жағалауын мекендеген көшпенді түркілер елін атаған. Түркілердің жаулап алу жорықтары 

бұл терминнің шекарасын бүкіл Орта Азия және Шыңжан, солтүстік Ауғаныстанға дейін кеңейтті. 

Мысалы ревалюцияға дейін былай деп бөлетін: Орыс (Батыс) Түркістаны (Сырдария, Ферғана, 

Самарқанд, Жетісу, Каспий бойы облыстары енген); Қытай (Шығыс) Түркістаны (Қашғар); Ауған 

Түркістаны (Памир мен Гиндукештегі өзбектің хандықтары). Тарихшы Әбілғазы ханның мәліметінде, 

Есім хан (1598-1628 жж.) Түркістан қаласын Қазақ хандығының астанасы етіп бекітеді және өз билігі 

тәуелсіз екендігін көрсету үшін осында ақша соқтыра бастайды, бұған қоса тұрғындардан жан басы 

салығы мен жер салығын жиюды қолға алады. Есім хан Шығай сұлтанның ұлы. Сұлтан кезінде-ақ 

ағасы Тәуекел ханмен бірге Түркістаннан Самарқанға дейінгі жерді Қазақ хандығы құрамына қосты.  

1598 жылы тәуекл кайтыс болған соң, хан тағына отырды. 1599 жылы Бұқар хандығымен шарт 

жасасып, ташкент қаласы мен оның айналасын қазақ хандығына қосып алды. Осыдан бастап Ташкент 

екі ғасыр бойы Қазақ хандығы билігінде болды. XVII ғасырдың басында Ташкентті билеуші Тұрсын 

мен Есім хан арасында билік үшін күрес шиеленісе түсті. Тұрсыннан жеңілген Есім хан Шығыс 

Түркістан билеушісі Абд әр-Рахымның ордасына кетеді. Кейбір зерттеулерде Есім хан Шығыс 

Түркістанға Абд әр-Рахым ханның тілегі бойынша барған деп көрсетіледі. Абд әр-Рахым ханның 

қызы Падшаһ аруға үйленді. Ал, абд әр-Рахым Есім ханның ағасы (кейбір деректерде інісі) Күшік 

сұлтанның қызын алды. Бұл кезде Шығыс Түркістан хандығының ішкі саяси жағдайы шиеленісіп, 

өзара талас тартыстар күшейген еді. Есім хан Абд әр-Рахым ханмен біріге отырып, Шығыс 

Түркістандағы көптеген қалаларды қайтадан хан билігіне бағындырды. Сөйтіп, Шығыс Түркістан 

хандығының Абд әр-Рахым хан төңірегіне топтасуына жәрдемдесті.  Осы тұста билікке таласқан өз 

ағаларынан қуғын көріп, қашып жүрген әбілғазы Баһадүр хан Есім ханда паналап, оның қолында үш 

айдай тұрды. Шығыс Түркістан хандығына арқа сүйеген Есім хан 1628 жылы тұрсында өлтіріп, Қазақ 

хандығының билігін қайтадан толық өз қолына алып, бір орталыққа бағынған ірі мемлекет құрды. 

Есім хан ойрат қалмақтарымен күресте ерлік пен батылдықтың өнегесін көрсетіп, «Еңсегей бойлы ер 

Есім» атанды. Есім ханның қалмақтар мен Тұрсынға қарсы күресінде Қарасай, Алатау, Жалаңтөс, 

Жарылқамыс, Сүлеймен, Маянбай, Жиембет батырлар ерлігімен көзге түсті. Қалмақтарға қарсы 

күресте Есім хан Батыс Қазақстан жеріндегі ноғайлармен арадағы қарым-қатынасты күшейтіп, қазақ-

қырғыз ынтымағын орнатуға күш салды. Есім ханға арнап қырғыз жеріндегі Кеңсай шатқалында 

ескерткіш салынса, Есім хан Ташкентте қырғыз Көкім биге күмбез орнатты. Ол билік еткен тұста 

Қазақ хандығының әскери қуаты күшейіп, 300-400 мыңға дейін атты әскер шығара алды. Ал бұл 

кезде көршілес үлкен мемлекеттер Иран 50-60 мың, Ресей 70-80 мың, Қытай 100 мыңдай ғана атты 

әскер шығаратын еді. Есім хан Жетісу жеріндегі Қазақ хандығының ықпалын күшейту мақсатында 

Шығыс Түркістанмен саяси байланысын жақсартты. Ел билеудегі жол-жобалар мен әдет-ғұрыптар 

туралы ережелер жинағы «Есім ханның ескі жолы» қазақ елінде 19-20 ғасырлар ортасына дейін 

сақталып, қызмет етті. Ресей деректерінде Есім ханның тұсында қазақ халқы арасындағы жеті атаға 



97 
 

дейін некеге тұрмау тәртібі заңдастырылғаны туралы айтылады. Есім хан қазақ халқының ата 

салтының сақталуына шешуші мән берді. Қазақ хандығының бірлігін нығайтып, шекарасын 

кеңейтуге үлкен үлес қосты. Есім хан түркістанда жерленген, қабірінің басына кесене орнатылған. 

Осы кезден бастап, Түркістан қаласы ХІХ ғасырға дейін Қазақ хандығының экономикалық 

орталықтарының және ресми әкімшілік орыны ретінде Ұлы жүз хандығына, Орта жүз хандығына да 

қызмет етті. Түркістан XVI-XVII ғғ. Қазақ хандығының аты әйгілі қаласына айналды.XVI ғасырдың 

соңында Орыс мемлекеті мен Қазақ хандығы арасында саяси қарым-қатынас орнайды. Қазақ хандығы 

Ресеймен экономикалық және саяси-экономикалық тығыз байланыс орнатуға тырысты, себебі, Орта 

Азия билеушілірімен күресте, оған көрші одақтас қажет болды. Бір жағынан жоңғар шапқыншылығы 

қаупі де күннен күнге күшейіп келе жатты. Орыс мемлекетіне Қазақ хандығымен байланысты 

күшейту, Орта Азия және басқа да Шығыс елдерімен байланыстыратын сауда жолдарының қазақ 

жерлері арқылы өтетін тұстарының қауіпсіздігінің барынша нығайту үшін де қажет болды.XVII 

ғасырда Қазақ хандығы мен Ресей арасында елшілік қатынасы күшейе түсті. Орыс елшіліктері қазақ 

хандығының астанасы Түркістанға келіп түсетін, сонымен бірге Орта Азияға беттеген 

дипломатиялық немесе сауда миссиялары да Түркістанға тоқтап өтетін болды. Қазақ хандары да 

Ресейге де өздерінің маңызды тапсырмалары мен елшілерін осы жерден атттандыратын. Кейбір 

деректердің көрсетуінше XVII ғасырда қазақ далалары арқылы Бұхара мен Хиуадан Ресейге бағыт 

алған 44, ал орыс патшасынан орта азиялық хандықтарға сапар шеккен тоғыз елшілік тобы 

өткен.Қазақ хандығының басты қаласы ретінде Түркістан  XVII-XVIII ғасырлардағы орыс жазба 

деректерінде жиі кездеседі. XIV-XVI ғасырлардағы Яссы (Түркістан) қаласы жайлы атүсті айтылатын 

деректерге қарағанда орыс жазба деректері қаланың неғұрлым толық сипатын береді, олардың жалпы 

қала көрінісі, оның бөліктері – бекініс қорғандары, цитаделі т.б. мен архитектуралық ескерткіштері, 

табиғаты жайлы және т.б. мәліметтерді кездестіруге болады. Ең алғашқы деректер XVI ғасыр 

құжаттарында кездеседі. Бұларға сол заманғы көне крталар, Орта Азия мен Қазақстанның жолдары 

сипатталатын жол көрсеткіштер, көпестер мен саяхатшылардың жолжазбалары жатады. XVII 

ғасырдың 80-ші жылдары жоңғарлар оңтүстігіндегі қаларға бірнеше шапқыншылық жорықтар 

ұйымдастырды. Қонтайшы Қалдан Сайрамды бірнеше рет қоршауға алды, ақыры 1683 жылы басып 

алып, қиратып тынды. Қалданның орынын басқан Цеван Рабтан (1699-1723 жж.) Қазақстан 

территориясын басып алу соғыстарын жалғастырды, XVIII ғасырдың басында жоңғарлар Сарысу 

өзеніне дейін жетті, Орта жүздің қарауындағы солтүстік-шығыс аймақтарға басып кірді. Түркістан 

маңындағы Тәуке ханның ордасын «әскери-көшпенді адамдар» қоршауға алды. Тез жиналған халық 

жасақтарынан құралған күш жоңғар қолдарын қуып тастайды. Бірақ, 1718 жылдың көктемінде, 

деректердің айтуынша, жоңғар әскерлері Түркістан маңындағы Бөген, Шаян, Арыс өзендері бойында 

тағы да қазақтарды қырады. 1723 жылғы «Ақтабан шұбырынды» кезінде жоңғар феодалдары 

Түркістан, Сайрам, ташкент қалаларын қазақ жерлерінен бөліп тастайды. 1724-1725 жж. Жоңғарлар 

бұл қалаларды басып алып тонауға көшеді және ішінара қиратып кетеді.«Түркістан» десе елең 

етпейтін мұсылман қауымы жоқ. Өзінің «Даналық кітабымен» әлемге танылған әулие бабамыз Қожа 

Ахмет Ясауидің есімін Түркістаннан немесе керісінше түркістанды Ясауи атынан ажыратып қарау да 

мүмкін емес. Сонау 1103 жылы дүниеге келген Қожа ахмет Ясауи Түркістанға тоқтап, сопылық 

идеяларын уағыздаған ислам дінінің өкілі. Ақынды рухани басшы, «Әулие» санаған мұсылмандар 

тоғыз жүз жылдан бері оның ілімімен бірге жасап келеді. Бүкіл шығысқа әмірін жүргізген қолбасшы 

Әмір Темірдің,ақынның қайтыс болғанына 200 жыл өткенде, қирап бітуге таянған кішкене ғана мазар 

орнына зәулім ескерткіш орнатуы да тегін емес. Өйткені мұсылмандардың ыстық ықыласын иеленген 

«Әулие» кісі құрметіне ғаламат ғимарат салдырған Темір дала адамдарының сеніміне кірудің жолын 

осылайша іздестірген. Сол XIV ғасырда салынған ғажайып құрылыстың үлкендігі, қайталанбас 

сәулеттілігі және жекелеген декоративті көріністері әлі күнге дейін жұртшылықты таң қалдырумен 

келеді. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойына арналған «Қазақстан және түркі әлемі тарихы 
рухани дүниесіндегі Түркістан мен Қ.Я.Ясауи» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

еңбектері (Түркістан қаласы, 20-21 казан 2000 ж. - 126 б; Труды Международной наунно-практической 

конференции « Туркестан и Х.А. Ясави в истории и духовности Казахстана и тюркского мира», посвященной 

1500-летию г. Туркестан (Туркестан, 20-21 октября 2000 г.).-Алматы, 2000,- 126с. 
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ТҮРК ТАРИХЫНА БАЙЛАНЫСТЫ КӨНЕ ДЕРЕКТЕРГЕ ТАЛДАУ ЖАСАУ 

 ЖӘНЕ ІРІКТЕП ЖҮЙЕГЕ ТҮСІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазіргі кезде тарихи деректерді пайдалану тарих ғылымына үлкен үлес қосып, жаңа бағыттар 

ашуға мүмкіндік беретіні анық. Оны қай елде, қай мұрағаттарда қаншалықты сақталып, ашылмай 

жатқаны көбінесе нақты мәліметтер беріле бермейді.  

Оның үстіне көне тарихымыз туралы өз тіліміздегі жазба деректердің аздығы 

тарихшыларымызға қол байлау болып отырғаны да мәлім. Біздің тарихымызға қатысты деректердің 

көбі көрші елдердің  жазбаларында сақталып, сол елдің зерттеушілерінің ұлттық және саяси 

мүдделеріне орай өзгертулер мен «түзетулерге» ұшырағандығы ескерілмей, шала қорытылды. Өз 

уақытында қазақтың шежіре деректері алып қашты сенімсіз нәрсе ретінде қаралып, тарихи дәлел 

ретінде пайдаланылмады.  

Кеңестік идеологияның кезінде, қазақ зиялыларының  халқымыздың рухани мұраларына 

халықтық талғаммен қарап, баға беруіне  жол бермеді. Себебі, халықтың өз болмыс-бітімін тура 

тануға ұмтылуы – бағынышты халықтың тарихи жадын үзіп, өткенін ұмыттырып отыруды мақсат 

тұтқан кеңес билеушілерінің түп мүддесіне  және саясатына қайшы келетін. 

Ұзақ уақыт дәурендеген отаршылдық езгі мен үстем саясат халқымыздың ұлттық ойлау 

жүйесіне зор нұқсан келтіріп, оны талқандап, жасқаншақ, құлдық психологияны ұлт санасына терең 

сіңіріпте жіберді.  Ол ата-бабаларымыздан қалған, кейінгі ұрпаққа қалдырар рухани мұраны, ұлттық 

тұрғыдан, халық тарихымен бірлестіре зерделегенде ғана туған әдебиетіміздің тарихы мен табиғатын 

тануда шындыққа жақындай түсетіндігімізді  ойлатпады. Дегенмен де бұл түйін  жалпылық мән 

алатын, баршаға ортақ шындық емес. 

Түркілік дәуірдегі көне жазбаларды, жырларды, аңыздарды және түркі текті халықтардың 

ұлттық дәстүрлеріндегі жазба деректерді, оның  тарихы туралы түрік, өзбек, әзірбайжан, ұйғыр, қазақ 

ғалымдары көптеген зерттеулер жасады. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде тарих ғылымы, оның 

ішінде үлкен сала түркология ғылымы күн санап ілгерілеп, аясы кеңіп, тың серпін алып келеді. Әйтсе 

де, осы жазба деректерді жүйелеу, оның шығу тарихын сараптау туралы бірауызды пікір қалыптасып, 

көзқарас бір жүйеге келген жоқ. Зерттеушілердің назарына ілінбеген, жазба мұраларға қатысты 

деректер жетерлік. Бұл саладағы шындық әлі де ашыла бермек. Қзаіргі кезеңде деректану және 

тарихнама туралы ғылыми ой да  ары қарай дами түсуде. Сондықтан, көне жазба тарихи деректерді 

зерттеу тақырыбы үздіксіз зерттеуді талап етеді.   

Түрк тектес халықтарға ортақ түрк қағанаты дәуірі алдыңғы жазба тарихи  деректер мен көне 

жәдігерлерді зерттеудің маңыздылығы зор, бірақ бұл сала бойынша бүгінге дейін тұрақтанған 

көзқарас қалыптаспаған. Бірлі-жарым зерттеушілердің жеке пікірлерін айтпағанда, көп санды оқулық 

авторлары Орхон-Енисей ескерткіштерінен арғы дәуірге бара бермейді. Біз зерттеуімізде осы күрделі 

мәселеге жеткілікті дәрежеде мән бердік.  

Түрк қағанаты ыдырағаннан кейін тарих сахнасына Түркеш, Ұйғыр, Қарлұқ Оғыз т. б. 

қағандықтар шықты. Бұл тұста түрк тектес халықтардың сенім тұтастығына сызат түсті, көне тәңірлік 

дін әлсіреп, ислам, будда, христиан, манихей діндері әр тұстан әр түрлі дәрежеде бой көрсетті. 

Мекемтас Мырзахметұлы осы жіктелісті: «ХІІ ғасырдың өзінде-ақ, оңтүстік батысқа жылжи бастаған 

түрк рулары ХІІІ ғасырда Шыңғыс жорығының соңынан бөлек-бөлек хандарғы бағынып, бөлек-бөлек 

территорияда жасағандықтан оңтүстік-шығыс, оңтүстік түрк тайпаларының ұйғыр-қарлұқ бірлестігін, 

ал, ХІ-ХІІ ғасырда Сырдарияға қарай жылжып, одан Орта Азияға, батысқа қарай жылжыған көшпенді 

тайпалар оңтүстік батыс түрк тайпаларының оғыз бірлестігін құрды.  

Дешті-қыпшақ даласында Алтын Орда хандығы құрылып, қыпшақ бірлестігі қалыптаса 

бастады» [1; 296 б],- деп таратады. Біз бұл жіктелуді ІХ ғасыр мөлшерінде болды деп қараймыз. Ә. 

Нәжиптің зерттеуі бойынша, дәл осы тұста түрк халықтарына бұрынғы «ойма жазуымен қатар соғды 

жазуы мен араб  жазуы» келіп қосылған  көрінеді. Түрк қағанаты ыдыраған соң түрк жазба 

деректердің қалыптасуының басты бір себебі осы еді. Ә. Қоңыратбаев, Ә. Нәжип, М. Мырзахметұлы, 

Б.Алдамжаров  сынды ғалымдардың ұсыныс-пікірлерін айтпағанда, тарихи жазба деректер мен көне 

жәдігерлерді зерттеудің маңыздылығы қатысты ғылыми еңбектерде бұл жіктеліс ескерілмей, VІІ-VІІІ 

mailto:urzhamal61@mail.ru
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ғасырлардың көне түркі ескерткіштері делініп, ІХ – ХІІІ ғасырларда кейде «ислам дәуірі», кейде 

«Қарахандар дәуірі»  делініп келді.  

Тарихи жазба деректер мен көне жәдігерлерді зерттеу тарихы түрк халықтарының бәріне ортақ 

көне дәуірден басталады. Сондықтанда тарихи жазба деректерді зерттеуді қай дәуірден, қандай  

жазба деректерден, ауызша шығармалардан бастау керек па деген мәселеге келгенде туысқан түрк 

халықтарының  көне жәдігерлерді зерттеу ғылымының жетістіктерін назардан тыс қалдыра 

алмаймыз. Жазба  деректер бойынша түріктың айтулы білгірі Махмұт Фуат Көпірүлузаде түріктің 

көне деректертерін зерттеген кезеңнен бастап, мынандай салаларға бөлуді ашып көрсеткен: 

«Алғашқы қауымдық  кезеңі, Ислами және Түркияның жаңару кезеңі» [2; 19 б] сынды тарихи 

кезеңдерге бөліп,VІІ–ІХ ғасырлардағы ислам мәдениетінің таралуына байланысты жаңа сипат алған, 

түрк халықтарының жазба деректануын исламның әсерінде дамыды деген қорытынды жасаған. Бұны 

Махмұт Фуат ауызша жырлар, деректер және жазбаша деректану деп  екі салаға бөлген. 

Біздің қазіргі кездегі басты мақсатымыздың бірі: 

1.Көне қытай жазбаларында  сақталған, түрк халықтарына қатысты,  бұрын ескерусіз қалып 

келген  деректерге талдау жасап, ондағы көне түрк тарихына байланысты  материалдарды іріктеп 

жүйеге түсіру; 

2. Әр дәуірдің жазба деректерін және көне жәдігерлерін сол тұстағы нақты тарихи-әлеуметтік 

шарт-жағдаймен салыстыра отырып, өзіндік белгілерін анықтау; 

3. Жазбаша деректер мен көне жәдігерлерді тарихи,  діндік, тілдік жіктелістер тұрғысынан 

жүйелеу;  

Ендігі бір өзекті мәселенің бірі қай дәуірде болса да  тарихи жазба деректер мен көне 

жәдігерлерді зерттеудің ерекшелігі қоғамдық сананың бейнеленуі болмай қалған емес. Оның үстіне 

көне жазба жәдігерлерге байланысты деректер аз болғандықтан әрі басқа халықтардың тілінде 

сақталғандықтан, біз ол нұсқалардың тарихи тұрғыдан талдай алмаймыз. Тек қана ондағы әлеуметтік 

сарындар мен тарихи оқиғалардың бейнеленуіне байланысты ғана ой қозғай аламыз. Орта ғасырдан 

бергі жазба деректің қалыптасып дамуы да, эстетикалық талғамның өсуіне ғана байланысты болмай, 

сыртқы ықпалдың әсеріне ұшырап, бейнелеу тәсілі және діни сенім жақтан жиі өзгеріске түсіп 

отырды. Мысалы: ХVІІІ ғасырда ауызша деректану  жыраулық дәстүр үстем орында бола тұра, 

Көтеш, Тәттіқара, Шал  сынды ақындардың еңбектерінде  сол кезеңнің тарихи болмысы, орны да 

елеулі болған. Ал, ХІХ ғасыр басында бұл дәстүр биік деңгейге көтерілсе де, Махамбет, Шортанбай, 

Дулаттардың шығармаларында көне жыраулық дәстүр жалғасын тауып жатты.  

Батыс және шығыс ғұндар болып екіге бөлінуі, ғұндардың саяси-экономикалық жақтан 

әлсіреуін тудырып, айбынды ғұн империясының күйреуін тездетті. Қытайдың «үш патшалығы» 

дәуіріне (заманымыздың 220 жылдар шамасына) келгенде, Шығыс ғұндардың билігі біржолата Сау 

Сауоның қолына өтіп қытайдың боданына айналды. Кейін ғұндар бірнеше ұсақ мемлекеттер 

құрғанымен, олар бұрынғы бірліктен айырылған, жартылай қытайға тәуелді ұсақ бектіктер 

дәрежесінен аса алмады. Шығыс ғұндар өздері күйреп қана қалған жоқ, батыс Ғұндардың күйреуі 

үшін де аянбай күресті. Батыс ғұндар «заманымыздың 90 жылдары Хан патшалығы мен шығыс 

ғұндардың қосындары жағынан жеңіліске ұшыраған соң» [3; 254 б], Баркөл мен Арал теңізі арасына 

қарай ығысады. Осыдан кейін көне түрктер баяғы жауынгерлік дәуіріне қош айтса керек. 545 жылы 

Бумын қаған жужандардың езгісінен құтылып, түрк қағанатын құрғанша көне түркілер телім-телім 

болып тентіреп жүрді. 

Заманымыздан 48 жыл бұрын тәңірқұттың ханзадасы Бай өзін  «Ху хание тәңірқұт», - деп, 

жариялап, қытай патшасына бағынатынын білдіреді. Қытайлар оны өзіне қарасты елімен «Ұлы 

қорғанның ішіне көшіріп  әкетеді» [4;136 б]. Заманымыздан 36 жыл бұрын, Тезек тәңірқұт өлген соң, 

ғұндар тіпті әлсіреп, ішкі жағдай онан ары күрделене түсті. Ғұндардың бір бөлігін уысында ұстап 

отырған Қағанза тәңірқұт (бұл тұстарда ғұндардың ішкі жағында өзін-өзі тәңірқұт қойып алатын ұсақ 

мансаптылар көптеп кездесетін.  Қағанза да солардың бірі еді) қытай патшасына: «Мен көктің 

ұлымен дидарласуды көптен армандап келдім. Бірақ, Тезектің үйсіндермен тізе қосып, батыс жақтан 

тап беруінен алаңдап, Хан сарайына бара алмадым. Енді Тезек өлді. Мархабат болса, патша ағзамның 

ғұзырында болмақшымын» [5;  519 б], - деп, хат жазады.  

Бұл хаттан баяғы ғұндардың менмен өр рухын емес, тозған елдің азған рухын байқаймыз. 

Баяғы хаттарда айтылатын «Көк тәңірі жаратқан ұлы ғұн тәңірқұты» дейтін асқақтық жоғалған. Бұл 

тұстарда ғұндарда бұрынғы айбын қалмаған, Шығыс ғұндар қытайға бағынышты болып кеткен. Олар 

тіпті  Батыс ғұндарға қарсы Хан елінің  жорықтарына да қатысып отырған. Сөйтіп ғұндар мен 

үйсіндердің екіге бөлінуі, үйсін елінің өз ішінен қытайшыл күштер мен дәстүршіл күштердің 

ортасындағы таластан әлсіреуі, үйсіннің ұлы ордасын ұстаған қытай қызынан туған, үйсін 
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күнбилерінің қытай патшаларының ықпалында болуы салдарынан түрктер бұл тұста саяси жақтан да,  

рухани жақтан да әлсіреді. Осы әлсіреудің белгілері   көне жазба деректерден анық көрінеді.       

Қытайдың «Солтүстік патшалықтар» тарихында  көне түрктерге қатысты көптеген жазба 

деректер сақталған. Солардың бір бөлімі қаңлы еліне байланысты. Үйсін дәуірінде қаңлы тайпасы 

үйсін күнбилігінің құрамында болған. Сондықтан, қытай жазбаларындағы қаңлыларға қатысты  

деректерде осы дәуір әдебиетіне тиесілі болады.  

Қытайдың «Гаозоңнама» атты кітабында қаңлы  Бату ақынның бірнеше өлеңдері  сақталған. 

Бату заманымыздың 232 жылы туып, 348 жылы  өлген атақты ақын. «Зерттеу жұмысымен  бүгінгі 

Кәшмір, Индия өңірлеріне дейін барған. Өз кезінде қаңлы ғұламаларының  биік ұстазы атанған» [6; 

311б]. Батудың бірнеше шығармалары «Батыс өңір аз ұлт ақындары жырларынан» (1988 ж) атты 

кітапқа кірген еді.   

«Гаозоңнамада»  аты аталатын ақынның бірі  қытай елінде тәрбиеленген, ақын әрі музыкант 

қаңлы  Жотантай (347-411). Жотантай қытай жазбаларында Жи Тиянди болып жазылады З. Сәнікұлы  

осы дыбыстық атау бойынша алған.  

705–750 жылдар арасында, Валид І, Сүлеймен, Ғұмар ІІ, Жазид ІІ (720–724), Хишам (724–

7443), Валид ІІ (743–744), Ибыраһым (744–749), Варван ІІІ (749–750)  сынды халифалар тұсында, 

Араб түбегі мен оның батысындағы, дін тарату ісінің жеңістері, арабтарға Орта Азияны жаулап алу 

ісіне алаңсыз кірісуге мүмкіндік әперді. Арабтар осы бас-аяғы 50 жылдың ішінде түрктерді 

арабтандырудың негізін қалап, Орта Азиядағы діни үстемдігін орнатты. Әсіресе, халифа Валид Орта 

Азияға қаратқан шабуылдарын өте тегеуірінді жүргізді. Құтайба ибн Мүслүм Қорасанға найып болып 

тағайындалғанда оған жүктелген ең басты міндет «Орта Азияны бойсұндыру» [7; 217 б] еді. 

Арабтардың Орта Азияны жаулап алуына түркілер  аянбай қарсы тұрды. «712 жылы Күлтегін 

бастаған түрк сарбаздары Құтайба ибн Мүслүм  әскерін ойсырата жеңеді» [8; 218 б]. Десе де, 

арабтарға  қарсы күресте ерлік көрсеткендер Түркештер болды. Кейін түркеш қағандығының орнын 

басқан қарлұқ мемлекеті де арабтармен көпке дейін ымыраға келе алмады. Әйтсе де, арабтар жеңіске 

жетіп, Орта Азия мен қазақ жеріне ислам дінін шеге қылып қақты. 

 Ислам дінінің түрктерге тез сіңіп, орнығуына өз кезінде бірнеше себептер болды: Бірінші, дін 

тарату мақсатына күшпен жете алмайтындарын білген арабтар жаулап алудың да, дін таратудың да 

жаңа тәсіліне көшті. Қорасан найыпы Насыр ибн Сеяр 704 жылы бейбітшілік жариялады. Онда дінге 

кірушілерге орасан мол тиімділілік жасалады, діннен шығушылар да ерікті болады дейді. Осы 

келісімнің нәтижесінде «Соғды Қорасанға қосылып кетті» [9; 360 б]. Содан бастап араб 

дипломатиясы осы бағытта жұмыс жүргізді. «Халифа Хишам (704–743ж) Білге қағанға елші жіберіп, 

мұсылман дінін қабылдауын өтінген. Абдұлла ибн Аббас 750 жылы Мойыншор қағанға да дәл 

осындай елші жіберген» [10; 17 б]. Халиф Хишам Түркеш қағаны Сұлуға да Мұсылман дінін 

қабылдауды ұсынып, дін уағыздаушысын жіберген.  

Екіншіден, бұл тұста түркілер соғыс тақсіретін тартып, экономикалық жақтан әбден әлсіреген. 

Арабтардың өздері жаулап алған жерлерде,  мұсылман дінін қабылдаған адамдарға  экономикалық 

және саяси жақтан тиімділік жасауы, жұрттың ықыласын өзіне аударды. 

Үшіншіден, ең бастысы түрк қағанаты ыдыраған соң, түрк халқының діни сенімі шайқалып, 

рухани тұтастық бөлшектенді. Будда, манихей, христиан діндері үстем орынға шықты, ол діндерге 

берілгендер «жауынгерлік жігері мен ұлттық болмысын жойып бара жаты». Алуан дінге сенген түрк 

тайпалары арасында, туыстық жақындық қатынастан гөрі, діни сенімнен туындайтын өшпенділік 

басым бола бастады. Сондықтан халықтық тұтастыққа жету үшін бір дінге сену  қажет болды.  

Төртінші, бұл дәуір араб мәдениеті мен мұсылман дінінің гүлдену дәуіріне тұстас келді. Ұлы 

жібек жолының бойын мекендеген түрктер бұл ахуалды да иелеп отырған. Араб  халифаларының  

жіберген жансыздары да ел ішінде мұсылман діні үгітін белсене жүргізді. «Сұтұғ Бура ханның ислам 

дінін қабылдауына Әбу насыр  Саманидің  роль ойнауы» мұрындық болады. Көне тәңірлік дінге 

қайтудың жолы өте ауыр еді.  

Бесінші, тәңірлік  дінге сенетін түрктер ешқандай нақты затқа табынбайтын. Оларға  будқа 

табынатын будда діні ғана емес,  манихей діні де күн сайын жек көрінішті бола бастады. Өйткені 

олардың «Табынатын орындарында  будда аяғын жуған  шайтан бейнеленетін» [11; 384 б], бұларға 

қарағанда көк тәңірлік дін мен бір аллаға сенетін мұсылман діні жақынырақ, екеуі де бір тәңірлік 

діндер еді.  

Осы себептерге байланысты, Қарахандар мемлекетінің ел тұтқасын ұстаған  біліктілері,  ислам 

дінін қабылдау арқылы түрктерді қайтадан сенімдік тұтастыққа әкелуге болады деп қарағаны 

шындық. Арабтар болса, мұсылман дінін күштеп кіргізіп, түрктерді тарихи жадынан айырып, рухани 
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қайнарын суалтамыз деп есептеді. Сөйтіп бір-біріне қарама-қарсы екі мүдде түрк даласында ислам 

діні негізінде тоғысты. Ең қызығы белгілі дәрежеде екеуі де  өз мақсаттарына жетті. 

Қарахан мемлекеті түрк халқының басын біріктіріп, жаңа дін негізіндегі рухани тұтастыққа  

жетуге тырысты. Сол үшін ол дәуірдегі ислам діні үстем орынға шықты. Тарихи жазба деректер мен 

көне жәдігерлерді зерттеуде, тарихын тануда,  арнаулы зерттеуді күтіп тұрған араб тілді жазба 

деректер бұл тұста қатты дамыды. Алайда Қарахандар мемлекетінде араб мәдениетінің ықпалында 

ғана болған жоқ. Қазір бізге жұрнақтары ғана жетіп отырған, көне түркілік дәстүрдегі мәдениеттің 

Қарахандар дәуірінде өзіндік дамуға ие болғаны даусыз. Қараханилер тұсының барлық жазба 

деректері діннен ғана туған жоқ, дін үшін ғана қызмет еткен жоқ. Ақжан Машановтың зерттеулері 

бойынша  әл-Фараби 16 жасқа дейін Отырарда түрк тілінде білім алған. Оның Бағдаттағы кезінде 

жалаң діндарлық жолын емес, ғылым жолын қууы, өзіне ұстаздыққа  ғұлама білімпаз ғана емес, 

«Неостриандық ғалым Абу-Матта ибн Хайланды» [12; 53 б]  таңдауы да сонан болса керек.  

Н.Мыңжани «Қазақтың қысқаша тарихында»: «Жетісу өлкесі мен Сырдария алқабында 

сақталған Айша бибі күмбезі, Аяққамыр, Алаша хан күмбездері Қарахан дәуіріндегі өнердің озық 

үлгілері. Қарахандар дәуірінде ғылым мен мәдениет мейлінше гүлденіп, жоғары өреге көтерілді. Бұл 

мәдениеттің батыс иеліктегі басты орталығы Самарқант қаласы мен Бұқара қаласы, Шығыс иеліктегі  

негізгі мәдениет орталығы Қашқар мен Баласағұн қаласы болды»  [13; 218 б], - деп жазған.  Ол 

дәуірдегі жазба деректердің куәсі Баласағұнидың «Құтты білік»(1069 – 1070ж.) дастаны мен  

Қашқаридың  «Диуани лұғат ат-түрк» (1072 – 1074ж.),-  атты шығармалары.  

 Қарахан мемлекетінде ауызша  тарихпен бірге түрк тілді, араб тілді жазба деректер туды. Олар 

діни, философиялық бағытта болған деп бөлуге болады. Бұл деректердің сипатын араб жазуымен 

жазылған шығармалар мен ауызша жырлармен белгіледі.  

Бұл дәуірден  бізге жеткен ең құнарлы саласы араб мәдениетінің әсерінен туған жазба деректер 

болды. Бірақ, бұл бүгінгі көзбен қарағандағы шындық. Ал, тарих бұдан басқаша болуы мүмкін. Ол 

заманда көне түркілік дәстүрде жазылған шығармалар мен деректер басым орында болған болуы, 

кейін мұсылман дінін қабылдаған ел мұсылман мәдениетінің әсеріндегі көптеген жазба деректер 

көбірек уағыздап, көбірек сақтауына байланысты олардың  ара салмағы өзгерген болуы ықтимал. 

Оған М. Қашқаридың  Алып Ер Тоңа туралы жоқтаудан бастап, өз дәуіріне дейінгі ылғи түркілік 

ауызша жазба жырларын  мысалға алуы-ақ дәлел болғандай. Мысалы, «Құтты  білікте»: 

Өтукеннің бегі айтқан тебіреніп, 

Тілін тисын сыр ашсаң еміреніп    (1753 бәйт).  

Бұл түрк айтқан, жаққан ілім –жұлдызын,  

Көрер көздің шырағы деп ұл-қызың  (1008 бәйт).  

Түрк сөзін үркек тағы киіктей,  

Қолға үйретіп қамап ерік бермедім, -  

деп, түрк тілі мен мәдениетінің мәртебесін көтеріп, түрк бектері мен ақындарының сөздерін, 

істерін ізгіліктің, құлықтылықтың, парасаттылықтың, әділдіктің жоғары үлгісі ретінде ұсынады. Бұл 

бағыттағы шығармалар өзінен бұрынғы дәуір әдебиетімен елдікті ту еткен идеяларымен сабақтасып 

жатады. Мысалы, «Құтты білік» Күнтуды Елік арқылы  түрктерге әділ патша керек болғанын 

меңзейді, ханды әділетке шақырады. «Барлық аштар жесе ақыры  тояды, Сұғанақ көз тек көрінде 

қояды»,- дейтін жолдар Томирис туралы аңызбен Абайдың Ескендір дастанының арасындағы алтын 

байланысты нақты көрсетеді. 

Орта ғасырлар да ауызша  жырларды тарату үстем орында болғандығын назардан тыс 

қалдырмаған жөн. Түркеш қағанаты дәуірінде де бұл үрдіс сақталды.   

Белгілі ғалым, түрколог Қойшығара  Салғара «Қозы Көрпеш–Баян Сұлу» жыры Түркеш 

қағанатында туған, сол дәуірдің шындығын бейнелейді деп қарайды. Қозыдан қашқан Қарабай 

көшінің ізі Түркеш қағандығының шекарасымен бірдей. «Шу өзенінің сарқылар тұсынан шыққан 

Қарабай көші, әуелі Балқаш көлінің теріскей жағалауын ала, Арқаның күңгей белдеуін көлбей қуалап 

Ертіске барады. Онда да көп кідірмей» судың басы үлкен бір көлге – Зайсанға  келеді. Көлдің батыс 

жақ жағасын жайлай көшкен Қарабай, Орталық Азияның батыс шекарасына өтіп, Көл-Қарасуға 

барады. ... онан кері қайтып Жоңғар Алатауының сыртымен Құлжаға құлайды. Одан  шығып тау 

бөктерлей Шыршыққа соғып, содан ары Сырдарияның бойына барады. Сөйтіп жүргенде Сарыарқаны 

сағынып сонда көшеді. Ол жақта да тұрақтамай, Бетбақдала шөлін кесіп өтіп баяғы алғашқы 

көшкендегі көш ізімен Аягөз өңіріне ат басын тірейді»[14; 669 б].   

Ғалым Қ. Салғараның пайымдауынша Қарабай мен Сарыбай адам аты емес, қара түркештер 

мен сары түркештердің хандарын меңзесе керек. Жырдың  Радлов нұсқасында бұлар Сары хан, Қара 
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хан деп айтылады. Абай нұсқасы атанып жүрген нұсқада «Балталы мен Сақалы ел аман бол»,- деген 

жол кездеседі.  Мұндағы сақалы сөзін түрколог ғалым Қ. Салғара Түркештердің Саға қағанына 

байланысты Сағаның елі  деген сөз деп түйіндейді.  

Белгілі ғалым Әлкей Марғұлан ХVІІІ ғасырда Алтай тауы мен Ертіс өзені арасынан табылған 

алтын ілгектің бетіне түсірілген «Шоқтерек” сюжетін Қозы - Көрпеш жырымен салыстырып, 

мұндағы бейнеленген жас әйелді Баян, оның жанындағы сақа еркекті Айбас, өліп жатқан алып ерді 

Қозы,  екі атты Ардакүрең мен Бақа айғыр деп табады. Қозы Көрпеш-Баян Сұлу жырының сюжеті 

көне сақтар дәуірінде туған болса да, түркі дәуірінде жырланған деген деген қорытындыға меңзейді. 

Ә. Марғұланның айтуы бойынша «Шоқтерек» көне дәуірдегі эпос тудыруда жиі қолданылатын орта 

болған.   

Жырда Қозы Баянмен шоқтеректің түбінде кездеседі, Қозы шоқтеректің түбінде жау қолынан  

қаза табады. Шоқтеректің түбінде қайта тіріледі, өзін күзетіп, алладан тілек тілеп отырған Баянды 

көреді. Өйткені шоқтерек  (мықан ағашы) жер мен көкті, жақсылық пен жамандықты жалғастырушы 

ағаш. Қозының шоқтеректің түбінде тірілуінде шоқтеректің  «ағаш ананың» мифтік қабығынан 

тазарып, идеял тұлғасынан ажырап, арман ағашы бола бастағандығының белгісі жатыр. Сондықтан 

жыршы «мықан іздеп жігіттер кел кетелі» дегенде, Қозының мұратын тапқан жерін іздейік деген 

ойды да, махаббаттың мұратын іздейік дегенді де меңзеген секілді. Жырдың сюжеті ертеде шықса да, 

бізге жеткен нұсқаның жырлануы Түркеш қағанаты кезінде туған деген пікір жақын, әрі қонымды.   

Халық арасында Түркеш қағанаты дәуіріне байланысты «Сұлу менің  хағаным, Суық еді 

қабағың»,-  деп келетін екі тармақ тәмсіл сөз  сақталған. Саға қаған өлген соң, Түркештердің билігін 

ұстаған  Сұлу шор қаған, өз кезінде ел ішіне мейірімді, жомарт болған, соңынан ел ерген әйгілі қаған.  

«Түркеш қағаны Сұлу Орта Азия елдерімен бірлесе отырып, араб шапқыншыларына қарсы қарулы 

күрес жүргізіп, араб әскерлеріне бірнеше рет тойтарыс берген». «Ежелгі және орта ғасырлардағы 

Қазақстан» деген кітапта: «Сұлу қаған Орта Азиядағы арабтарға қарсы күрестерді пайдаланып, 

оларды қолдап, жәрдем беріп отырғаны, 723 жылғы Ферғана қарлұқтарының  арабтарға қарсы күресі 

мен Самарқант Бұқара халықтарының арабтарға қарсы күрестеріне көмектесіп арабтарды қуып 

шыққандығы», онан соң 737 жылы қарлұқтармен бірлесіп Тохарстандағы арабтарға соққы бергені, 

бұл соғыстарға Сұлу қағанның өзі тікелей араласқандығы, сол үшін арабтар оны «сүзеген қаған» деп 

атағаны айтылады. Сұлу қаған түсі суық түксиіп жүретін адам болса керек. Сондықтан әлгі сүзеген 

сөзі оның осы қасиетіне де меңзеліп айтылған. Жоғарыдағы өлең жолдары осындай айбынды қағанға 

арналған жырдан қалған үзік тәрізді. 

Түркеш қағанаты араб шапқыншыларына қарсы көп уақыт күресті. Сондықтан, ислам діні 

кірген соң, Түркеш қағанатына тиесілі рухани мұраларды халықтың есінен шығарып тастауға арабтар 

бар күшін салды да және оны меңзеген жеріне жеткізе білді. Түркеш қағанаты дәуірінің көптеген 

жазба мұраларының жоғалып кетуіне бұл басты себебінің бірі  болды. Сурет салуды, өлең айтуды, 

күнә деп қарайтын ұғымдар қазақ арасына Түркеш қағандығының соңғы кезінде кірсе керек. 

Мысалы, домбыра туралы аңызда: «Бірде пайғамбарымыз өз айналасындағы сахабалары мен төрт 

шаһаржарын жинап алып, әр қайсыларың бірден өнер тауып келіңдер деп тапсырады. Үш күннен 

кейін әр қайсысы өз жасаған өнерлерін көрсетуге келеді. Сонда Әзіреті Әлінің жасағаны домбыра 

екен-мыс. Шанағы тесілген, ішегі тағылған, бірақ домбыра дыбыс шығара алмайды. Өз өнеріне көңілі 

толмаған Әлі домбыраны қара жолдың жағасына тастап кетіпті. Арада бірнеше күн өткен соң әлгі 

жолмен келе жатып, өзі тастап кеткен домбыраға тиек орнатылып, тасқа сүйеулі тұрғанын көреді. 

Қолына алып, шертіп көрсе домбырадан сайраған үн шығады. Әзіреті Әлі домбыраны орнына қояды 

да, пайғамбарға келіп істің жайын баяндайды. Сонда Мұхаммед пайғамбар: «домбыраға тиекті 

шайтан орнатқан екен. Менің үмбеттерім бұл аспапты ұстамасын депті»,- дейді. Бұл аңыз халықтың 

төлтума өнерін шектеу мақсатында, ислам дінін үгіттеуші молда-қожалардың шығарған аңызы екені 

анық.   

Түркеш қағанаты «Ақша шығарған  алдымен көне түркі жазуын, сонан соң соғды жазуын 

қолданған» [15; 194 б]. Сондықтан ол дәуірдің жазба ескерткіші болмауы мүмкін емес, дегенмен бұл 

тұста да ауызша поэзия үстем орында тұрған сияқты. Қытайдың таң дәуірі  поэзиясының шоқтығы 

араб ұйқасты төрт жолды өлең. Осы өлең стилі қытайларға түрк халықтарынан ауысқан деген 

көзқарастағы зерттеушілер де бар. Ондай пікірдің тууына, «төрт таған» өлеңді қытай поэзиясына 

кіргізген ұлы ақын Ли Бэйдың, Сояп қаласында – дулат-халаш, үйсіндердің ортасында туып, 

ержеткені  мұрындық болды. Сонымен бірге өлеңнің табиғаты да, кейінгі тағдыры да осылай 

қорытынды жасауға жетелейді.  

Шығыс Түркістанда жасаған көне қытай тілінің білгірі Ә.Тышанұлы «Бұл дара шумақ делінетін 

жанрдың бітімі, тұлғасы, ұйқасы, тармағы, сөз алысы қара өлеңнен аумайды. Мұнан ғасырлардан 
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ғасырларға созылған халықтардың жалпы араластығы дара шумақты өлеңнің тууына әсер еткенін 

аңғарамыз», - дейді. Мұндағы «дара шумақты өлеңнің тууына» деген сөзді, осы өлеңнің қытай 

поэзиясында пайда болуына деген мағынада айтып отырғаны анық. Оны автордың «Әр халықтың өзі 

тудырған дүниесі өзімен бірге жасасып кете береді, қара өлең сондай, ол халқымызбен бірге жасасып 

келеді және бірге жасай береді. Ал таң дәуірінің дара шумағын алсақ, ол таң дәуірінде 300 жыл 

дәуірлеп, қытай  жазба деректерінің жинақталуындағы алтын дәуіріне жазылса да, солайда қазірге 

дейін сол тебінімен жеткен жоқ. Қазірді қойып өзінен кейінгі Сұң дәуірінің өзінде-ақ, сұйқылси 

бастап, оның орнын өлеңнің терме түрі басты»[16; 119 б], - деген пікірі растайды. Шынында да қытай 

поэзиясының арғы-бергі тарихында төрт жолды өлең тек қана таң патшалығы дәуіріне тән құбылыс. 

Сақтар заманындағы  сақ ананың өлеңінде де төрт жолды өлеңнің белгісі бар.  

Түркеш қағанаты қазақ хандығы еді дегенге құлай кетпесек те, жазба деректердің қомақты 

көлемі түркеш қағанаты кезінде әжептәуір дамығаны, қытай жырларындағ төрт жолды өлең өлшемі 

қытайларға түрктерден ауысқаны тиянақтанған пікірді туғызды. Оны қытайлар да терістеген емес. 

Көршілес қытай жазба деректеріне осынша әсер еткен көне  жәдігерлеріз бен нұсқалары қолымызда 

болмаса да, біз ол дәуірдің мәдениетін тәрк ете алма та едік. Міне, тарихи жазба деректер мен көне 

жәдігерлерді қопарып, салыстыра берсек мұндай дәлелдемелер, сараптаулар жиілене береді. 

Қорытындыда тарихи жазба деректер мен көне жәдігерлерді зерттеудің маңыздылығы көне 

жазбаларында  сақталған, түрк халықтарына қатысты,  бұрын ескерусіз қалып келген  деректерге 

талдау жасап, ондағы көне түрк тарихына байланысты  материалдарды бірізділікке түсіру.  Әр 

кезеңдегі, дәуірдегі  жазба деректерді және көне жәдігерлерді сол тұстағы нақты тарихи-әлеуметтік, 

саяси жағдаймен салыстыра отырып, өзіндік белгілерін анықтайтын кез келді, бұл қазіргі тарих 

саласында, түркология бағытында ізденіп жүрген ғалымдардың еншісінде болады деп ойлаймыз. 

Сонымен қатар жазбаша деректер мен көне жәдігерлерді тарихи,  діндік, тілдік жіктелістер 

тұрғысынан жүйелеу қазіргі кездегі өзекті мәселенің бірі болып табылады. 
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ТҰРАННЫҢ ТЕКТІ ДЕГДАРЫ – КЕТБҰҚА 
 

Тұран  жұртының  оғланы - елдік пен ерліктің  ұлы үлгісі Кетбұқа бабамыз. Кетбұқа бабамыздың ғұмыры 

күрделі әрі қызық. Себебі ол XIII ғасырда ғұмыр кешіп, қанша уақыт өтсе де тарих тұңғиығына батып   
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сейілмеген  Шыңғыс хан, Жошы хан,, Бейбарыс сұлтан,Рашид ад-дин, Киракос Гандзакеци, Смбат  Спарапет 

сынды тұлғалармен тағдырлас еді. 

Кілт сөздер: Тұран, Кетбұқа, Шыңғыс хан, Жошы хан, Бейбарыс сұлтан,Рашид ад-дин. 
 

Кетбука - пример доблести Туранского народа.Его жизнь сложна и одновремена интересна.Живши в XІІІ 

веке он современник таких легендарных личностей как:Шынгыс хан, Жошы хан,, Бейбарыс султан,Рашид ад-

дин, Киракос Гандзакеци, Смбат Спарапет. 

Ключевые слова: Туран, Кетбука, Шынгыс хан, Жошы хан, Рашид ад-дин. 

 

Ketbuka is an example of the valor of the Turanian people. His life is difficult and simultaneously interesting. 

Lived in the XIII century he was a contemporary of such legendary figures as: Shyngys Khan, Zhochy Khan, Beybarys 

Sultan, Rashid al-Din, Kirakos Gandzaketsi, Smbat Sparapet.  

Keywords: Turan, Ketbuka, Shyngys Khan Zhochy Khan, Rashid al-Din.  

 

      Зерде мен сананың, ғылымның кемеліне келген қазіргі замандағы кез-келген мемлекеттің 

тарихы-сол елдің мүддесін көздейтін, өткеннің оқиғасының өзін бүгіннің көзқарасына бейімдеп, 

тігісін жатқызып жазылған тарих. 

     Тарихи тағдыр ұмытылған тұста тарихи көзқарас та түзелмейді. Тарихи дәстүрсіз, рухани 

танымдық негізгі салынбаған, алдыңғы толқын ағалардың өсиеті  ескерілмеген, тек қана заман 

ауқымына бейімделген  құрғақ қағидаға құрылған (Карл Ясперс) тарихи жолмен жүріп келеміз. Осы 

бір тұс алаңдарлық. Жалғанды жалпағынан басып, аяғы аспаннан салбырап түскен халық жоқ. 

Барлық халық этностық қалыптасуында “тар жол тайғақ кешіп”, мың өліп мың тірілді. Тәңірдің 

тәлкегіне шыдап, бодандықтың бұғауынан бостандықтың байрағына талып  жеткен халықтардың 

бірі- қазақ  жұрты. Түркі халқының рухани дүниесінің мәйегіне ие болып қалуы сонар тарих көшінде 

басқа жұрттарға сіңіп кетпеуіне негіз болғаны анық. Бәлкім осы рухани күш тұжырымдамасы 

“Мәңгілік ел” идеясының өзегі тұлғаның тектілік қасиетінде шығар. 

     Тұран  жұртының сондай қасиетті оғландарының бірі- елдік пен ерліктің  ұлы үлгісі Кетбұқа 

бабамыз. Кетбұқа бабамыздың ғұмыры күрделі әрі қызық. Себебі ол XIII ғасырда ғұмыр кешіп, сол 

заманның суығы мен ыстығына төзіп, қанша уақыт өтсе де тарих тұңғиығына батып   сейілмеген  

Шыңғыс хан, Жошы хан, Батый хан, Құлағу хан, Бейбарыс сұлтан іспетті  билеушілер мен Рашид ад-

дин, Киракос Гандзакеци, Абу-ль-Фарадж, Смбат (Гундстабл) Спарапет сынды сол ғасырды толық 

суреттеп жазған шежірешілермен тағдырлас еді. 

      Тарихи тұрғыдан, Кетбұқаның ғұмырын екі кезеңге бөліп қарастыруға болады. Алғашқы кезең, 

найман елінің Шыңғысханға он жылдан артық бағынбай соғысатын, жеңілгеннен кейін азып-тозған 

елдің басын біріктіріп Шыңғысханның оң тізесін басып, Жошыға аталық болатын тұсы. Бұл тартыс 

1182 жылы Темучин (Шыңғыс хан) ақ киізге көтеріліп   өз тайпасының ( бөржіген-қият) билеушісі 

сайланғаннан басталды. Шыңғыс хан айналасындағы елдерді біртіңдеп бағындыруға кірісті. Соның 

ішінде қайын-жұрты қоңыраттар мен өкіл әкесінің елі- керейіттер өз билігінен айырылды. 1202 жылы 

ірі мемлекет-найман хандығына шабуыл жасап, 1197 жылы елді екіге бөліп алған Инан-Білге-Бұқа 

қағанның қос ұлдары Таян мен Бұйрықты біртіндеп қиратты. 1202 жылы Бұйрық хан Урунгу өзенінің 

бойында өлтірілсе, 1204 жылы 16 маусымда Хангай тауларының бөктерінде Таян хан қаза тапты. 

Наймандардың қалғанын ертіп Таянның ұлы Күшілік Алтай арқылы Ертіске қоныс аударды [1]. 1208 

жылы Сүбедей ноян Күшілікпен қақтығысып, елдің қалғаны Жетісуға жылжыды. Қарақытай елінің 

тағына 1213жылы Күшілік гурхан атағын қабылдап, билікке келді. 1218 жылы Күшілік әскерімен 

Хорезм мемлекетінің иелігіндегі Алмалық қаласын қоршап тұрғанда Жебе ноянның жасағының 

шабуылына ұшырады. Шешуі шайқас Сарыкөл маңында өтіп, осында Күшілік қаза тапты. Тарыдай 

шашылған  найман жұртының өкілдері Евразия елдеріне сіңіп кетті. 

    Тарихи деректерге қарағанда, Шыңғыс хан наймандарды талқандағаннан кейін, Кетбұқа 

жоғарғы Ертіс пен Алтайдағы өз қоныстарын тастап, батысқа қарай жылжыған. Кетбұқалар қыста 

Сарысу. Шу өзендерінің төменгі сағасын, Қаратаудың батыс бөктері мен Сырдария жағасын 

мекендеп, жазда Ұлытау, Сарыкеңгір, Жезді өзендерінің алқаптарын жайлаған. Моңғол 

шапқыншылығынан есеңгіреп қалған елінің санын қалпына келтіріп оңлату үшін еркек кіндіктіні  

жесірлерге үйлендірген. Шежіреші  Мұхаммед Нәбиев “Найман шалдың бір тұқымы Тоқпан жиырма 

төрт жасында қаза табады. Келіні керей қызы Ақсұлу жесір қалады. Оған арғынның алты ұлы 

әмеңгерлік етеді. Ақсұлу қалай да ұрпақ қалу үшін, атасына сіңілісі Момын сұлуды алып береді де, 

сіңілісіне, белінен қатты қысып құшақтап, тамырын иіт деп ақыл айтады. Сөйтіп, Момынның бойына 

бала бітеді, үш айдан соң Ақсұлудың атасы қайтыс  болады. Туған ұлдың атын Белгібай қояды, одан 

Сүгірші, одан Төлегетай, Төлегетайдың төрт ұлы- Қаракерей, Дөртуыл, Садыр, Матай... 
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Наймандардың  “кереймен енеміз бір, арғынмен атамыз бір” дейтіні сондықтан. Сөйтіп, Ақсұлу әулие 

келін атанған. Дәл осы кезде Елатаның ұлы Серікбайдың балалары Кетбұқа мен Келбұқа ел билеген. 

Тозған елді тірілтіп, “Тоғыз таңбалы найман” дәрежесіне жеткізген. Жиырма ауылдан соң Ақсұлу 

келін Кетбұқаға кісі салып, енді әрқайсысына енші үлестірсін деген. Төлегетайдың төрт ұлы, 

саржомартпен- бес , балталымен-алты, көк жарлымен – жеті, бурамен- сегіз, бағаналымен – тоғыз. 

Кетбұқа осы бағаналыдан. Тоғызыншы, белгі жетпей қалғандықтан,таңбаны теріс салып, содан 

бағаналы – “терістаңбалы” атанып кетті. Кетбұқа – терістаңбалы найманның ноқта ағасы. Оның 

еншісі тоғыз ұлға ортақ” [8], - деп қоғамның келбетін көрсеткен. Ал 1925 жылы М.Тынышбаевтың 

“Кетбұқа- аңыз бойынша көне замандағы қазақтың ең ұлы абызы, сиынатын пірі, бақсылар осы күнге 

дейіноның атын атап, аруағын шақырады”- деген [9] пікірі оның түркі жұртындағы беделін ағартады. 

Ғалым В.Т.Тизенгаузеннің “Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения 

из персидских источников” атты еңбегінде Шыңғыс хан мен Ұлы Жыршының арасындағы сұхбатты 

Тарақты Ақселеу аударған еді. Ұлы қаған мен Ұлы Жыршының сөз қағысуы былай өрбіген:  

Теңіз бастан былғанды, 

Кім тұндырар, а ханым? 

Терек түптеп жығылды, 

Кім тұрғызар, а ханым? 

Жыршының сөзіне Шыңғыс хан түркі тілінде жауап берді: 

Теңіз бастан былғанса,                                                                                                     

Тұндырар ұлым Жошы дүр                                                                                                          

Терек түптеп жығылса,                                                                                                      

Тұрғызар ұлым Жошы дүр... 

      Ұлы Жыршы сөз бастағаннан-ақ көзінің жасына ие бола алмаса керек. Сонда Шыңғыс хан 

былай деп түркі тілінде жыр айтады: 

Көзін жасың жүгіртед                                                                                                           

Көңілің тұлды болмай ма?                                                                                                      

Жырың көңіл уүркітед,                                                                                                           

Жошы өлді болмай ма? 

       Шыңғыс ханға жауап ретінде Жыршы түркі тілінде жыр айтады: 

Сөйлемеске еркім жоқ ,                                                                                                              

Сен сөйледің, а ханым! 

Өз жарлығың өзіне жау,                                                                                                                

Не ойладың, а ханым! 

       Сонда Шыңғыс хан былай деп түркі тілінде жыр айтады:                                         

Құлынын алған құлындай                                                                                                

Құлынымнан айырылдым!                                                                                            

Айырылысқан аққудай,                                                                                                                   

Ер ұлымнан айырлдым![8] 

     Шыңғыс хан осылай деген кезде, бүкіл әмірлер мен нояндар көңіл айту дәстүрі бойынша 

орындарынан тұрып көрісе бастайды.Жошы хан өлген соң, араға алты ай салып Ұлы қаған 1227 

жылдан 1252 жылдарға дейін бүкіл Алтын Орданың ішкі әрі сыртқы саясатына әлеуметтік-

экономикалық жағдайына Кетбұқа араласып, оған ноян (“нойон”моңғол тілінен аударғанда князь 

немесе бек,би ) деген атақ берілді. Ал, ресми билікті Батый хан жүргізді. Кейінгі кезең, 1253 жылы 

Онон өзенінің жағасында құрылтайға Батый хан Ұлығ би Кетбұқа ноян мен Ұлы империяның тізгінін 

кімге ұстатып, сыртқы саясаттағы бағыт-бағдарды шешудің жолдарын талқылауға аттанды. Сол 

құрылтайда Мөңке қарашаңырақтың билігіне қол жеткізіп, Қытайға Құбылай, Палестинаға Құлағу 

аттанып өз иеліктерін кеңейту қажеттілігі шешілді.Кетбұқа  Құлағу ханның әскери кеңесшісі , “штаб 

бастығы” (Л.Н.Гумилев) боп құрылтайда бекітілді. 1253-1256 жылдары Құлағу Кетбұқаның кеңесі 

бойынша дайындық жұмыстарын жүргізіп, қытай елінен парсы тарихшысы 1000 әскери 

инженерлерді алдыртады. Жорыққа дайындық барысында 1254 жылы армян тарихшысы 

“Жылнамалар” еңбегінің авторы Смбат Спарапеттің жолбасшылығымен Кіші Армения патшасы 

Гетум Қарақорымға келіп, әскери одақ құруға екіарада жеті түрлі шарт бойынша уағдаласады. Олар 

мыналар: 1.Барлық халықты шоқындыру. 2. Христиандар мен моңғолдарды татуластыру. 

3.Дінбасыларын салықтан құтқару. 4. Христиандардың қасиетті жерін қайтару. 5.Бағдат халифатын 

құрту. 6.Барлық әскербасылары мұның жарлығын орындау. 7. Мұсылмандар тартып алған армян 

жерін қайтару [5]. 
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      Мөңке ханның армян патшасының шарттарының қайсысн қабылдағаны белгісіз, анығы “әскери 

одақ” құру жөніндегі ұсынысы толық қанағаттандырылып, армян-грузин жасағын патшаның ағасы 

Смбат (Гунстабл) Спарапет басқарсын деп шешіледі. Ал қытай әскеріне Гокан қолбасшы басшылық 

етті. 1256 жылы ақпанда Құлағу хан 150000 әскерімен Әмударияның сол жақ  жағалауына   өтті. 

Мемлекет қайраткері, әмбебап- ғалым “Жылнамалар жинағы ” еңбегінің авторы Рашид ад-Дин 

жорықтың 1252-1253 жылдары Кетбұқаның жасағымен бастлағанын меңзеп, мына мәліметтерді 

баяндайды: Китбука-нойон в месяце джумада-л-ахыре лета650 (VIII 1252)  от Менгу-каана 

отправился в поход с передовой ратью Хулагу хана на крепости еретиков. В начале меяца мухаррама 

лета 651 (III 1253) он, переправившись через реку, приступил к набегам в области Кухистан. Он 

завоевал некоторую часть этой области и оттуда с пятью тысячами конных и пеших подступил к 

Гирдекуху.  В месяце раби-ал-авваль  651 года (V1253) он приказал, чтобы вокруг крепости вырыли 

ров, а вдоль него набросали прочный вал. За этим валом войско оцепило (крепость) кругом. Позади 

войска возвели еще высокий вал и выры - ликеще очень глубокий ров, дабы войско 

посрединеоставалось в безопасности, а (враги) не могли бы сообщаться на сторону. (Китбука) 

оставил там Бури, (а сам) пошел к крепости Михрин, осадил (ее) и расставил камнеметы. 8 числа 

месяца джумада-л-ахыре  того же года он подошел к Шахдизу, многих перебил и повернул обратно. 

Меркитай с дружиною отправился в области Тарум  и Рудбар, произвел опустошения, а оттуда 

подступил к Мансурийе и Улухнишину и восемнадцать дней учинял резню. 9 числа месяца шавваля 

лета 651 (2 XII 1253) из Гирдекуха произвели ночную вылазку, прорвали кольцо оцепления и 

перебили сто человек монголов. Эмир Бури, который был их предводителем, умер. Китбука – нойон 

снова сделал набег на Кухистан , угнал стада  Туна, Туршиз и Зиркуха и, произведя резню и грабеж, 

увел пленных. 10 числа месяца джумада-л-уля упомянутого года заняли Тун и Туршиз, а в начале 

месяца рамазана Диз-и Михрин и 27числа месяца рамазана Диз-и Кемали [4]. Бұл деректерді 

жорықты жүргізудің стратегиясы деп ұққан жөн. 

  Тарихи деректер, моңғол қолбасшылары Байджу Шормаған Елдигидай 1238,1242,1246 жылдары 

Аббасидтер халифатына (қазіргі Ирак елінің жері) басып кіргендігі айтылады. XXғ.орт. ірі 

ориенталист Ренэ Гроссенің шығыс елдері жайында француз медивистикасының қорытынды жұмысы 

“Империя степей” История Центральной Азии монографиясы 1960 жылы Париж қаласында жарық 

көрді. Осы еңбекте көшпелі халықтардың құрған мемлекеттері мен империялары, ірі қолбасшылары 

мен ел тізгінін ұстаған қайраткерлер жайында мол мағлұмат бар. 

    Бағдат шайқасы. 1256 жылы Аламут қамалын соғыссыз алған Құлағу ханның әскері 1257 

жылы қарашада Бағдат қаласына шабуыл бастады. Ренэ Гроссе:Армия Байджу достигла Багдада по 

мосулской дороге с тыла на западном берегу реки Тигр. Лучший командир Гулюгу Найман Китбука 

(несторианец),вел дороги к аббасидской столице. 22 января монгольские генералы Байджу, Бука 

Тимур и Сугуняк или Сунджак передвинулись для занятия позиций в пригороде к западу от реки 

Тигр, в то время как с другой стороны Гулюгу и Китбука двигались вперед с целью окружения[7] 29 

қаңтарда қытай инженерлері қаланы қоршап қатапультпен қиратқыш қарулардың құрылысын 

бастайды. 5 ақпанда Құлағудың қытай, армян, грузин, парсы, түркі моңғол, француздардан құралған 

одақтас әскері қаланың бір жақ қабырғасын құлатып 10ақпанда Бағдад қаласы тізе бүгіп, 13 ақпанда 

Құлағу әскері қалаға басып кіреді. Ренэ Гроссе: “Для восточных христиан захват Багдада монголами 

казался подобно божественному дару. Большая армия монголов отправилась в поход из 

Азербайджана в Сирию в сентябре 1256 года.Ноян Китбука несторианский найман прославившийся 

во время осады Багдада, ушел с передовыми отрядами войск. Дамаск покинутый своими 

защитниками, сдался сразу, 1марта 1260 года Китбука прибыл в город с монгольским 

оккупационным корпусом в сопровождении короля Армении и БогемундаVI. Администрация 

Дамаска была поручена моенгольскому губернатору, которому помогали три пер-сидских секретаря. 

Цитадель который  оказал сопротивление сдался 6 апреля и по приказу Гулюгу Китбука своими 

руками обезглавил его губернатора. В течение последующих трех недель Китбука завершил 

завоевание мусульманской Сирии” [7]. 

Құлағудың жорықтарын  үнемі жеңіспен аяқтап  отырған Кетбұқаның соғысты жүргізу 

шеберлігі, Мөңке ханның кездейсоқ өлімі болмағанда сәтті шешілуі әбден мүмкін еді.Осы бір жайсыз 

хабар Құлағу ханның Иранға қайтуына  негіз боп, Сирия  мен Палестинаға өз өкілі етіп, Кетбұқаны 

бекітеді. Міне, осы тұста тарихтың шығырданы шыр айналып оқиғалардың барлығы олардың 

қарсылыстарының пайдасына шешіле бастайды. Құлағу Иранға  аттанарында парсы тарихшысы  

Рашид-ад-диннің  мәлімдеуінше мамлюктердің сұлтаны Құтызға Каирге елшілік жіберіп бағынуы 

жайында шарттар ұсынған, жауап орнына Құтыз Бейбарыстың  ақылымен елшілерді өлтіріп, соғысқа  

дайындалуды бұйырады. 
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   Моңғолдардың  одақтастары  Палестина христиандары келісімді бұзып мамлюктерге көмекке 

келді. Ал Сидонның графы Жюльен Гренье еш себепсіз, әрі  ескертусіз  моңғолдардың  күзетшілер 

жасағына шабуыл жасап, біраз жауынгерін өлтіреді. Р.Груссе оны “ ауыр денелі, жел басты” еді деп 

ісіне баға берді. Сидон тұрғындары мол олжаны бөлісіп  үлгермей жатып-ақ  қала қамалын моңғол 

әскерін қоршап алды. Сэр Жюлбен франктерге тән қайсарлықпен қаланы қорғаған. Моңғолдар 

қамалдың қабырғасын құлатқанда, кемеге мініп қашқан еді. Осы ісі үшін қайын атасы, армян 

патшасы Гетум I: “Менің күйеу баламды ағашы ұзын, тұзағы қысқа дар ағашына асып қою керек 

еді”,-деді. Кетбұқа Сидонды басып алып қамалдың қабырғаларын жермен жексен етті. Ойда 

болмаған екінші бір қиыншылық Грузияда туды. Елді басқарған Давид Нарин және Ұлы Давид ( кіші 

және үлкен) бүлік шығарды. Шығыстанушы Л.Гумилев: “Моңғолдар грузиндерді өздерінің  табиғи 

одақтастары деп есептеді, сондықтан оларды өздерін басқарудан айырған жоқ. Ұлы Давид моңғол 

князінің қызына үйленген болатын. Грузиядан тек алым-салығын төлеп отыру (моңғолдардың өздері 

де жан басынан салық төлейтін) және Грузияның ежелгі жауы мұсылмандарға қарсы соғысқа қатысу 

ғана талап етілетін. Міне, енді 1259 жылы грузиндер көтеріліске шықты.  

     Олар мұны тереңірек ойластырмай істеді. Әуелі Давид көтерілді, бірақ табысқа жете алмай елін 

жауға құрбандыққа тастап, таудағы имеретиндік қорғандарға қашып  кетті. Сонан соң Ұлы Давид 

көтеріліп, жеңіліске ұшырады, сөйтіп ол да өзхалқын жаудың зәбіріне қалдырып қашып құтылды. 

Патшалардың есалаңдығы Грузияны көп қанға бөктірді, ал христиан ісі үшін трагедиялы болды. 

Өйткені Палестинада әрбір адам тапшы саналған сәтте моңғолдар грузин әскерлеріне арқа сүйеудің 

орнына, өз резервтерін соларды талқандауға сарп етті”- деген деректерінен [6] саяси үстемдіктің 

шексіздігі үшін қан төгілгені анық көрінеді. 

Айн-Джаулт шайқасы. 1260 жылдың тамыз айының соңында Құтыз мәмлүктер мен оған 

қосылған еріктілерден тұратын үлкен әскерді бастап  Мысырдан шығады. Айн Джалут Палестиндағы 

Назерет  қаласының маңында орналасқан елді мекен. Байсан  қаласының солтүстік-батыс жағында он 

шақырым жерде Джалут өзенінің бойында орналасқан. Осы елді мекенде 1260 жылдың 3 

қыркүйегінде мәмлүк әскері мен Кетбұқа ноянның әскері кездеседі. Бейбарыс әскердің сол қанатын, 

әмір Бахадүр оң қанатын,ал сұлтан ортасын басқарған. Тарихшы Ибн йиастың хабарлауынша, әскер 

саны қырық мыңға жеткен. Құрамы: мәмлүктер, бедуиндер, курдтар. Кетбұқа әскерінің құрамы: 

армяндар, грузиндер, моңғолар, наймандар.Әскерінің санын Киракос Гандзакецзи 20мың адам деп 

[3], Гетум Патмич пен Абуль-Фарадж 10мың деп көрсетеді. Онымен бірге Киликия армяндарының 

патшасы Гетум I және оның күйеу баласы Антиохия билеушісі Боғмунд болды. 1260жылдың 3 

қыркүйегінде таңертең екі әскер шайқас алдында бетпе-бет келді. Моңғол әскерінің алдында ақ боз ат 

мініп, моңғол әдеті бойынша екі қолына екі қылыш ұстаған қолбасы Кетбұқа  ноян шығады. Қарсы 

жақтан шұбар ат мініп сұлтан Құтыз тұрды. Шайқас моңғолдардың ұранымен басталады. Әл-

Макризи “Мұсылмандардың жүрегінде татарлардан үлкен қорқыныш бар еді”, - дейді. Мәмлүктер де 

дабыл қағып шайқасқа кіруге белгі берді. Солақ екен, Кетбұқа садақшыларының екі тобы жылдам 

алға шығып, қарсы жаққа оқ жаудырды. Алайда оған қарамастан мәмлүк әскері сұлтан Құтыздың 

бастауымен қоян-қолтық соғысуға алға лап қойды. Қиян-кескі шайқас басталып кетеді. Екі жақта 

жанқиярлықпен шайқасты.Кетбұқа әскерінің берген соққысынан мәмлүк әскерінің оң қанаты артқа 

шегіне бастайды. Сол кезде Құтыз мәмлүк әскерінің ерауылын да артқа шегіндіреді, моңғолдар 

мәмлүктер қашты деп алға ұмтылады. Бейбарыс бастаған сол қанат тіресіп тұрып алады. Жау шегінді 

деп ойлаған моңғолдар Бейбарыс  бастаған қанатты қоршауға ала бастайды. Екі жақтан да көптеген 

шығын болады. Моңғол әскері екіге бөлінеді. Мұсылман тарихшыларының айтуынша, сұлтан Құтыз 

дулығасын лақтырып тастап, “уассалама” деген ұранмен мәмлүктерді қарсы шабуылға бастап, 

шегініп бара жатқан әскерінің оң қанатын бірте-бірте жандандырып, моңғол әскерінің орта тұсы мен 

сол қанатын ығыстыра бастайды. Әмір Бахдүр бастаған мәмлүк атты әскері жағының сол қанатын 

орайды. Кескілескен ұрыстан соң Құтыз мәмлүктері сол қанаты  мен орта арасын бөліп, сол қанатын 

толық қоршауға алып күйрете соққы береді. Мәмлүктер моңғолдарды Алеппоға дейін өкшелеп 

қуады. Тарихшы һанаданидің жазуынша Кетбұқа қолға түсіп, сұлтан Құтыздың алдына әкелінеді. 

Билеушінің бұйрығымен басы алынып, Каир қақпаларының біріне ілінеді. Тарихшы Кутбуддин әл  

Юнин: “Татарлар Баалбекті құрсауға алғанда Кетбұқа ноянды көрдім. Жалбыраған ұзын, жұмсақ 

сақалды, кейде оны құлағына іліп қоятын әдемі қария. Салтанатты, өктем болатын. Құтыз әскерінің 

оң қанатын тасталқан етті, алайда құдай жеңісті мұсылмандарға береді.Осы шайқаста Кетбұқа ноян 

қаза тауып, ұлы тұтқынға түседі.”- деп көрсетеді [2]. 

        Түйіндей келсек, Кетбұқа бабамыздың тарихи қызметі  моңғолдардың  жер  бетіндегі дара 

билікке ұмтылып, “Ұлы империя” құру үшін жүздеген этностарды қыспаққа түсірген тұста түркі 
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жұртының тұтастығын сақтауымен маңызды. Қазіргі кезде баспасөзде, осы бір тағдыры қилы 

тұлғаның айналасындағы ақтаңдақ пен қайшылыққа толы оқиғалардың тізбегі өз зерттеушілерін 

күтуде. Сонымен қатар осы тақырыптың негізгі өзегі елдікті сақтаудың мәнінде жатқанын естен 

шығармағанымыз жөн. 
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ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА «ПОСЛЕДНЕГО 

 ПТЕНЦА ГНЕЗДА ПЕТРОВА» 

 
А статье рассказывается про путешествия К.-М. Тевкелева в казахскую степь в первой половине XVIII 

столетия. Анализируется труды, оставленные после себя этим дипломатом и исследователем, автором 

поднимается проблема причины присоединения Младшего жуза к Российской империи в 1731 году. В статье 

рассказывается про историческую значимость работ Тевкелева. 

 

В первой четверти XVIII века Российская империя во главе с Петром I (1682-1725 года) берет 

новый курс во внешней политике. Курс на Восток. Император России надеется в глубинах 

Центральной Азии обнаружить «песошное золото». Были и другие мотивы у Петра – проникновение 

в Индию, для развития и увеличения торговли. Казахскому ханству в этой Большой политике 

отводилась особая роль – роль «Ключей и врат в Азию». Для изучения Центральной Азии, для 

установления торговых путей и связей была сформирована экспедиция. «Возглавить эту важную 

экспедицию довелось мусульманскому князю с Кавказа, обращенному в христианство и в то время 

служившему офицером элитного лейб гвардейского полка, - Александру Бековичу. Его отряд 

насчитывал 4000 человек, включая пехоту, кавалерию, артиллерию и некоторое число русских 

купцов, а также 500 лошадей и верблюдов» [1, с. 22]. Экспедиция завершилась очень трагично – 

большинство участников, включая самого Бековича, были варварски изрублены, а те, кто выжил, 

были проданы в рабство. Один из участников экспедиции, посланный Бековичем в Астрабад, и 

задержанный там, смог выжить. Имя его – Кутлу-Мухаммед Тевкелев (1674 – 1766 года). Именно ему 

будет суждено играть одну из главных ролей в истории Казахского ханства в первой половине XVIII 

века. С его именем связано также и формирование систематического изучения Казахстана и 

казахского народа в России. 

Начиная с 1731 года, со времени своего первого появления в казахской степи, русский 

дипломат проводит политику Петра I по отношению к казахам и Казахскому ханству – «Ключи и 

врата в Азию». В тот год, Алексей Иванович (его русское имя) прибыл в Младший жуз для принятия 

хана Абулхаира (1693 – 1748 года) и его подданных в состав Российской империи. Посольство 

Тевкелева прибыло в кочевья хана Абулхаира 5 октября 1731 года, с этого периода было взято под 

круглосуточный дозор. Вызвано это было недовольством казахских старшин по поводу его 

появления. Дело в том, что в кочевьях хана, Тевкелев выяснил, что принятие подданства России было 

вызвано личной инициативой Абулхаира: «Абулхаир признался К.-М. Тевкелеву, что написал 

русской императрице один, без совета с другими казахскими ханами и старшинами. Он пояснил свое 

желание получить российское подданство тем, что рассчитывал с помощью России урегулировать 
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взаимоотношения казахов Младшего и Среднего жузов с башкирами и калмыками и обеспечить себе 

безопасный тыл для дальнейшей борьбы с джунгарами с целью возвращения под свой контроль ранее 

утраченных в ойрато-казахской войне 1723-1730 гг. Туркестана, Сайрама и прочих 

присырдарьинских городов» [2, с. 14]. В самом Доношении А.И. Тевкелева о принятии российского 

подданства казахами Младшего и Среднего жузов от 5 января 1732 года говорится: «Третие: можно-

де видеть — как Аюка-хан, так и башкирцы, ежели не могут управитца с неприятельми, то охранены 

бывают Е.и.в. Також-де б и он, Абулхаир-хан, был охранен протекциею Е.и.в. Ежели-де калмыки и 

башкирцы будут в миру и в покое, то он надеется отыскать свою реванжу от хонтойши» [2, с. 52]. Из 

Донесения Тевкелева можно сделать вывод, что основная причина принятия казахами подданства 

состоит вовсе не в джунгарской агрессии, а в проблемах во взаимоотношениях казахов и подданных 

Российской империи — калмыками и башкирами. Хан Абулхаир рассчитывал разгромить джунгар 

исключительно собственными силами, обезопасив тылы от подданных империи. Очевидно, что 

главная проблема — земельный вопрос, а также водные массивы. Из этого «Журнала» для нас важны 

мотивы, которые подтолкнули хана Абулхаира принять подданство Российской империи. Это были 

исключительно взаимоотношения с башкирами и калмыками — подданными империи. Зачастую, в 

советской и современной исторической науке Казахстана бытует прямо противоположное мнение — 

что ойратская агрессия была важным фактором при выборе патрона.   

Основное внимание Тевкелевым в его «Журнале» было уделено освещению внутренней 

социально-политической обстановке в степи в начале 30-х годов XVIII века и драматическим 

коллизиям междоусобной борьбы различных группировок казахской знати «черной кости» вокруг 

идеи принятия российского подданства. Как верно замечает Аполлова Н.Г., «Все сложнейшие 

перипетии увиденной им и испытанной на себе жесткой внутриполитической борьбы отражены в его 

дневнике очень подробно и детально» [3, стр. 23]. Можно отметить, что не вся казахская община 

поддержала хана Абулхаира в его стремлении, и визит Тевкелева в степь вызвал волну возмущения и 

новый виток борьбы в Младшем жузе. Благодаря его «Журналу» мы можем составить относительно 

объективное представление о сложившейся к тому времени в кочевом обществе расстановке 

политических сил и на данной основе более или менее полно реконструировать действительную 

историческую картину начала вступления казахов Младшего и Среднего жузов под российский 

протекторат. 

 В описания внутриполитической обстановки Казахского государства в начале 30-х годов XVIII 

века, в «Журнале» Тевкелева приведены обширные и разнообразные сведения о традиционных 

правящих элитах казахского общества и их наиболее видных представителей того периода (ханах 

Абулаире и Семеке, султанах Нуралы и Ералы, батырах Младшего жуза Есете и Богембае), что дает 

нам возможность более или менее точно выявить основные статусные характеристики социальных 

групп султанов, биев, батыров и старшин; функциональную роль в системе управления кочевым 

обществом каждой из них и характер взаимоотношений всех этих привилегированных сословно – 

корпоративных группировок между собой и с рядовыми общинниками-казахами. Важность этих 

фактических сведений состоит также в том, что все они емко и колоритно характеризуют 

цивилизованные особенности института ханской власти у степных номадов региона и 

свидетельствуют о традиционной ограниченности властных полномочий казахских ханов в условиях 

перманентно – подвижного образа жизни скотоводческого населения и обширности ареала его 

кочевания. 

 Помимо сведений о внутренней социально-политической обстановке на территории Казахстана 

в первой половине XVIII века в «Журнале» имеется большая оригинальная информация о внешних 

связях казахских жузов с соседними государствами – с Джунгарским ханством, Хивой, Аральским 

владением, башкирами и волжскими калмыками.  

 Собранные российским посольством в 1731-1732 года полевые данные о прошлом и 

современном положении казахского народа были изложены членами миссии в нескольких 

официальных документах, специально подготовленных для Коллегии иностранных дел. К ним 

относятся: пять донесений Тевкелева из степи высшим сановникам империи, его особый посольский 

дневник или «Журнал», подробное текстовое описание путевого маршрута русского отряда и 

географическая карта пройденных мест. Следует иметь в виду, что данный «Журнал» является 

фактически одним из единственных источников информации о конкретных исторических 

обстоятельствах принятия ханом Абулхаиром и другими политическими лидерами казахов-

кочевников российского подданства в 1731 году. Его особая ценность заключается также и в том, что 

здесь  впервые  приведены  четкие  и  однозначные  свидетельства  о  давнем  существовании  на 
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территории региона трех жузов: Старшего, Среднего и Младшего. Более того, в этом источнике, 

конкретно обозначены исторические названия каждого из них, которые отсутствуют во всех более 

ранних источниках по истории казахов. 

 В 40-х годах XVIII века отношения между ханом Абулхаиром  Оренбургской администрацией 

находились в упадке, из-за противостояния между ханом  новым начальником – Неплювым. Вновь, 

по настойчивой просьбе хана Абулхаира в степь был направлен господин Тевкелев А.И.  

 Результатом его визита в казахскую степь стал выход второго по счету «Журнала». «Журнал 

происходящим по комиссии Тевкелева киргиз-кайсатским делам 1748 года» был написан в 1748 году, 

и занимает 266 листов. Примерная датировка написания этого «Журнала» - с 20 мая по 18 сентября. 

Как раз в этот момент Алексей Иванович Тевкелев находился в казахской степи.    

 В хронологическом отношении этот исторический документ заметно отличается от самого 

первого «Журнала», освещающего более продолжительный период времени; но по заключенной в 

нем конкретно-исторической информации содержание данного «Журнала» не только не уступает 

дневнику 1731-1732 годов, но даже превосходит уровень информативности последнего более 

детальным характером изложения некоторых важных социально-исторических событий и явлений. 

Другое яркое отличие «Журнала» 1748 года от предыдущего источника состоит в том, что господин 

Тевкелев не ограничился здесь одним лишь письменным пересказом устных сообщений своих 

степных информаторов, но и включил в состав рукописи этого официального материала тексты 30 

эпистолярных источников – материалы личной переписки за май-сентябрь 1748 года с ханом 

Абулхаиром и ханшей Бопай, султанами Нуралы, Ералы. Мы можем заключить, что присутствие в 

структуре «Журнала» 1748 года целой группы казахских культурно-исторических памятников, 

непосредственно исходивших от главных участников описываемых событий, в определенной степени 

углубляет и уточняет содержащиеся здесь фактические данные по истории Казахстана в середине 

XVIII века и существенно усиливает значимость этого источника для современных историков. 

 Хотелось бы также подчеркнуть, что особый интерес вызывает подробные, но почти не 

известные в исторической науке сведения Тевкелева о драматических обстоятельствах бегства в 

1745-1747 года из Астраханской губернии к казахам поколения байулы в прияицкие степи большой 

группы семей так называемых «кундровских ногайцев» и последующей истории совместного 

проживания в общих аулах с хозяевами этих мест под властью Нуралы – султана, которые проливают 

новый свет на исторические истоки формирования будущего казахского рода ногай в родоплеменной 

структуре Младшего жуза и не встречаются больше ни в одном из ныне известных исторических 

источников. Приведем отрывок из «Журнала» Тевкелева, касаемый переселения кундровских 

ногайцев: «Что же касается до гундровских нагайцов, как вам самим известно, что вы сами об них со 

мною имели разговор, и старшина ваши ко оддачи тех ногайцов положили на сына вашего, Нуралы-

салтана, понеже-де они в ево владении живут, о чем Нуралы-салтан при свидании со мною снял оное 

на себя; как ваше высокостепенство, так и сын ваш Нуралы-салтан просили меня, чтоб тем ногайцом 

оную вину упустить и ничем их не наказывать» [2, стр. 276]. 

 Еще одна особенность этого источника, а именно второго по счету «Журнала» заключается в 

том, что господин мурза Тевкелев оставил в своем исследовании первую поколенную роспись ханов 

и султанов Младшего жуза. То есть первым он составил после себя генеалогическое древо династии 

хана Абулхаира, начиная с XVI века, то есть с момента жизни предка хана Абулхаира – султана 

Осека. Хотелось бы также подчеркнуть особенность этого древа – оно действительно является 

достоверным источником генеалогических сведений о всех трех сыновьях и внуках отца Абулхаира 

султана Кажи от его старшего сына Тохтамыш-султана. Как верно замечает Ерофеева И.В., 

«Поколенную роспись Тевкелева широко использовал в своем фундаментальном труде по истории и 

этнографии казахов известный российский историк А.И. Левшин (1797-1789 года) при составлении 

собственной графической схемы родословной Абулхаира» [4, стр. 41-42]. В этой связи необходимо 

подчеркнуть, что мурза Тевкелев, как великолепный знаток тюркских языков и степной традиции 

родственных отношений, фактически не допускал ошибок при указании степени родственной 

близости между принадлежавшими к одной семье или к одному клану историческими персоналиями.  

 Его путешествия, как и работы, оставленные после себя, очень ценны и необходимы к 

изучению в истории Казахстана. Через них мы узнаем про истинные причины присоединения 

Младшего жуза к Российской империи, через них мы можем познать этнографию, и социальную 

иерархию казахской степи XVIII столетия. Очень важным является Родословная казахских ханов, 

султанов. По сути, она является первой генеалогической таблицей казахской правящей элиты. Его 

труды занимают особое место в исторической науке Казахстана.    
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тарих магистрі,  тарих және археология бөлімінің басшысы 

Жезқазған тарихи-археологиялық музейі 

Қарағанды/Қазақстан 
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ЖЕЗҚАЗҒАНДАҒЫ КӨНЕ МЕТАЛЛУРГИЯ МЕН КЕН ІСІНІҢ     

ЕСКЕРТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ ТАРИХЫ 
 

XX ғ. 30 ж. басына дейін Жезқазғанда төрт жүздей ежелгі кеніштер және ежелгі кен қазушылар мен 

металлургтердің  қоныстары сол қалпында сақталып келген. Мұның  барлығы кейінгі жылдары карьерлерде 

жүргізілген жұмыстар нәтижесінде жойылды. Біз мақаламызда осы кешеннің ең ірі ескерткіштері 

Милықұдық,Сорқұдық , Айнакөл тұрақтарына тоқталамыз. 

Кілт сөздер: Жезқазған, Милықұдық, Айнакөл, Сорқұдық,тұрақтар. 

 

В нач. 30-х годов XX в. Жезказгане было 400 древних рудников, послении древних рудакопов и 

металлургов которые сохранились до наших дней.Все это исчезло во время карьерных работ.В данной статье 

мы остановимся на более подробном расмотрении памятников: Милыкудук, Айнакол, Соркудук. 

Ключевые слова: Жезказган, Милыкудук, Айнакол, Соркудук. 

 

In the early 30-ies of XX century in Zhezkazgan region there were about 400 ancient mines, the 

ancient settlement of miners and metallurgists which have preserved to the present days. All these 

monuments were lost during the quarry work. In this article we will focus on a more detailed examination of 

monuments: Milykuduk, Ainakol, and Sorkuduk.  

Keywords: Zhezkazgan, Milykuduk, Ainakol, and Sorkuduk 
 

Көшпелі халықтардың көне тарихында металлургия Ұлы Дала кеңістігіндегі барлық 

мәдениеттердің технократтық жеңісінің басты көрсеткіштеріне айналды.  Ежелгі металлургияның 

жылдам дамуының негізі мыс еді. Бұл металл қазақ жерін әлемдегі тау-кен, металлургия 

орталықтарының (ТКМО) біріне айналдырды.  Евразия аумағында көне металлургия өндірісінің 

пайда болып, дамуы барысындағы ірі орталықтардың бірегейі - Орталық Қазақстан болып табылады . 

Археология мен топонимика деректері бұл жердің мұрасы ежелден-ақ тау-кен орындары және 

металлургия өндірісімен тығыз байланысты екендігін куәландырады. Сарыарқаның мыс кеніштері 

Жезқазған, Кенқазған, Қоңырат, Жездінің тарихи мәні өз зерттеушілерін қызықтырары анық. 

Осындай іргелі кешендердің бірі Жезқазған өңірінде орналасқан. 

Жезқазғанның металлургиялық және кен ісінің көне ескерткіштерінің тарихы мәселелерін 

қарастыру тарих ғылымында көкейкесті тақырыптардың бірі болып табылады. Мұны біріншіден 

тақырыптың маныздылығын Жезқазған аймағының көне тарихын тану арқылы,қазақ жерінің өткенін 

білуге жетелуінен,екіншіден өлкедегі автохонтты тұрғындардың маретиалдық мәдениетінің пайда 

болып қалыптасу тарихын білу арқылы олардың антропологиялық құрылымын қайта келтіруге 

маңыздылығынан, үшіншіден тақырыптың аз зеріттелуімен түсіндіруге болады. 

XX ғасырдың  30 жылдарында тұңғыш рет  академик Қ И Сәтбаев бірқатар мақалаларында [1] 

Жезқазған көне және орта ғасырларда  металлугия мен кен ісінің ірі орталықтарының бірі 

болғандығын атап өтті.Оның  Жезқазған көне өндіріс орталығы екендігі жайындағы пікірлерін екінші 

дүние жүзілік соғыстан кейін өңірде қазба жұмыстарын жүргізген Ә.Х.Марғұлан [2] мен 

Н.В.Валукинский [3] дәлелдеді. 
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Бұл өлкенің көне металлургиясына байланысты материалдарды осы саланың маманы С.А. Берденов 

өз еңбегінде жинақтап қорытты [4]. 

Жезқазғанның ежелгі кеніш орыны Қарағанды облысы Жезқазған қаласынан батысқа қарай 

отыз шақырым  жерде орналасқан ірі кешен болған. Өткен ғасырдын 30 жылдарының басына дейн 

Жезқазғанның төрт жүздей ежелгі кеніштері және ежелгі кен қазушылар мен металлургтер 

қоныстарының орындары сол қалпында сақталып келген. Мұның  барлығы кейінгі жылдары 

карьерлерде жүргізілген жұмыстар нәтижесінде жойылды. Біз мақаламызда осы кешеннің ең ірі 

ескерткіштері Милықұдық, Сорқұдық , Айнакөл тұрақтарына тоқталамыз. 

Милықұдық тұрағы - қола дәуірі мен орта ғасырда пайдаланылған мыс кенін өндіріп оны 

қайта өндеудегі негізгі орын, қалашық болған. Ертеден оны «Елуқұдық» деп атаған. Ескерткіш 

Жезқазған кенішінен оңтүстікке қарай 1 шақырым жерде орналасқан Милықұдық тұрағының көлемі 

өте үлкен, батыстан шығысқа қарай 800м, солтүстіктен оңтүстікке қарай-600м жерді алып 

жатыр,жалпы аумағы академик Қ.И.Сәтбаевтың есептеуінше 10 гектар.Милықұдық ең алғаш 1939 ж 

Қ.И.Сәтбаевтың назарына ілігіп, ғалым ежелгі өндірілген кеннің көлемін анықтау үшін зерттеулер 

жүргізген. Ұлы Отан соғысынан кейін тұраққа әуесқой археолог Н.В Валукинский зерттеулер 

жүргізген. Зерттеушілердің пікірінше Милыққұдық төменгі,орта және жоғарғы қабаттардан тұрады, 

олар қола дәуірін,ерте және кейінгі орта ғасырларды қамтиды. Милықұдықта жартылай 

жеркепелердің орындары сақталған. Кіретін есіктері солтүстік-шығысқа қарайды. Ірі жеркепелер №1 

8х9м,№2 8х7, ең кішілері №3 5х6. Жеркепелердің тереңдігі 0,8 ден 1,2 м дейін [5]. Милықұдықтың 

төменгі қабаты Орталық Қазақстандағы Беғазы-Дәндібай дәуіріне жатады. Ежелгі металлургтердің әр 

үйінде тас ошақтар орын тепкен.Кенді ұнтақтаудың ежелгі әдістері назар аударуға 

лайық.Милықұдықтан қола дәуірінің 15 мыс балқыту пештері табылды.Пештері дөңгелек 

пішіндес,димаметрі 3-4 м, тереңдігі 1-ден 2м дейін.Қазба жұмыстары кезінде салмағы 10 кг болатын 

тас қайлалар табылған.Н.В.Валукинский 30 аса сына тәрізді тас қайлаларды тапқан. Сол сияқты 

Милықұдықтың тұрағында кенді өндіруге арналған қайла,балға,сына,қолбалталар,көптеп кездеседі. 

Тастан жасалған еңбек құралдарынан руданы ұнтақтап балқытуға даярлайтын келілер, кенісаптар, 

балғалар, құйылған металл заттарды өңдейтін тас қайрақтар, мүйізден, сүйектен жасалған заттардан, 

бұғының маралдың мүйіздерінен жасалған жеңіл балғаларды, руданы пешке салатын, пештің күлін 

алатын үлкен малдардың жауырын сүйегінен жасалған күректерді, қыш ыдыстарды жасауда 

пайдаланылған сүйек пышақтар табылды. 1946-1949 жылдары Ә.Х. Марғұланның және Н.В. 

Валукинскийдің басшылығымен көпқабатты Милықұдық қонысы қазылды, қоныс үш мәдени 

қабаттан тұрады, төменгі мәдени қабаттан, жартылай жертөлелердің орындары, жан-жағынан әртүрлі 

шаруашылық шұңқырлары, қола дәуіріне тән қыш ыдыстардың сынықтары кезедеседі. Екінші мәдени 

қабаттан темірді балқытқан пеш орындары, қорытылған темір қалдықтары, темір шлактар шыққан. 

Қоныс үйлерінің арасынанұстаның төрт шеберханасы қазылды, онда темірді ыстық күйінде 

өңдегендігін дәлелдейтін, еңбек құралдары табылған. Ол тотытққан темір рудасын Милықұдық 

қонысының маңындағы Кресло-Центр руднигінен алған. Үйлердің ішінен табылған темір шлактарға, 

тас құралдарға және қыш ыдыстарға қарап қоныс Х-ХІІ ғасырларда өмір сүргендігі анықталды. 

Үшінші мәдени қабат Х-ХV- ғасырларға жатады, бұл мәдени қабаттан да қола және темір рудаларын 

қорытқан пештердің орындары, руданы жуған құдықтар, қыш ыдыстарды күйдірген, ағаш көмірлерді 

даярлаған орындар кездеседі. Жалпы Милықұдық, Сарықұдық және Айнакөл қоныстарынан мысты 

қорытқан қарапайым пештермен қатар, темір балқытқан күрделі пештерді, қорыту процесіне 

пайдаланған тигелдердің сынықтарын, мыстың, темірдің сынықтары көптеп кездеседі. 

Тастан жасалған еңбек құралдарынан руданы ұнтақтап балқытуға даярлайтын келілер, 

кенісаптар, балғалар, құйылған металл заттарды өңдейтін тас қайрақтар, мүйізден, сүйектен жасалған 

заттардан, бұғының маралдың мүйіздерінен жасалған жеңіл балғаларды, руданы пешке салатын, 

пештің күлін алатын үлкен малдардың жауырын сүйегінен жасалған күректерді, қыш ыдыстарды 

жасауда пайдаланылған сүйек пышақтар табылды. 

Сорқұдық тұрағы - Жезқазған аумағындағы көлемі жағынан Милықұдық тұрағынан кейінгі ең 

ірі қола дәуірінің металлургиялық орталығы. Жезқазған қаласынан 15 км қашықтықта Жезқазған 

руднигінің солтүстігінде, екі төбенің ортасында орналасқан.Сорқұдықты алғаш рет А.В.Кузнецов пен 

Н.В.Валукинский 1945 ж ашып зерттеді. Тұрақ көптеген тұрғын жай және шаруашылық 

құрлыстардын материалдық өндірістің орындарынан тұрады. Жартылай жер кепе тұрғын жайлардың 

көлемі 6х8-ден 8х12 м дейін, тереңдігі 1,3м, он сегіз тұрғын үй ошақтарының орны сақталған. Үйдің 

қабырғалары жалпақ тақта тастардан салынған. Тұрғын жайлардың қасында кен алған орын 

орналасқан.Кен өндіретін жерге өзеннен ені 6-8м,ұзындығы 60-80м болатын арық тартылған және 

арықтың соңынан димаметрі 6-8м,тереңдігі 1,5м дейін болатын 6 су сақтайтын орлар 
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қазылған.Тұрақтар орналасқан ауданнан сегіз балқыту кештерінің орны, тұрақтардың мәдени 

қабатынан орнаментсіз керамикалардың сынықтары табылған [6]. 

Айнакөл тұрағы - Жезқазғандағы қола дәуіріндегі, кең балқыту орталығы болған мекендердің 

бірі. Айнакөл тұрағы қазіргі Жезқазған қаласының шетінде Кресто – Центр мыс қазған кен орнынан 5 

км. шығысқа қарай Кеңгір өзенінің бойына орналасқан. Айнакөл тұрағынын көлемі шамамен 2га. 

Тұрақ екі кабаттан тұрады. Жоғарғы кабаты қола дәуірінің мәдениетіне,төменгі қабаты-кейінгі 

неолит немесе энеолит дәуіріне жатады.Төменгі қабаттан нуклеустер, шақпақ тастан жасалған найза 

мен жебенің ұштары, пышақ пішіндес тас қалақшалар,тас балғалар,мыс кенінің түйіршіктері 

табылған [6]. Ал жоғарғы қабатта сегіз жартылай жертөле үйлердің орны бар. А.В.Кузнецов және Н.В 

Валукинскийдің деректерінше, Айнакөл мәдениеті Милықұдықтың мәдениетімен өте ұқсас.Сонымен 

қатар жертөлелердің қасынан су жинайтын ор,ор-қойма,құдық,кенді балқытатын пештердің орны 

кездеседі.Жоғарғы кабаттың ерекшелігі мұнда тау-кен ісіне қажетті құрал-саймандардың 

молдығы.Табылған керамикалар ою-өрнексіз,Беғазы-Дәндібай керемикасына ұқсас. 

Жезқазғанның ежелгі кенішінің бойындағы ескі құдықтар оңтүстіктен солтүстікке қарай, 

солтүстік-шығысқа қарай сәл ауытқымалы түрде орналасқан. Жолдың оң жағында Тасқұдық, Қауқам-

құдық,Сорқұдық ,жол бойынан шығысқа қарай Дәйімбай-құдық,Үншібай Кәдеге-құдық,Кедел-құдық, 

Аққошқар-құдық, жол бойынан батысқа қарай Айнакөл, Бел-құдық, Қоңырбай-құдық, жол бойынан 

оңтүстік- батысқа қарай Қамыс-құдық, және Ақши, оңтүстікке қарай Милықұдық, Қос-құдық, Шиелі-

құдық, Тон-құдық орналасқан [7]. 

Қорыта айтқанда, Жезқазған – Ұлытау өңірінде сонау неолит заманынан бастап, орта ғасыр 

аралығындағы өндірістік, археология ескерткіштері өте көп. Оларды зерттеу нәтижесінде Отандық 

тарихтың өзекті мәселелерін объективті түрде қайта жазып, толықтыруға мүмкіндік бар. 
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Нұрлан Асылбекұлы ТАҢАТАРОВ 

Экскурсия және насихат бөлімінің меңгерушісі 

 «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы 

Түркістан/Қазақстан 

 

ОРТА ҒАСЫРДА ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ 

 ПЕН САУДА-САТТЫҚТЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ АЛАТЫН ОРНЫ 
 

В этой статье говорится о месте и роли Великой Шелковой Пути в развитии культуры и торговли регионов 

Казахстана. Также рассматривается города Отрар, Туркестан как центры культуры и торговли. 

Кілт сөздер: Великий Шелковый Путь, Отрар, Туркестан, города, средневековье. 
 

This article refers to the place and role of Medieval Great Silk Road in the development of culture and commerce 

of the regions of Kazakhstan. It is also considered the city of Otrar, Turkestan, as a cultural and trade centers. 

Key words: Silk Road, Otrar, Turkestan, cities, medieval. 

 

Ұлы Жібек Жолы - Жерорта теңізінен Қытайға дейін Евразияны көктей өтіп жатқан керуен 

жолдарының тоғысқан тоқсан торабы, ол сонау ежелгі дәуірдегі орта ғасырдағы осы аймақтардың 

сауда және мәдени байланыстарының тұсауын кескен аса маңызды қатынас жолы. Жалпы адамзат 



114 
 

тарихы бойынша Шығыс пен Батыс халықтарының арасында қалыптасқан бейбіт қарым – қатынас  

сырын жан-жақты зерттеп білу қазіргі таңдағы мәдениетті өркендетуде маңызы зор. Осы тұрғыдан 

алғанда Жібек жолын көктей өтетін елдердің ғылыми және мәдени топтарының өзара пікір алысуына, 

мемлекеттер арасында мәмілеге келу байланыстарын орнатуға әсер ететін өзекті мәселе.  Жібек 

жолындағы ең үлкен қала Талас алқабындағы Джувикат деп аталатын, Тараз қаласына  осы қала   

арқылы жететін. Бұл қала ҮІ ғасырдан белгілі Қазақстандағы ең ежелгі қала болып саналатын. Түрік 

қағаны 568 жылы дәл осы жерде Иранға қарсы әскери одақ шартын жасасу және жібек саудасы 

мәселелерін шешу мақсатымен Византиядан әскери сарапшы Замархтың бастауымен келген 

Юстиниан ІІ-нің елшілігін қабылдаған болатын. Тарихи деректерде Тараз «көпестер қаласы» деп 

аталады. Сонымен бірге ол кейін қарлұқтар мен қараханидтердің де сауда-саттығының орталық 

астанасы болды.  

Талас алқабындағы Таразға керуендер, сондай-ақ, Ферғана алқабынан Шатқал жотасындағы 

Чанач, Алатаудағы Қарабура   асулары арқылы өтетін жолмен де жүретін. Жолдың бұл бөлігі Жібек 

жолының «Ферғанаға» және «Жетісу» бағыттарын жалғастыратын [1].  

Бұл қалалардың жұрты жатқан жерлерді археологтар таба білді: олар осы күнгі Тоқмақ 

қаласына таяу маңда жатқан болып шықты және олардың  бір-бірінен 5 км жерде жатқан ескі 

Ақбешім, Боран қалаларына келетіні анықталды.  

Керуен жолы Испиджабтан Арыс  жағалауындағы Арсубаникетке, Отырар-Фарабқа және одан 

әрі Сырдария өзені ағысын қуалай отырып Арал теңізі алқабына кетеді.  

Сырдарияны жағалай созылған керуен жолындағы аса ірі қалалар Отырар-Фараб пен Шавгар 

қалалары болды. Бірінші қаланың атауы Арыстың Сырдарияға құяр сағасындағы қираған қаланың 

аты арқылы осы күнге дейін сақталып келеді. «Фараб» сөзін тәжімалағанда «арғы беттегі қала» деген 

ұғым береді, ал мұның өзі Сырдария өзенінің арғы бетінде тұрған қала атауына сәйкес келеді.  

Отырар маңында Х ғасырда Отырардың көгал алқабында болған басты қаланың бірі – Кедер. 

Ол «әр елден ағылған көпестер мекені» [2]ретінде белгілі.  

Отырар көптеген керуен жолдары тоғысқан түйін еді. Бір жол осы жерден Шавгарға кетсе, 

екінші жол Сырдария өткелі арқылы Басиджа қаласына барады. Соңғысы Шығыстың көрнекті 

ғұламасы Әбу Насыр әл – Фарабидің алтын бесігі болды. Бұл қала ХІІІ-ХІҮ ғасырларда Зернук 

аталады. Жібек жолы одан Сырдарияны жоғары бойлап, оғыз қаласы – Сүткент арқылы Шашқа, ал 

төмен қарай Жентке барады. Осы жерден жол Қызылқұм арқылы Хорезм мен Үргенішке, одан Еділ 

жағалауымен Кавказға кетеді. Жібек жолының бұл бөлігі ХІІІ ғасырда, яғни Еділдің төменгі ағысы 

сағасында Алтынордалық Сарай қаласы салынған кезде қатты жанданды.  

Бұл жол ХІІІ-ХІҮ ғасырларда Сарайшық, Сарай-Бату және Каффа қалалары арқылы өтті.  

ҮІІІ ғасырдағы деректерден белгілі Шавгар қаласы осы күнгі Түркістан маңындағы қираған 

ескі Чуйтөбе (Шойтөбе) қаласына сәйкес келеді. Шавгар атауы «Қаратау қаласы» деген мағына 

береді, ол бұл Қаратау бөктерінде орналасқан қалаға сайма-сай келеді. Х-ХІІ ғасырларда қазіргі 

Түркістанмен қарайлас Шавгарға жақын маңнан Яссы қаласы ірге тепті. Бұл кәдімгі аты шулы 

Темірдің бұйрығымен моласының басына күмбез мазар орнатылған атақты ақын Қожа Ахмет Яссауи 

туып, өз уағызын жүргізген қала еді.  

Жібек жолы Шавгардан оғыздардың астанасы болған Янгикентке баратын. Жол бұл жерден де 

Қызылқұм арқылы Хорезмге тірелетін. Бұл аралық 10 күндік жол еді.  

ХІІ ғасырда Жент, оңтүстік-батысқа таман орналасқан Сығанақ тәрізді, қыпшақ мемлекетінің 

орталығы болды.  

Шавгардан, кейінірек Яссыдан Тұрлан  асуы арқылы шыққан жол Қаратаудың солтүстік 

бөктеріне жететін, ал дәл осы жерден Сырдарияны бойлай созылған екінші жолмен иықтаса жарысып 

жататын. Ол жол әсіресе ХІІІ-ХІҮ ғасырларда қатты жанданды. Аралдың солтүстік жағалауынан 

Монголияға бет алған армян патшасы Гетум мен сопы Рубрук дәл осы жолмен жүрді. Бұл жолдың 

бойында Созақ, Уростан, Құмкент, Сүгүлкент қалалары жатты. Ол Таластың төменгі ағысына жетіп, 

өзенді жоғары өрлей көтерілетін немесе Билікөлдің батыс жағалауын бойлап, Бүркіт-Паркет, 

Хутухнин арқылы Таразға апаратын.  

Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өтетін Жібек жолының негізі сорабынан солтүстікке де, 

шығысқа да жол бұтақтары тармақталып жатты. Олар Орталық және Шығыс Қазақстанды басып өтіп, 

кейін Сарыарқа ретінде баршаға мәлім болған Дешті – Қыпшақ жеріне Ертіс жағалауына, Алтай мен 

Монғолияға жетелеп кететін. Бұл жерде атты көпшелілер тайпалары жүретін дала жолы болатын. 

Алайда, бұған қарап Қазақстанның далалық аймақтарын тек қана көшпенділер мекендеген екен деп 

ойлауға болмайды. Мұндай егіншілікке қолайлы жерлерде – Сарысу, Кеңгір, Жезді өзендері 

жағалауларында, Ұлытау етегінде, Ертіс жағасында, орта ғасырда егіншілік және қалалық тіршілік 
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төңірегінде суармалы көгалдар алқаптар көбейе түсті. Оның үстіне мыс, қалайы, қорғасын, күміске 

бай кен орындары сонау қола дәуірінен игеріле бастады, ал көп кейінірек осы жерлерде кеншілер, 

метал балқытушылар, мысшылар мен күміс бұйым шеберлерінің қалашықтары бой көтереді. Мал, 

жүн, былғары, металл тәрізді шикізат қорына бай Орталық Қазақстан аудандары сауда-саттық 

жүйесіне, оның ішінде халықаралық байланысқа тартылды және көптеген керуен жолдарымен қоса 

Жібек жолы жүйесіне  енгізілді.  

Отырардан Арсубаникет, Арыстанды, Шаян арқылы, Қаратаудың аласа жоталарынан асып, 

Тұрлан асуы арқылы Шавгар  мен Яссыдан, Сауран мен Сығанақтан, Янгикенттен шыққан жолдар 

Орталық Қазақстанның  далаларын шарлап, Сарысу мен Кеңгір, Торғай мен Есіл өзендері 

жағалауларына жетіп жатты. Бұл жерлерде Болған-Ана, Жаман-қорған, Нөгербер-дарасы, Домбауыл, 

Милы-құдық, Ормамбет тәрізді қабырғалары шөгіп кеткен, төрт бұрышты елді мекен табылып, 

аршылды. Олардың айналасынан Жошы-хан, Алаша мавзолейлері тәрізді сәулеткерлік ескерткіштер 

сақталған ауқымды зираттар кешендері ашылды. Әл-Идриси Бақырлытаға, Махмуд Қашғаридің орта 

ғасырлық жазбаларындағы деректерінде кездесетін Жұбын, Қоңғылыкент қалаларын, Ортау мен 

Кейтау (Кейтаг) жайлауларын, Гарбин кен орындарын да осы жерлердің шеңберіне енгізу керек.  

Тағы бір тораб -  «Ханжолы». Жаңа дәуірге дейін кәдеге жараған, бұл жол Тараздан  шығып, 

Таластың ағысы бойымен төмен жүріп, Мойынқұм мен Бетпақдала арқылы Атасу жағасына апарды 

[3].  

Ибн-Бахра мен әл-Идрисидің мәліметтеріне қарағанда, сауда жолы Тараздан басталып, 

Адахкес, Дех-Нуджикес қалалары арқылы Ертістегі қимақтарға-қимақ қаханы ордасына, одан әрі 

Енисейдегі қырғыз еліне жеткізеді екен. Жібек артқан керуен қырғыздарға әрбір үш жыл сайын 

қатынап тұрған. 

Іле алқабы Шу – Іле тауларын бөктерлей қуалап, Шу өзені сағасына қарай төмендеп барып, 

Сарысу өзені жағасына жететін жол арқылы Орталық Қазақстанмен ұласып жатты. Тағы бір маңызды 

жол негізгі солтүстік-Іле жолынан Шеңгелді маңында бөлініп, Балхаш атырабындағы Көктал мен 

Бояулы керуен – сарайлары арқылы, одан соң Іле өзенінің бойында Ақтам, Ағашаяқ қалаларының 

қалдықтары жатқан Ортасу тармағын бойлай жүреді де Балхаш жағасына жетеді, одан ені 8 

километрден сәл ғана астам түбек қалдырып, Өзеннің оңтүстік және солтүстік жағалауларын қосып 

жібере жаздап тұрған Ұзынарал түбегімен кетеді. Міне, осы маңдағы мүйістен көп бөлігі су астына 

қалып, қираған қала  қалдығы табылды. Шамамен, керуендер бұғаздың кешу - өткелінен өтіп, 

Тоқырау өзенінің құйылысынан шыққан, содан соң осы өзеннің арнасын бойлап, Ұлытаудың етегіне 

қарай жүрген деп болжауға болады.  

Жоңғар қақпасына қарай беттейтін солтүстік -  Іле жолынан Алакөлді батыс жағынан айналып 

өтіп, Тарбағатай арқылы қимақтар мемлекетінің жеріндегі Ертіске шығатын бір жол бөлініп кетеді. 

Тарбағатай мен Ертіс өзені жағалауларында Банджар, Ханаум, Астур, Сисан атты қимақ қалалары 

және берік қорған қабырғалар мен қоршалған, темір қақпалары бар үлкен қала - «Қаһан астанасын» 

қоныс тепкен [4]. Қимақ қалалары Енесейдегі қырғыздармен Монғолиядағы ұйғырлармен және 

Шығыс Түркістанның көкорай алқаптарымен сауда жолдары арқылы байланысып тұрды.  

Жібек Жолының Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу жерін басып өтетін бөлігі мен оның 

бұтақтарының жалпы бағыттары осындай еді.  

Жібек Жолы, айтып өткенімдей, алғашында Қытай жібегін Батыс елдеріне шығаруға қызмет 

етті. Сонымен қатар бұл жолмен Рим, Византия, Индия, Иран, Араб халифатының, ал кейінірек 

Европа мен Русьтан сол елдерде өндірілген тауарлар да тасымалданды.  

Жібек жолымен Ферғананың «қызу қанды» арғымақтары, арап пен нисситліктердің 

сәйгүліктері, түйелер мен пілдер, мүйіз тұмсықтар мен арыстандар, қабыландар мен  еліктер, 

қаршығалар мен қырандар, тауыстар мен тотықұстар да, түйеқұс та сатылып жатты.  

Жүзім, шабдалы, қауын дәмдеуіштер бұрыш, қалампыр т.б. қант, көкөністер мен жидектер, көк 

мәуелер тәрізді мәдени өсімдіктер де осы Жібек жолы арқылы кең тарады.  

Жібек жолымен өтетін жібектер мен тауарлардың белгілі бір бөлігі осы жолдағы Қазақстан 

қалаларында қалып жатқаны әбден табиғи нәрсе. Бұған археологиялық қазбалар кезінде табылып 

жүрген сондай тауарлар айғақ бола алады.  

Жамбыл қаласында, Тараз орнының бір бетінде – дулыға киіп, найза мен қалқан ұстаған 

император, екінші бетінде – қолына крес  ұстаған Жеңіс әйел-құдайы бейнеленген Юстиан І-нің 

византиялық алтын құйма теңгесі табылды. Бұл жерде Византияның алтын теңгелері кең таралып, 

халықаралық өлшемпұл (валюта) ретінде пайдаланылған.  
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Шетелдік бұйымдар олжасы қираған ескі Талғар қаласы жұртынан табылды. Мұның өзі-

құрамында көп жасау белгісі ретінде айшық – саңырауқұлақ тәрізді медальондармен жиектелген 

сәбилер бейнесі түбіне өрнектеліп салынған қытайдың төрт қыш тостаған кейіпіндегі қазына дерлік.  

Шетелдік бұйымдар Сырдарияның орта ғасырлық қалаларының жұртын, әсіресе жиырма жылға 

жақын зерттеліп жатқан Отырардың қалдығын қазу кезінде табылуда.  

Отырардан табылған күміс көмбесі халықаралық сауданы зерттеу үшін аса маңызды, мәні 

жағынан өте сирек олжалардың қатарына жатады. Өзінің құрамы жағынан олар ақшалай – заттай 

нәрселер. Көмбе жиынттығының теңгелер құрамы өте құнды.  

Отырарды қазған кезде табылған заттардың ішінде ХІІІ-ХІҮ ғасырдың қола айналары болғанын 

айта кетуге болады. Олардың бірқатары Жібек жолымен Қытай мен Парсыдан келіп, қалаға тап 

болған айналардан түсіріп алған үлгілер бойынша құйылған.  

Жібек жолымен бұйымдар ғана таратылып қойған жоқ, сонымен бірге олардың көркемдік 

үлгідегі сәні де өріс алды. Сөйтіп олар жеткен жерлерінде белгілі бір этникалық – мәдени ортаның 

әлеуметтік талғамына қарай тапсырыстар жасауына жол ашты. Өзара талас-тартыстар мен жортауыл-

жорықтар, сондай-ақ Қытайда теңіз жолдарының игерілуі бұл жердегі қалалық мәдениетті 

титықтатып, күйдіруге жеткізгенге дейін, яғни ХІҮ ғасырға дейін Орта Азия, Оңтүстік Қазақстан мен 

Жетісу арқылы өтетін Жібек Жолынан кереуен арылған жоқ.  

Батыстан Шығысқа қарай қозғалсақ, Жібек жолының қазақстандық бөлігінің сыр-сипаты, міне, 

мынадай еді. Жол Шаштан (Ташкенттен) Турбат асуы арқылы Испиджабқа өтетін. Бұған дейін 

айтқанымыздай, Қытай сапарнамасында Испиджаб «Ақ өзендегі қала» аталды, ал ХІ ғасырда Махмуд 

Қашғаридің түсініктемесі бойынша «Испиджап деп аталған Ақ қаланың (Ал-мединат ал Байда) шын 

атауы-Сайрам» [5]. Оны Сарьям деп те атайды. Ежелгі қаланың осы атауы күні бүгінге дейін 

сақталып келеді. Шымкент  іргесіндегі орта ғасырлық ірі қаланың қалдықтары қалған қалашық та 

осылай аталады. Оның орнында бұрын Жібек жолындағы ірі орталықтардың бірі болған [6]. Түрлі 

елдердің саудагерлері осы жерге тоқтайтын, өйткені бұл қалада Бұхара, Самарқанд көпестерінің 

сауда құрылыстары  мен керуен – сарайлары болды, ал Испиджаб көпестері Мерв Балх, Бұхара мен 

Хорезм көпестерімен бірге Бағдаттағы Харб ибн Абдаллақ ал Балх рабадында өздерінің сауда-саттық 

орындарын ұстады. Испиджабтан сыртқа құлдар мен ақ маталар, қару-жарақ, қылыштар, мыс пен 

темір сатылатын.  
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ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ ТАРИХЫ 
 

Бұл мақалада  Орал қаласының бастапқы қалыптасқан  кезінен бастап қазіргі уақытқа дейінгі аралық 

қарастырылып, қазіргі заманғы  құрылымының даму болашағы мен қалаға қатысты көне атауларға 

сипаттамалар берілді. Қаланың қалыптасуына үлес қосқан тарихи тұлғалар туралы жазылды.   

Кілт сөздер: Ғибадатхана, ескерткіш, шаһар, бекініс, бу диірмені, жарма.  

  

В  этой статье рассматривается  промежуток  времени  со дня основания города Уральска и по настоящее 

время, дано описание перспективам развития структуры и ценностей, касающихся города.  Описываются  

исторические  личности,  внесшие вклад в образование города. 

Ключевые слова: Храм, памятник, город, крепость, паровая мельница, крупы. 
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The period of time from the foundation day of Uralsk city to the present time is examined in  this article, a 

description is given to the prospects of the development of structures and values related to the city. The historical 

figures who contributed to the formation of the city are described. 

Keywords: temple, monument, town, castle, steam mill, cereals. 

 

 Көп ғасырлық тарихы  бар Орал қаласы  – Евразия кеңістігіндегі  Европа  мен  Азияны  

жалғастырушы тарихи қалалардың бірі. Орал қаласының қалыптасуы туралы көптеген деректерді 

археологтар, этнограф және  өлкетанушылар айтқан болатын. Қаланың ресми тіркелген жылы болып 

негізінен 1613  саналады. 20 жылдан астам уақыт бойы облыс аумағында Г.А. Кушаев археологиялық 

қазба жұмыстарын жүргізді. 

Г.А. Кушаев өзінің  мақалаларында Орал қаласының қалыптасу кезеңін XIII-XIV ғасырлар деп 

жазған болатын. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған мәліметтер бойынша қазіргі 

Орал қаласы бұрынғы Саксин қаласымен ұқсас келеді.[1]   

Бірнеше мың жыл бұрын Орал қаласының орнында скиф, ғұн, авар, печенег және қыпшақ 

тайпаларының мекен тұрақтары болған. Қала маңында ерте заман ескерткіші бұрынғы тайпалардың 

көсемдері мен жауынгерлері жерленген шағын қалалар мен қорғандар қазір де кездеседі. 

Орал қаласы аумағында әлі күнге дейін «Курень» (моңғолша   қос, елді мекен), «Баскачина 

росташь» (Басқақ  көпірі), «Ханская роща» (Хан тоғайы), т.б. топонимдердің сақталуы бұл жерде 

қарақшы, қашқын топ (кейін «Жайық казактары» аталған) бекініс салынғанға дейін орта ғасырлық 

шаһар болғандығын және аймақта мекендейтін байбақты руының бір тармағы  әлтеке (әл - тәки) 

аталуын да археолог  Ғ.Кушаев, тарихшы Т.Рысбеков т.б. дәлелдейді. Орыстар Жайық бойында XV 

ғасырдың аяғымен XVI  ғасырдың басында келе бастады. Олар 1580  жылы Жайық бойымен жоғары 

көтеріліп, Ноғай хандығының астанасы  Сарайшықты талап тонады да, Жайық Шаған алқабына 

біржолата орналасты [2].   

XVII ғасырдың  1 ширегінде Ноғай хандығымен шекарада шағын әскери бекініс тірек ретінде 

Жайық қалашығы салынды.Ол  1613 жылы қазіргі Орал қаласының орнына көшірілді. XVIII 

ғасырдың бас кезінде Жайық қалашығында 3 мыңға жуық түтін болды. Олар негізінен Стрица 

(Жайықтың бұрынғы арнасы) және Шаған өзендерінің бойына орналасты. Қаланың негізгі 

тұрғындары - казактар, орыстар болған. Олар әлеуметтік жіктелу нәтижесінде кедейлер және байлар 

болып бөлінді. Жайық казак - орыстарының  Е.И.Пугачев көтерілісіне қатысуы Орал тарихындағы 

көрнекті  әрі ауыр кезең болды. Шаруалар соғысын басып, Пугачевты жазалағаннан кейін, Жайық 

қалашығы ІІ Екатеринаның  1775 жыл 15 қаңтардағы жарлығымен «Орал қаласы», ал оның 

тұрғындары Орал казактары болып өзгертілді. [3]    

Орал қаласының неғұрлым ежелгі бөлігі Михайло-Архангельск  ғибадатханасының 

оңтүстігінде орналасты. Мұнда казактар қауымы әскери жиналыс өткізіп тұрды. Ғибадатхана 1741-

1751жылдары салынған. Қалада 

құрылыстардың тығыз орналасуы бірнеше күшті өрттерге себеп болып,  қаланың түгін 

қалдырмады. Бірақ әрбір болған өрттен кейін қаланы қайтып бұрынғыша салды. Бұның себебін 

оралдықтар былай түсіндірді, қаланың ауданы неғұрлым тығыз болса соғұрлым қорғанысы да жақсы 

болады деген екен. Қаланың шаруашылық және әкімшілік мәнінің өзгеруіне байланысты, оның 

сыртқы бейнесімен көлемі де өзгерді. [3]   

1807  жылы Орал қаласында болған өрт тарихқа жаңа өзгеріс әкелді. 1807 жылдың 16 

шілдесінде тарихи Комитет министрінің арқасында қала толық қанды өзгерді.Толығырақ айтқанда 

жаңа қала салынды. Губернатор Валконский Комитеттен келген  бұйрықты орындауға кірісті. Тамыз 

айында Орал қаласына өзі келіп қаланы қайта жандандыруды ұйымдастырды, Н.Ф.Савичевтің айтуы 

бойынша үйлердің ауданын сызуды да өзі белгілеген болатын.1821  жылғы өрттен соң Орал казак    

орыс әскерлерінің атаманы Д.Бородин қаланы архиттектуралық жағынан жоспарлы түрде салу үшін 

италиялық сәулетші Дельмединоны шақырды. Кейін қалада Сырым Датұлы бастаған халық көтерілісі 

және Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлының бастауымен болған қазақ шаруалардың  ұлт-

азаттық қозғалыстары Орал қаласының және Жайық өңірінің тарихында  ұмтылмас із қалдырды. [4]   

1869 жылы Орал облысы құрылып, қала облыс орталығына айналды. Қалада 1876 жылы 

Мемлекеттік банктің  бөлімшесі ашылды. 1877 жылы Батыс Қазақстандағы астық саудасының аса 

маңызды орталықтарының бірі саналды.1894  жылы  Орал Покровск  теміржолының салынуына 

байланысты қалада ауыл шаруашылық өнімдерін, металл және ағаш өңдейтін кәсіпорындар салына 

бастады, және майдагерлік шеберханалар көбейді. Осы теміржолдың арқасында қаланың 

экономикасы біршама жақсарған болатын.  1900 жылдың қарсаңында қалада марксизм идеялары 
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насихаттала бастады. Сол жылы қалада бу диірмендерімен, жарма, кірпіш зауыттары іске қосылды. 

1919 жылдың 1 сәуірінде Оралда жұмысшы, шаруа және солдат депутаттары Кеңестерінің 1-сайлауы 

болып өтті.1920 жылы Орал губерниясы қалаға айналды. Қала Қазан революциясына дейін ірі сауда 

орталықтарының бірі болды [5].   

 Орал қаласында XIX ғасырдың  60-жылдарында өңдеу өнеркәсібінің алғашқы кәсіпорындары 

салынды. Кеңес өкіметі жылдарында Оралдың экономикасы жедел қарқынмен өркендеп, 

республикадағы ірі өнеркәсіп орталықтарының біріне айналды. 1925  жылы Жайық өзенімен Орал-

Атырау арасында тұрақты кеме қатынасы және 1923жылы Орал-Елек теміржолының ашылуы 

қаланың экономикалық географиялық жағдайын жақсартты [3].   

Кейін Орал қаласы  Батыс Қазақстан облысының орталығы болып 1932 жылы сайланды. Одан 

кейінгі 1950 -1990 жылдары  Орал қаласында ірі машина жасау және металл өңдеу, құрылыс 

материалдарын өңдеу, жеңіл және тамақ өндірістері, медециналық препарат зауыты т.б. екі жүзден 

аса обьект салынды. Көлік жүйелері күрделеніп, одан әрі дами түсті. Әлеуметтік инфрақұрылымда 

мәдени-ағарту, денсаулық сақтау, т.б. мекемелер халыққа қызмет көрсетті. Әлеуметтік 

инфрақұрылымның басқа да салаларында ондаған ірі мекемелер іске қосылды [6].   

ХХІ ғасырдың басында Орал қаласы - Қазақстандағы ірі мәдени экономикалық орталықтардың 

бірі болып саналады. Қаладағы ірі кәсіпорындар: «Зенит зауыты», «Омега», «Металлист», «Орал 

механикалық зауыты», «Орал араматуралық зауыт», «Орал полипласт зауыты»,«Орал мемлекеттік 

ауыл шаруашылық стансасы» т.б. Бұлардан басқа облыстық дәрежедегі нан комбинаты, жылу, 

жарық, газ беретін кәсіпорындар жұмыс істейді [7].   

Сөйтіп  қалыптасу  тарихы  сонау  ерте  кезден басталған Орал қаласы осы батыс өңірінде 

болған ұлы тарихи оқиғалар мен тарихи дүрбелеңнің барлығын да азды-көпті  бастан  кешіріп, тарих  

толқынында  дағдарыс  пен  қиындықты,  жетістік  пен  өрлеуді көріп,  дамып, жетіліп, ірі 

экономикалық – әкімшілік және мәдени  орталыққа  айналды.   

Орал қаласы Қазақстандағы XVIII, XIX және  XX ғасырдың басындағы мол тарихымен және 

архитектуралық ескерткіштерімен маңызды жалғыз қала болып саналады. Орал қаласының ескі 

тарихи аумағы қаланың 1/12 барлық ауданының бөлігін құрайды. 

Қазіргі таңда қаланың ауданы, қалалық елді мекендерді қосқанда 720 кв.км құрайды. Жалпы 

жасыл екпелер алаңы 6,0 мың га. Қала орманды дала зонасында орналасқан, айналасында  Жайық, 

Шаған, Деркөл өзендері мен жылдық орташа ылғалдылық мөлшері – 69 % құрайтын көптеген көлдері 

бар. Орал батыс қала болып саналады,  орта-азиялық ауданмен Қазақстанның батысында орналасқан. 

БҚО солтүстік-батысында Ресей Федерациясының  Орынбор, Самара, Саратов, Волгоград және 

Астрахань облыстарымен, шектессе, ал оңтүстік-шығысында Атырау мен Ақтөбе қалаларымен 

шектеседі.  Осы аталған облыстар Қазақстан мен Ресейдің экономикалық тұрғыда дамыған өңірлері 

болып табылады. Орал евро-азиаттық көлік торабының ыңғайлы жерінде тұр.  

Сонымен қатар, қалада 19 кітапхана, 45 мектеп кітапханасы, 3 оркестр, 2 мәдениет үйі,18 

техникалық кітапхана, Киров саябағы, 3 мұражай, 2 театр, филормония, көрме залы, 47 мектеп, 2 

жоғары оқу орны мен  3 филиал бар.   

Қаланың дамуындағы оң өзгерістер, халық санының өсуіне де әсер етті: соңғы 12 жылда 

тұрғындардың саны үштен бірге көбейіп, 300 мыңға жуықтады. 2030 жылға қарай қала халқының 

саны жарты миллионға жетеді деген болжам бар. [7,8]  Орал қаласының тарихы бай, өткені өнегелі, 

келешегі жарқын. Серпінді дамуға қаланың әлеуеті зор.  
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ҚАЗАҚ ЖЕРІНЕ ХАЛЫҚТАРДЫ КҮШТЕП ҚОНЫС АУДАРУ ТАРИХЫНАН 
 

Мақалада екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдарда Қазақстанға халықтарды күштеп қоныс аудару 

шаралары мен депортацияланған халықтардың тағдыры баяндалған.  

Кілті сөздер: депортация, қоныстандыру, ұжымшар, кеңшар.  

 

In this article is written about how people were overpopulated to Kazakhstan during the second world wartime. 

Keywords: deportation, resettlement farms, farm. 

 

1929 жылғы кулактық жер аударулардан басталған күштеп қоныс аудару саясаты Ұлы Отан 

соғысы қарсаңы мен соғыс кезінде тұтастай «сенімсіз» халықтарды жер аудару түрінде 1950 

жылдардың аяғына дейін жалғастырылды. Оған себеп болған жағдайлар Кеңес Одағында 

тоталитарлык жүйенің орын алуы, оның Екінші дүниежүзілік соғыстың бас кезіндегі басқыншылық 

әрекеттері болатын. 40-шы жылдары Прибалтика, Батыс Украина, Батыс Белоруссия, Молдавияның 

оң жағалауы, солтүстік Буковина аумағын жаулап алып, ауыл шаруашылығын ұжымдастыру 

науқанын бастады. Бұл шара кулактарды және ондаған мың шаруаларды күштеп қоныс аударумен 

жалғасты. 

1944-1952 жылдары Кеңес Одағының басшылығымен Батыс Украинадан «ОУН» 

(қысқартылған, орысша — «Организации украинских националистов», қазақша «Украин ұлшылдар 

ұйымы) мүшелерін күштеп қоныс аудара бастаған. Нәтижесінде, 1945-1949 жылдары қазақ 

даласында орналасқан 1944 жылдан бастап «Арнайы коныстар» деп атала бастаған, күштеп қоныс 

аударылғандарға арналған мекендерге, Прибалтикадан 142 543 адам қоныстандырылды [1, с. 28-29]. 

Соғыстан кейінгі мерзімде 1939 жылдан бастау алған немістерді қоныс күштеп коныс аудау 

жалғасты. 1957 жылы КСРО ІІМ 4-ші бөлім бастығы Б.В.Новиковтың жазған анықтамасында, 1945 

жылы осы науқанның төртінші кезеңі басталып, Қызыл Армия азат еткен аумақтардығы орналасқан 

немістер мен шет елдерден оралған кеңестік неміс-репатриантарын қоныс аударғандығы жөнінде 

көптеген деректер берілген [2, с. 177]. Тарихи деректер бойынша 40-шы жылдың орта шенінен 50-ші 

жылға дейін Прибалтика, Белоруссия, Украина, Молдавиядан немістердің депоптацияланғаны белгілі 

болып отыр. 

Қоныс аударған аумақтарда қоныстанушылар көптеген қиындыктарға ұшырады. Арнайы 

қоныстандырылғандардың көпшілігі көп уақыт бойы ішер асы, киер киімі, күнделікті қажетті заттары 

мен баспанаға зар болған. Оңтүстік Қазақстаннан түскен хатта, «Қоныс аударылғандарды 

орналастыру үлкен қиындықтар туғызуда, тұрғын үй қоры қоныс аударылғандар қажеттілігін 

қанағаттындырмауда» - деп жазды [3, с. 127]. 

Қиыншылықтардың туындау себептерін соғыс ауырпалығымен ұштастырған билік орындары, 

оларды жоюға ұмтылыс білдірген жоқ, кейде, мұндай хабарламалар аяқ асты болып есепке алынбады. 

Ал, Ішкі Істер халкоматына қоныс аудару науқаны үкімет орындарының белгіленген мерзімі 

бойынша, қалыпты жүріп жатыр деген ақпарлар түсіп жатты. Көптеген аудандарда қоныс 

аударылғандарды жұмыспен қамту жүзеге асыру мүмкін болмады. Мектептерге сабақ беруге қоныс 

аударылғандар тартылғанымен олардың көпшілігі тіл білмеді, тек қоныс аударылған балаларды 

оқытумен шектелді. Кез келген жұмыстарға тарту үшін де жоғарыдан бұйрық күтуге мәжбүр болды. 

Қоныс аударушылардың балаларын бірден түгелдей оқумен қамту мүмкін болмады. Өйткені, 

өлкеде қазақ балаларын оқытуға жағдай болмады, оның үстіне қоныс аударушылардың баларына 

арнап мектеп үйлерін бөлу уақыт күттіретін жұмыс болғаны белгілі. Осыған орай Қазақ КСР халық 

ағарту комиссариаты қоныстанушылардың мектеп жасындағы 50 329 баласының, 6099 ғана оқумен 

қамтылғаны туралы хабардар еткен. 

Дәрігелік-санитарлық қамсыздандыру жұмыстарын тиісті дәрежеде мүмкін болмауы себебінен, 

эпидемиялық аурулар жойылмады. 

mailto:bkalshabek@mail.ru
mailto:zhomartzhappar@bk.ru
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Қазақ КСР Орман халкоматына тиеселі Қосқұдық мехлеспунктінде, Сталинск-Магнитогорск 

магистралы, Қарағанды, Көкшетау областарында тұрғын үй құрылысы баяу жүргізілді. 

ХКК мен Қазақстан Компартиясының Орталық комитетінің (КП(б) ОК) қатаң ескертулеріне 

қарамастан қоныс аударушылардың қорындағы қаражат басқа бір мақсатта жұмсалып, талан-таражға 

ұшырауы жалғаса түсті. 

Осыған орай, жағдайды мұқият зерттей келе, Қазақ КСР ХКК мен КП(б) ОК 1945 жылы 26 

сәуірде қаулы «Қазақ КСР-ында арнайы қоныстандырылғандарды орналастырудағы кемшіліктер» 

атты қаулы кабылдады. Қаулыда 8516 отбасының саяжайлык жер алмағаны, республика 

ұжымшарларында орналастырылған 61 849 отбасының, 3293 отбасы ұжымшар мүшелігіне 

алынбағандығы атап көрсетілді. Жалпы, коныс аударылғандарды орналастыру жұмыстары ат үсті 

жүргізіліп жатқандығы атап өтіліп, оны тез арада жолға қою шараларын алу жөнінде нұсқаулар 

беріліп, белгілі бір жұмыстар қолға алынды [3, с. 127]. 

1945-1951 жылдары қоныс аудару мекендеріне 177 573 «власовшылар» (Жауға берілген 

генерал И.Власов Армиясы жауынгерлері) жіберілді. Оларға арнайы қоныстарда тұруға 6 жыл мерзім 

кесілген. 1952 жылдың аяғына таман мерзімдерін өтеуіне орай, олардың көпшілігі босатылған [4, с. 

171]. 

КСРО ХКК сұранысына орай, 1945 жылы 20 желтоқсанда Қазақ КСР ХКК-ның В.М.Молотовқа 

жіберген хабарламасында 1943-1944 жылдары Солтүстік Кавказ, Грузиядан 109 339 отбасы қоныс 

аударылып, 1945 жылдың соңына дейінгі мерзімде, олардың құрамынан: а) 62 436 отбасы 

ұжымшарларда, б) 46 803 отбасы кеңшарлар мен өндіріс орындарында орналастырылғаны жөнінде 

ақпар берілді [3, с. 127]. 1945 жылы 29 желтоқсанда Қазақ КСР ІІМ орынбасары Николаевтың Қазақ 

КСР КП (б) хатшысы Скворцов пен Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы Ондасыновқа берген 

«Солтүстік Кавказдан қоныс аударылған қоныс аударушыларды Қазақ КСР аумағына шаруашылық 

жағы мен жұмысқа орналастыру шаралары жөніндегі» есебінде, жалпы, Қазақ КСР-ында 470 мың 

адам, 112102 отбасының орналастырылғандығы, оның қатарында 21 мың балкарлардың бар екендігі 

туралы айтылды. 

40-шы жылдардың соңына қарай республикадағы 14 облыстың 145 ауданына күштеп қоныс 

аударылғандар орналасты, оның ішінде 70 296 отбасы ұжымшарлада, 14871-і кеңшарларда, 26 935-і 

өндіріс орындарында орналастырылды. Ұжымшарладағы 70 296 отбасының, 81 пайызы яғни, 56800 

отбасы ауыл шаруашылық артельдеріне мүшелікке кабылданды. Арнайы қоныстандырылғандарды 

жұмысқа тарту ісі Алматы облысында жақсы деңгейде жүзеге асырылып олардың 96,4 %, сонымен 

қатар, Қостанай облысында - 85,4 %, Қарағанды облысында - 80,2 %, Ақмола облысында - 79,6 % 

жұмысқа тартылған [3, с. 126.]. 

Қоныс аудару шаралары бірнеше сатыда жүргізілді, депортациядан соң, жергілікті жерлерде 

бөліп қоныстандыру шаралары жүргізілді. 1946 жылы репатриирацияға ұшыраған және бөліп 

қоныстандыру тиіселі қоныс аударушыларды орналастыру шаралары басталды. Оның нәтижесінде, 

1946 жылдың 1 тамызына дейінгі мерзімде арнайы қоныстандыру мекендеріне 32253 жіберілген. 

1946 жылы 1 қаңтардағы есеп бойынша Қазақстанда 107 272 қоныс аударылғандар отбасы, оның 

құрамында, 412 191 адам болса, 1946 жылдың бас кезінде қосымша Қазақстанға 43 501 адам 

жіберілген. 1946 жылы 1 шілдесіндегі есеп бойынша Қазақстанда 111 980 қоныс аударылғандар 

отбасы, оның құрамында, 426 021 адам болған [4, 153-154 бб.]. 

Қазақ КСР Министрлер Кеңесі жанындағы қоныс аударушыларды орналастыру жөніндегі 

басқармасының 1946 жылғы 5 тамыздағы Солтүстік Кавказ, Грузия, Қырымнан қоныс 

аударылғандарды орналастыру жөніндегі Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы Оңдасыновқа 

есебі мен, «Қазақ КСР-ында орналастырылған қоныс аударушылырдың шаруашылық 

орналастырылуы жөніндегі анықтамасы» бойынша, жоғарыда көрсетілген мерзімге дейінгі уақытта 

республикаға Кеңес Одағының түкпір-түкпірінен Қызыл Армия сапынан 16021 адам әскерден келіп 

отбасымен кауышқан, 7976 бала дүниеге келген. Арнайы қоныстырылғандыр саны 104 632 адамға 

қысқарған. ІІМ есебіне сай, 73 000 адам қайтыс болған, 31 632 адам республикадан тыс жерлерге 

отбасыларымен қауышу мақсатында коныс аударған немесе әртүрлі қылмыстар бойынша сотталған 

екен [3, с. 129]. Жылдың соңына таман 23 362 адамнан тұратын 5 995 отбасы келіп, қоныс 

аударушылыр отбасыларында - 4 641 адам дүниеге келіп, 7135 басқа жаққа қоныс аударып, 7 271 

қайтыс болған [5, с. 4].   

Сонымен, 1947 жылдың 1 қаңтарындағы есеп бойынша республикада күштеп қоныс 

аударылған ұлттар саны төмендегідей болған: шешендер мен ингуштер - 82650 отбасы, оның ішінде - 

317375 адам; балкарлар - 4924 отбасы, оның ішінде - 17378 адам; қарашайлар - 9450 отбасы, оның 

ішінде - 34387 адам; қалмақтар - 752 отбасы, оның ішінде - 1 937 адам; Грузиядан - 835 отбасы, оның 
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ішінде- 27256 адам; Қырымнан - 1 481 отбасы, оның ішінде - 4227 адам. Барлығы - 106092 отбасы, 

оның ішінде - 402 451 адам. 426021 адамның ішінде 169881 адам жұмысқа жарамды болғанымен, 

160390 адам ғана жұмысқа орналастырылды. 

Қоныс аударылғандарға кеңшарлар мен ұжымшарлар басшылығының оларды жұмысқа 

орналастыру, түрлі мамандықтар бойынша қайта оқытуға жете көңіл аудармауы салдарынан, 

олардың кейбіреуі жұмысшыларды азық-түлік пен өнеркәсіп бұйымдарымен жабдықтайтын 

өндірістік орындарға жұмыска кете бастаған. 

Қоныс аударылған отбасылары балалары тарапынан 1945 жылы 3000 жасөспірім ФЗУ мен қол 

өнер училищелеріне тартылса, 1946 жылы 4000 адам шақырылған [3, с.129]. 1945-1946 жылдары 

қоныс аударылғандарды түрлі мамандықтар бойынша қайта оқыту шаралары алынды. Деректер 

бойынша Республиканың алты облысында 2 600 астам адам оқытылған, оның ішінде: трактористер - 

189 адам, комбайнерлер - 74 адам, шоферлер - 159 адам, ұсталар 114 адам, слесарлар - 432 адам және 

т.б. Жалпы мамандықтар бойынша - ағаш шеберлері, ағаш жонушылар, тас қалаушылар және т.б. 

саны - 4829 адам болса, оның 3400 мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан [3, с. 129]. Мектеп 

жасындағы 89102 баланың, 22 мыңы оқытылды. Мектепке дейінгі жастағы 97 896 сәбидің, 8475 бала 

бақшалармен қамтамасыз етіліп, 6864 жетім бала аныкталып, оның 5661-і балалар үйіне 

орналастырылған. Қарттар, мүгедек және тағы баска еңбекке жарамсыздар саны 6 226 адам болса. 

оның 119 мүгедектер үйіне орналастырылған. 

Білім деңгейі жөнінен Солтүстік Кавказдан коныс аударылғандар ішінен 803 адам жоғары 

білімді болса, оның 669-ы өз мамандықтары бойынша жұмыс жасап, кейін өзгелері халық 

шаруашылығының салаларына жұмысқа тартылған [3, с. 129]. 

Қоныс аударылғандар ішінен 92 мыңнан астам адам тұрғын үймен, ұжымшарларда орналасқан 

қоныстанушылардың 60800 жеке шаруашылығы ауыл шаруашылык артелдеріне мүшелікке алынды. 

1945 жылы Республикада қоныстанған 106 092 отбасының ішінен 158471 адам, 1946 жылы 171672 

адам өнеркәсіп орындарында жұмыс істеген. 

Бұл жағдайға келесідей түсінік беруге болады, алғашқы кезде тек кана отағасы мен отбасының 

бір-екі мүшесі еңбек етсе, уақыт өте келе жұмысқа орналаскандар саны ұлғайғып, 15 133 жасөспірім 

және 5165 егде жастағы адамда өндіріс орындарына жұмыска тұрған [5, с. 7]. 

Әлеуметтік қамсыздандыру мен оқу ісі жөніне келсек,  қоныс аударушылар отбасында 95633 

мектеп жасындағы бала болса, оның 31 946-сы ғана оқумен камтылды; мектепке дейінгі жаста 107989 

бала, оның 11 486-сы бала бақшамен қамтамасыз етілсе: 5 480 жетім баланың, 3 521 балалар үйіне; 22 

545 қарттар мен мүгедектердің, 474 адам мүгедектер үйіне орналастырылған [5, с. 19]. 

Қоныс аударушылардың тұрмыстық жағдайларын жақсарту мақсатында тұргын үйлер салу 

және ұжымшарлардағы бос тұрған үйлерді оларға беру шаралары қолға алынды. Ақмола, Ақтөбе, 

Солтүстік Қаазақстан облыстарындағы қоныс аударушыларға арнап тұрғын үйлер тұрғызушы 

кеңшарлар, ұжымшарлар мен өндірістік мекемелерге уақытша міндеттемелер ретінде несиелер 

беріліп, қоныс аударушыларға үйлерді сатып алуларына несие бөлінген. 

Қоныс аударушы немістер, солтүстік кавказдықтар, қырымдықтар балалары 16 жасқа дейін 

отбасы есебінде тұрса, 16-ға толған соң «Арнайы қоныстарда» жеке есепке алынған. 

1948 жылы 2 маусымда КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумы «Елдің шет аймақтарына ауыл 

шаруашылығында еңбек әрекетінен ығысқан және қоғамға жат паразиттік өмір салтында өмір сүруші 

адамдарды күштеп қоныс аудару туралы» қаулысы қабылданды. Күштеп қоныс аударылуға тиісті 

адамдар қатарына еңбек күніне тиісті нормасын орындамаған колхозшыларда жатқызылып, 8 жылға 

жер аударылды. 

Жоғарыдағы қаулыға дейінгі мерзімде жер аударылғандар мен «власовшылар» отбасыларында 

дүниеге келген балалар, «Бала әкесіне жауап бермейтін» принцип бойынша, туғанынан бастап ерікті 

адамдар деп танылды. Ал кулактардың балалары 16 жасқа дейін отбасы есебінде тұрса, 16-ға толған 

соң жеке есепке тұрғызылып, 1938 жылғы 22 қазандағы «16 жасқа толғаннан кейін «еңбекші 

қоныстандырылғандар» балаларын бостандыққа шығару жөнінде» КСРО ХКК қаулысына сәйкес 

босатылды [6, с. 126]. 

1949 жылы Қазақстанға Грузия, Армения, Азербайжан КСР, Краснодар өлкесі мен Қара теңіз 

жағалауларынан гректер, түрік месхеттер және «дашнактар»(армяндар) жер аударылды. КСРО ІІМ 

арнайы коныстар бөлімінде олар «Қара теңіз жағалауларынан» келгендер ретінде аталған. 1949 жылы 

Қазақстанаға «Қара теңіз жағалауларынан» жер аударылғандар саны 57680 адамға жеткен [1, с. 28-

29]. КСРО IIМ арнайы қоныстар бөлімінің есебі бойынша олардын құрамына украиндық 

«оуншылар», соғыстан кейін Прибалтикадан және Молдавиядан депортацияланғандар енген. 

Прибалтика, Батые Украина, Батые Белоруссия, Молдавияның оң жағалауы, солтүстік Буковина 
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аумағыннан кулактар мен шаруалар 4 бөлікке бөлінген: «1948 жылғы Измайл облысы кулактары», 

«1951 жылғы УКСР — дың батыс облыстарының кулактары», «1951 жылғы Литва кулактары», «1952 

жылгы БКСР - дың батыс облыстарының кулактары» [4, с. 171-172]. 

Қорытып айтқанда, жоғарыдағы 1948 жылы 2 маусымдағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумы 

жарлығы бойынша 1948-1952 жылдары ІІМ «арнайы қоныстарына» 33266 адам жер аударылған, 

олардың соңынан ерген 13598 отбасы мүшелері олардың санына қосылмай есептелген [4, с.172]. 

1940-1952 жылдары 3,5 млн. адам күштеп қоныс аударылса, олардың ішінен саны жағынан 

депортацияланған халықтар алдынғы орынды иеленеді [4, с. 173]. Күштеп коныс аударылғандар 

ішінде «власовшыларға» арнайы қоныстар ату жазасынан аман қалып, жан сақтаған жерлер ретінде 

қабылданды. Арнайы қоныстарда 50-ші жылдарға таман әлі де 30-шы жылдары күштеп қоныс 

аударылған ұлт өкілдері өмір сүрген. Олар кулактар, 1936 жылы Польшамен шекарада орналасқан 

«сенімсіз элементтер» болып танылған Украина, Белоруссиядан қоныс аударылған поляктар, 1937 

жылы депортацияланған Иран мен Ауғаныстан шекарасына жақын орналасқан «сенімсіз элементтер» 

және т.б. 1945 жылы көктем мен күзде 1937 жылы Қиыр Шығыстан Орта Азия мен Қазақстанға 

әкімшілік жер аударылғандар жагдайындағы кәрістерді арнайы қоныстарда орналасқан жер 

аударылғандар жағдайына теңестіру шаралары қолға алына бастағанмен 1945 жылы 2 қыркүйекте 

Жапония капитуляциясынан кейін бұл жұмыс тоқтатылды. 

Корейлер ақыры арнайы қоныстанушылар жағдайына көшірілмеді, бірақ арнайы 

қоныстанушылармен салыстырғанда олар Орта Азия мен Қазақстан аумағында кедергісіз жүріп-тұру 

бостандығына ие болған. 1945 жылдың бас кезінде 1937 жылы Қиыр Шығыстан Орта Азия мен 

Қазақстанға әкімшілік жер аударылғандар кәрістердің саны Қазақстанда 46 мың адамды құраса керек 

[4, с.171]. 

Қорыта келгенде 1945-1949 жылдар аралығында Қазақстан жер аударылып келген ұлттардың 

орналасқан мекеніне айналып, арнайы қоныс аударушылар мекен-жайлары тұрғындары саны өсе 

түсті. Авторитарлык режим әлі де өз тәртібін орнатудан танған жоқ. Бұл әрекеттер артында қазақ 

елінің орыстануы, тілдің жадаулауы, жердің тарылуы тұрғандығын уақыт көрсетті. Соғыстан кейінгі 

күштеп қоныс аударулар елдің халқының өсуі мен алуан түрлілігіне өзіндік әсер етіп, депортацияға 

ұшыраған ұлттарды орталық үкімет орындарының Қазақстанда қалдыруға ұмтылысымен 

ерекшеленеді. Оның сыры Ресей жерін бір ұлттың еншісіне беру жатты. Бірақ, ақыр аяғында әділдік 

орнына келіп, сталиндік зұлмат кесірінен республика атауы жойылып, отанынан айрылған кейбір 

ұлттар өз отанын қалпына келтірсе, кейбіріне оны көру жазбады.  
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OҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕН ЖЕТІСУДІҢ СӘУЛЕТКЕРЛІК  

ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ 
 

           Бұл мақалада Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу өңірінің сәулеткелік ескерткіштерінің зерттелу тарихы 

қарастырылады.  Қaзaқстaн Peспубликaсы тәуeлсiздiгiн aлғaннaн кeйiн, хaлқымыздың өткeн тapихы мeн мәдeни 

мұpaсы жaңaшa көзқapaспeн, ұлттық тұpғыдaн зepттeлe бaстaды. Apхeoлoгиялық сәулеткеpлiк ескеpткiштеpдi 

oқып зеpттеу, әсipeсe, бiздiң eлiмiздe Жeтiсу жәнe Oңтүстiк Қaзaқстaнның бiздiң дәуipiмiзгe дeйiн aз жeткeн 

opтa ғaсыp дәуipiнiң құpылыстapының қaлдықтapын зepттeу epeкшe мaңызды қызмeт бoлып тaбылaды. 
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В этой статье рассматривается история изучения архитектурных строительств  Южного Казахстана. 

Архитектурные строительства Южного Казахстана в  средневековья говорят о культрном наследии народа 

поселенных в этих областях. И изучение этих памятников актуально для изучения общей истории казахского 

народа. 
 

This article discusses the history of the study of architectural constructions of southern Kazakhstan. Architectural 

building of the Southern Kazakhstan in the Middle Ages say kultrnom heritage of the people lodged in these areas. And 

the study of these important sites for the study of the general history of the Kazakh people. 
 

Қaзaқстaн apхeoлoгия ғылымының дaму тapихын бipнeшe ipi кeзeңдepгe бөлугe бoлaды. Қaзaқ 

өлкeсi, oндaғы apхeoлoгиялық eскepткiштep туpaлы aлғaшқы opтa ғaсыpлық шығыс зepттeушiлepдiң  

қaлдыpғaн жaзбaлapынaн бaстaп, кeйiннeн «Қaзaқстaн Opтa Aзияғa» aшылғaн қaқпa peтiндe сaнaғaн I 

Пeтp тұсынaн бaстaу aлғaн. 1986 жылы К.М.Бaйпaқoвтың «Oңтүстiк Қaзaқстaн мeн Жeтiсу өңipiнiң  

opтaғaсыpлық қaлaлapының мәдeниeтi» aтты eңбeгi жapық көpдi. Oсы eңбeктe  Қaзaқстaнның 

opтaғaсыpлық қaлaлapының мәдeни дaмуын eкi кeзeңгe қapaстыpaды, яғни Peвoлюцияғa дeйiнгi, жәнe 

Кeңeстiк кeзeң дeп. Бipiншi кeзeңнiң өзi 2 кeзeңгe  бөлiп қapaстыpғaн: XV ғaсыp мeн 1870 жылдap 

apaлығы, eкiншiсi 1870 жылдaн бaстaу aлып 1917 жылғы apaлығындaғы зepттeу жұмыстapы  

қaмтылғaн. 

Oңтүстiк  Қaзaқстaн мeн Жeтiсудiң сәулeткepлiк eскepткiштepiнiң тoптaстыpу кeзeңі 

Қaзaқстaнның apхeoлoгиялық eскepткiштepi туpaлы  aлғaшқы  мәлiмeттep қытaй, пapсы, apaб 

тapихшылapынын eңбeктepiнeн кeздeстipeмiз. Сoнымeн қaтap opыс  гeoгpaфтapы мeн 

тapихшылapынaн кeздeстipугe бoлaды.Жaңa зaмaн уaқыты бaстaлғaн кeздe  Opыс пaтшaсы I Пeтpдiң  

бaстaмaсымeн көнe мұpaлapғa, oлapды қaғaз бeтiнe түсipу, суpeттeу, жинaқтaу  туpaлы жapлығы 

Opыс пeн Сiбip aймaқтapын,сoнымeн қoсa Қaзaқстaн жepiн зepттeу  туpaлы  мaңызды жapлықтapы өз 

сeптiгiн тигiзгeн  бoлaтын. Oсы  бaстaмaнын нәтижeсiндe  Қaзaқ жepiн зepттeугe apнaйы  

дaйындaлғaн экспeдициялap ұйымдaстыpылды. Бiздiң нeгiзгi қapaстыpaтын мәсeлe бipiншi – oл 

Жeтiсу мeн Oңтүстiк Қaзaқстaннын eскepтiкштepнiң жaлпы жинaқтaлу кeзeңi  бoлып тaбылaды.  

Бұл aймaқтaғы eжeлгi сәулeткepлiк eскepткiштepiн oқып зepттeу (нeгiзiнeн, opтa ғaсыpлapдa) 

кeм дeгeндe 150 жылды құpaйды. Eң aлғaшқы ipгeтaсы 1854 жылы Ш. Уәлихaнoвтың Opтaлық Тянь-

Шaнь apқылы Oмбыдaн Ыстық-Көлгe сaпap шeгуiнeн қaлaнғaн бoлaтын [1.241-244]. Ғaлым өз 

күндeлiгiндe қaзaқ жәнe қыpғыздapдың тұpмыс-тipшiлiгi, тapихы, өлкeнiң тaбиғaты жaйындa 

бaқылaғaн көптeгeн жaзбaлapымeн қaтap, жeкeшe aлғaндa, Қoзы-Көpпeш пeн Бaян-Сұлу кeсeнeлepi, 

opтa ғaсыp қaлaлapындaғы қыpғыз мaзapлapының қaлдықтapы жaйындa apхитeктуpaлық бipлeстiктep 

жөнiндe бeйнeлeп жaзғaн. 1859 жылы Қaшқapия сaпapынaн кeлe жaтып,  Ш. Уәлихaнoв Opтa 

Aзиядaғы Тaш-paбaттa opтa ғaсыpлық сәулeткepлiк eскepткiшiн зepттeп жәнe түсiнiктeмe бepe 

oтыpып, сызбaсын, жoспapын жaсaғaн [2.58]. Бұл oсы күнгe дeйiн көп қыpлapы жұмбaқ күйiндe 

қaлып oтыpғaн Тaш-paбaт eскepткiшi жөнiндeгi eң aлғaшқы дepeк көзi бoлaтын. 1867 жылы Oңтүстiк 

Қaзaқстaнғa ғылыми мaқсaтпeн шығыстaнушы П.И. Лepх келдi, aл Жeтiсуғa (1862 ж., 1869 жәнe 1870 

ж.ж.) түpiктaнушы В.В. Paдлoв сaпap шeктi. Бұл зepттeушiлepдiң eсeптepiндe сәулeткepлiк 

бipлeстiктep – құpғaн, Сaуpaн мұнapaлapы, түpкiстaндaғы Aхмeт Яссaуи кeсeнeсi, жұмбaқ тaсты 

Aқыpтaс құpылыстapы жaйындa ғылыми түсiндipмeлep кeлтipiлгeн[3.13]. Бaсылымдap кeң aуқымды 

көпшiлiктiң нaзapын aудapып, көптeгeн eжeлгi, сoның iшiндe Жeтiсу мeн Oңтүстiк Қaзaқстaндaғы 

сәулеткеpлiк eскepткiштepдi oқып зеpттеуге дeгeн қызығушылықты apттыpa түстi. Әсipeсe opтa 

ғaсыpдaғы Янкигeнт (Жaнкeнт) қaлaсының қaлдықтapы үлкeн  жaнaлық тудыpды.   Oсы жepдe, 

мысaлы, aз мөлшepдe қaзбa жүpгiзгeн жәнe eжeлгi зaттapдaн жиынтық жaсaғaн opыс суpeтшiсi В.В. 

Вepeщaгин бoлды [4.187-192]. Aйтa кeтepлiк тaғы бip жaйт, мәдeни eскepткiштepдi қopғaу шapaлapын 

жүpгiзу дe Янкигeнтпeн бaйлaнысты.1867 ж. Бұл қaлaдa eжeлгi құpылыстapдaн қaлғaн күйдipiлгeн 

кipпiштepдi әкeтугe тыйым сaлуғa бaғыттaлғaн әскepи шeп қoйылды [5.172]. 

Aқпapaттық жoспapлap туpaлы көптeгeн eскepпeлep пaйдa бoлды, oлapдың қaтapынa 

apхитeктуpa eскepткiштepi, Aхмeт Яссaуи кeсeнeсi жәнe Бұpaн мұнapaсы дa кipeдi. Apхeoлoгиялық 

жәнe apхитeктуpaлық eскepткiштepдi oқып тaнуғa В.В. Бapтoльд үлкeн үлeс қoсты. Oның Жeтiсу 

жәнe Oңтүстiк Қaзaқстaнғa (1893-1894) сaпapлapы жaйындa суpeтшi В. Дудинмeн бipiгiп жaзғaн eсeбi 

көп  уaқытқa дeйiн  жaзбa  қaйнap  көздepi  жәнe  apхeoлoгиялық мaтepиaлдapдың сapaптaмaсынa 

нeгiздeлгeн тapихи-apхeoлoгиялық зepттeулepдiң жaнpын бeкiттi. В.В.Бapтoльд opтa ғaсыp 

қaлaлapынa өлкeнiң сaяси тapихын қoлдaнa oтыpып мiнeздeмe бepдi. Бeлгiлi шығыстaнушының oсы 

жәнe көптeгeн бaсқa дa шығapмaлapындaғы нeгiзгi көзқapaсы қaлa құpылысы мeн apхитeктуpaлық 

мұpaлapғa нeгiздeлгeн: oл Aйшa-Бибi жәнe Бaбaжы-қaтын кeсeнeлepi, Aқыpтaс қaлдықтapы жәнe 
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Бұpaн мұнapaсы жaйындa жaзып, eң aлғaшқы бoлып Iлe қыpлapындaғы қaлaлapдың 

тoпoгpaфиялapын, Шу қaлaлapының ұзын қaбыpғaлapын epeкшe aтaп өттi. В.В. Бapтoльд күйдipiлгeн 

кipпiштepдeн сaлынғaн eжeлгi құpылыс қaлдықтapын көpгeн Вepныйғa (қaзip бұл Aлмaты 

тeppитopиясы) жaқын eжeлгi қaлaлap жөнiндe eскe aлaды [6.26-91] 1895 жылы Тaшкeнттeгi өзiнiң 

бaстaмaсымeн құpылғaн apхeoлoгиялық Түpкiстaндық үйipмeсi қызмет aтқapa бaстaйды. Бұл 

үйipмeнiң бeлдi мүшeлepi Н.Н. Пaнтусoв жәнe В.A. Кaллaуp [7] бoлды. Н.Н. Пaнтусoвтың eжeлгi 

Жeтiсугe apнaлғaн еңбегiнiң қaтapындa сәулеткеpлiк eскepткiштepгe дe apнaлғaн бeттepi бap. Oл өз 

сaпapлapының бipiндe Тaш-paбaтқa түсiнiктeмe бepe oтыpып, жoспapын жaсaғaн [8.6-9]. Сoндaй-aқ 

Iлe қыpлapындaғы сәулеткеpлiк eскepткiштep, сoның iшiндe Aлмaлық қaлaсы жәнe oның 

төңipeгiндeгi кeсeнeлep жaйындa деpек қaлдыpды [9.161]. В.A. Кaллaуp сaяхaт бapысындa eжeлгi 

қaлaлap жaйындa хaлық aңыздapын жинaп, apхитeктуpaлық бipлeстiктep, сoның iшiндe, Қapaхaн жәнe 

aйшa-Бибi кeсeнeлepi, сoндaй-aқ Сығaнaқтaғы Көк-Кeсeнe, Сыpдapиядaғы Сapлытaм жaйындa өз 

бaқылaулapын жaзып oтыpғaн.  

Сәулеткеpлiк eскepткiштepдi зеpттеуге үйipмe мүшeсi A.A. Дивaeв тa өз үлeсiн қoсты. Қызмeт 

бaбынa қaтысты сaпap шeгe oтыpып жәнe этнoгpaфиялық жәнe фoльклopлы мaтepиaлдap жинaй 

жүpiп, oл сoнымeн қaтap сәулеткеpлiк eскepткiштepдi зepттeугe қызыққaн. Қopқыт-Aтa мoлaсы жәнe 

Көк-кeсeнe мұнapaсы туpaлы деpектеp қaлдыpды [10.10].Түpкiстaн үйipмeсiнiң бaстaмaшылығымeн 

Қaзaқстaндa бipiншi peт opтa ғaсыp қaлaлapынa қaзулap жүpгiзiлдi, aл iзiншe apхeoлoгиялық 

ескеpкiштеp зеpттелдi. 1904 жылы A.К. Клape жәнe A.A. Чepкaсoв Oтыpapдa қaлaшығындaғы 

жoғapғы қaбaттapын зеpттеу өткiзiп қaлa сыpтындaғы opлapдың қaзылуынa aт сaлысты. Зеpттеу 

бapысындa  құpылыс жaбдықтapы мeн сiәулеткеpлiк ескеpткiштеpге тән дeкop тaбылды [11.13]. 

Eжeлгi Жeтiсу жәнe Oңтүстiк Қaзaқстaндaғы төңкepiскe дeйiнгi кeзeңгe мiнeздeмe бepe oтыpып, 

apхитeктуpa eскepткiштepi көптeгeн ғaлымдapдың бaсты нaзapын aудapтқaнын aтaп өткeн жөн, сoның 

iшiндe қaзipгi жaңa ғылым жeтiстiктepi Aйшa-Бибi, Бaбaжы-қaтын мұнapaлapы, Көк-кeсeнe жәнe 

Aқыpтaс, Aхмeт Яссaуи жәнe Сapлы-тaмa, Қopқыт-Aтa жәнe Бұpaн мұнapaлapы жөнiндeгi жaзбa 

eскepткiштepiн қaлдыpғaн өлкeнiң aлғaшқы зepттeушiлepi – Ш.Ш. Уәлихaнoв, П.И. Лepх, В.В. 

Paдлoв, В.В. Бapтoльд, қaтысуымeн құpылғaн Түpкiстaндық үйipмeнiң мүшeлepiнiң eсiмдepiмeн 

бaйлaнысты. Бұл мaтepиaлдap aсa құнды бoлып тaбылaды, өйткeнi, бipнeшe oн жылдықтap өткeннeн 

кeйiн кeйбip eскepткiштep құpып кeттi, кeйбipeулepiнiң сыpтқы көлeмдepi мeн интepьepлepi өзгepгeн, 

aл дeкopaтивтi кeңiстiктepi мүлдeм жoғaлғaн. Жәнe қaзipгi тaңдa бұл сәулeт өнepiнiң apхитeктуpaлық 

eскeткiштepi жaйындa тoлық хaбapдap бoлу үшiн жәнe қaйтa өңдeудiң кeйбip мәсeлeлepiн шeшу 

үшiн, oлap жaйындa зepттeгeн көнe зepттeушiлepдiң библиoгpaфиялық eскepтпeлepi мeн 

мaқaлaлapынa apқa сүйeймiз.  
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 Астана/Қазақстан 
 

ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ИШАНДАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛЬДЫҚ ҚЫЗМЕТІ  
 

Ишандар – қазақ даласында ислам дінін таратушылар ретінде танылды. «Ишан» орта азиялық терминде 

қасиетті және құрметті дін иелеріне берілген титул болды.  ХІХ ғасырда «Ишан» және «қожа» топтарын қазақ 

халқы  бір-біріне ұқсас деп қабылдаған, себебі  ірі ишандар қожа тобынан шыққан.  Олардың мақсаты, халық 

арасында ислам дінінің негізгі қағидаларын насихаттау, діни имандылық қасиеттерге үгіттеумен бірге құрметті 

лауазымдарға да ие болды.  

Кілт сөздер: Ишан, қожа, пір, мүрид, дін таратушы 
 

Ишанов принимали как распространявшие  люди исламской культуры в казахской степи. В центрально – 

азиатской терминологии  слово «Ишан» выдавался священным и религиозным людям как титул. ХІХ веке « 

Ишан» и «Қожа» казахи принимали за родственные группы, потому что великие ишаны степей выходили из 

групп Қожа. Главная их цель состоит в том, чтобы продвигать основные принципы ислама среди казахского 

населения.        

Ключевые слова: Ишан, Кожа,  мурид, религиозные священники. 

 

Ishans took for people to spread the Islamic culture in the Kazakh steppe. In the Central - Asian terminology, the 

word "Ishan" issued sacred and religious people as the title. XIX century "Ishan" and "Қozha" Kazakhs took over the 

related group, because great Ishanah steppes out of the group Қozha. Their main aim is to promote the basic principles 

of Islam among the Kazakh population.  

Keywords: Ishan Leather, murid, religious priests. 

 

Заманды өзгертетін, немесе қоғамның тұрақтылығын ұстап тұратын күштердің бірі рухани 

байлық, оның негізі берік сенімді орнықтыратын дін. Қазақ халқында, көшпелі ортада Алланың 

бірлігіне, имандылыққа бас июге, мұсылмандықты уағыздаушы қазақтың дәстүрлі қоғамында 

этноәлеуметтік топтың өкілдері ретінде саналған ишандар орын алды. Олар Кеңес өкіметі орнап, 

Коммунистік партия үстемдік еткен кезеңде де, қоғам өмірінде мұсылмандықты, құран оқуды, 

шариғат негіздерін насихаттап, оларды халыққа таратып, мұсылмандықты барлық ортада іске 

асырушылар ретінде танылды. Осы үрдісті іске асырушылар ретінде қазақ даласында мұсылман дін 

иелері атанған ишандар және олармен қоса қожалар болды. Сондықтан да олар қазақ қоғамында 

жоғарғы топ иерархиясын құрағандығын тарихи деректер бойынша білеміз.   

Әдетте ишандардың қазақ даласындағы ықпалы олардың діни ілімінен байқалды. Олар ел 

өмірінде әлеуметтік топты құра отырып мұсылман дінінің имандылық-тәрбиелілік қасиеттерін 

үгіттеп, мешіт салдырып, медреселер ашты.  

«Ишан» атуы – Орта Азия елдерінде суфизм жетекшілеріне берілетін атақ, ол мұрагерлік 

ретінде әкесінен баласына өтіп отырған. Сондай-ақ  жергілікті жерлерде ишандар құранның басты 

мәнінен хабардар молдалар ретінде танылумен бірге, олардың  геналогиялық  шығу тегі белгілі бір 

қасиетті әулиеден, ақсүйектерден (қожалардан) шыққандығы да ескерілді Демек, ишандардың негізгі 

атқаратын қызметі мұсылман негізін насихаттау және олардың көпшілігі атақты қожалардан шыққан. 

Бұл көрініс түрікмендер арасында да орын  алып,  ишандар қожалар тобынан болды және ишан атағы 

мұрагерлік сипат  алды. 

Қазақ халқының құрамында генеалогиялық қатынасқа түспейтін, үш жүздік құрылымға 

енбейтін топтар төрелер мен қожалар орын алады. Қожалар үш жүзге кірмейтін рулар  ішінде 

өздерінің болмыс-мінезімен, әдет-ғұрпымен дараланған субэтникалық топтың бірі. Қожалар тобы 

тарихи-табиғи процесс нәтижесінде қалыптасқан этнос құрылымының элементі болып табылатын 

этникалық жүйе  ретінде қазақ ұлтының бір бөлігіне айналғанына да көптеген ғасыр өтті. Этностың 

құрылымындағы мұндай даралану Л.Н.Гумилев бойынша, субэтнос болып табылады. 

Қожалар елдің рухани өмірінде мұсылмандық мәдениеттің ең жоғарғы қызметшісі, сондықтан 

да Орта Азия мен қазақ халқы арасында мұсылман дінін таратып уағыздаушы, әрі Мұхаммед 

пайғамбардың алғашқы халифтарының ұрпағы болып есептеледі. 
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Жергілікті халықтың айтуынша, «ишан», «мақсұм» («мағзұм») атауы бір негізде көрсетіледі. 

Ишан, мағзұмдар белгілі бір рудың ішінде, пайғамбар әулетінен шыққан ғалым, ғұлама кісі, ол ислам 

дініне берілген адам, оларға бұл атақты, әдетте халықтың өзі беріп отырған. Сондықтан да оны сол 

рудағылар «ишан» деп атаған. Сондай-ақ түрікмендерде де бір немесе бірнеше ауылға жоғарғы діни 

ілімі бар, дін иесі танылған ишандар орын алды . 

«Ишан» парсы тілінен аударғанда «олар», «олардың қайырымдылығы», «шапағаты» деген 

мағынаны білдіреді, яғни оларға құрметпен, ізетпен айтылатын сөз. «Ишан» орта азиялық терминде 

«ишон», «эшон», «эшен» деп аталып, ол қасиетті және құрметті дін иелеріне берілген титул болды.  

И.И.Гейер пікірінше, қазақ даласында бір рулы елге немесе діни жанұя басшысы болып 

табылатын бірде-бір қазақ  және көшпелілердің бір топ іріктелген топтарында өздерінің «пірі», басты 

ілімі бар қырғыздар, яғни  (қазақтар-И.З.) болмаған. Сондықтан да олар өздерінің піріміз деп 

ишандарды атады. «Ишан» және «қожа» топтарын қазақтар бір-біріне ұқсас деп қабылдады, себебі ірі 

ишандар қожа тобынан шыққан.  Оңтүстік Қазақстан қазақтарының арасында, олардың пірі-қожа 

болды [1, С. 237]. Мұндай көрініс қазақ даласының барлық аумағында  көрініс алды. Бұл пікірдің 

дұрыстығын Арал өңірі ауыл ақсақалдарының айтуынша, бір рулы елде (мысалы, Кіші жүз, Төтрқара 

рулы елі болса) 1-2 үй қожа болса, оларды «пір» санап, құрметпен қараған. Сондай-ақ Арқадағылар 

Қожахан қожаны, Алтай өңіріндегілер Керей ишанды, Тобықтылар Әуез қожаны  өздерінің піріміз 

деп атаған.  Демек, араб миссионерлері немесе Мұхаммед пайғамбар ұрпақтары әрбір өңірлердегі 

қазақ руларымен тығыз араласып, олардың «пірлеріне» айналған. Әрбір қазақ  пірге қол беріп, 

өздерінің рухани көсемдеріне айналдырды. Ал, Маңғыстау қазақтарының арасында мұсылман дінінің 

таралуына әсер еткен түрікмен қожалары мен Орта Азия халықтарынан шыққан діншіл сопылар 

екендгін Маңғыстау қазақтарын зерттеуші Ү. Қыдыралин атап өткен. Маңғыстаудағы түрікмен 

қожалары өздерінің шығу тегін Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан деп уағыздайтындықтан, 

оларды жергілікті түрікмендермен бірге қазақтар да қатты сыйлап құрметтеген. Сондықтан да 

түрікмен рулары Маңғыстаудан жаппай көшкен кезде бұрынғы орындарында қалып, қазақтармен тіл 

табысып тұра береді. 

Қожалардың ерекше діни беделі болумен бірге, олар дін басыларының  және бүкіл  дін 

қызметкерлерінің басында болған. Атап айтқанда, қожа-кәлән – дін басыларының қызметін бақылап 

отыратын, ең жоғарғы діни лауазымды иеленуші «ұлы қожа» атанғандар, ал ишан-сүдірлер – бас 

ишандардың бірі, ишан-накиб – сопылық бауырластықтың басшысы болды. Бұл аталған 

қызметтердің барлығында да сейіттер (Мұхаммед ұрпақтары Фатима мен Әзіреті Әліден өрбіген 

ұрпақтар-И.З.) отырған [2, 504-б.].  

Пір атағы  ишандық қызмет сияқты мұарагерлік сипатта болған, егерде ол қайтыс болса, оның 

мирасқоры баласы немесе жақын туысы болып саналған.  Д.Х.Кармышеваның  мәліметі бойынша, 

әрбір қожа ірі тайпаларға немесе қандай да бір руға діни тәлімгер (жетекші) болды. Ол ХХғ. басында-

ақ жыл сайын немесе 2-3 жылда бір рет ауылдардағы өздерінің құрметтеушілерін аралап, олар 

қайтарында сыйға берілген малдар мен теңдеп жүк артылған  жануарлармен, астық және басқа да 

азық-түлікпен толтырылып қайтатын. Бұның бәрі де оларға садақаға діни ант ретінде «нәзірге» 

берілді [1, 238-б.]. Халықтың түсіндіруінше, қожалар бұл сый-сияпаттардың бірден-бір бөлігін өздері 

тұрып жатқан өңірлердегі мазар, медресе және мешіттердің пайдасына, басқа да қайырымдылық 

мақсаттарға беретін. Қазақ даласындағы ишандардың да қызметі осы негізде болды. Егер де ишан 

қайтыс болған жағдайда, оның жолын жалғастырушылар ұрпақтары болды. Әрқашанда олар 

өздерінің ізбасарларымен (мүридтерімен) ауылдарға барып, оларды рухани қанағаттандырумен бірге 

«нәзір», «уәде», «діни ант» жинайды. Самарқанд және Бұқара ишандары осындай сапарды жылына 

екі рет жасайды. Егер де өзі бара алмаса өз атынан жазбаша түрде куәландырып жіберетін. 

Сондықтан да олардың (мүридтерінің) «нәзір» жинауға құқы  бар. Ауылға келушілер өздерін 

толғандыратын мәселелер мен дін туралы айтып, «қасиетті дем беріп», күнәларынан арылуға сендіріп 

жандарын тазартады. Үй өмірінің тыныш, дастарханның берекелі, үй адамдарының саулығын тілеп 

«Бата»- «Пата» (Фатиха) береді. Ишан келген кезде ауыл адамдарының өз қалауларымен берілетін 

сыйлықтарымен бірге мал сойылып, ең жақсы құрметке ие болған. Орта Азия тарихындағы ишандар 

«менмендік», «атақ», «байлық» үшін емес, бұқара халық ішінде ықпалы күшті болғандықтан, 

олардың «ізбасарлары» болумен бірге басты лауазымдарға ие болды. 

Сондай-ақ баласы ауру болғандар ишанның алдына барды. Қызы немесе баласы қатты ауырған 

кезде, оның өмірін сақтау үшін кей жағдайда «нәзір» етеді, яғни қызы ауруынан айыққаннан кейін, 

оны емдеген ишанға беретіндігін уәде етіп, сөзінде тұрған [3, 49-б.]. 

Әскери жағдайлар кезінде де ишандар үлкен сыйлықтар алды, себебі әрбір жорық алдында 
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мүридтер өздерінің ишандарынан жолы болу үшін, найза мен оққа қарсы бойтұмар, бата алып, 

ишаннан өзінің аман-саулығы үшін жалбарынуын өтінетін. Ол үшін мүридтерінен аман-есен қайтып 

оралған соң уәделескен «нәзір» сыйлығын алып, әрқашанда тілек, ықыласқа ие болатын. 

Орта Азиядағы ишандық дәстүр Түркиядағы әкелік, шейхтік дәстүріне ұқсайды [3, 51-б.]. Орта 

Азия халықтарында ишандар өздерін «ақсүйек», «асыл тектіміз» дейді. 

Қандай да бір адамның ишан болуының алғышарты «ақсүйек» тегінен шығуы, екінші шарты 

дін үлемасы болуы. Ишандық сипат – ол қаннан, тектен тарайды. Ақсүйек атаулының бәрі бірдей 

ишан аталуы мүмкін емес. Ишандар шариғат ережелерінің орындалуы, мәзһәп ілімдерін білуі, оған 

беріліп, білікті болумен қатар, оларды түсінуі шарт. Ишанның ерекшеліктерінің бірі – «кереметті 

(ғажайыпты)» көрсете алуы. Керемет иесі емес адам ишан бола алмайды. Белгілі бір жасқа келген 

ишан еркек әулеттері арасынан  болашақта ишандық ете алатын қасиеттерге ие біреуді өзіне 

жалғастырушы ұрпақ етіп тағайындайды. Ол қайтыс болғаннан кейін, оның орнына сол әулеті 

сайлаған адам ишан болады. Ал әйелдер үшін ишандық берілмейді [3, 52-б.]. 

Ишандық тұқым қуалайтын болғандықтан қандай да бір ғалымның оқып ғана ишан болуы 

мүмкін емес. Ишандар өздерін шариғаттан басқа мәзһәппен байланысты үкімдерді құруымен  

міндетті санайды. Олар шариғат заңдарына бағынып, намаз оқиды. Ишандардың әрқайсысының 

белгілі мүридтері болған. Сондай-ақ оларға бағынышты ауылдар да орын алады. Бұл мүридтерден 

туылған балалар да әкелері сияқты сол ишанға немесе оның әулеттеріне бағынышты және бұл жүйе 

жылдар бойы жалғасып келеді. 

Қазақ даласында сопылық бауырластықтың ірі өкілдерінің бірі Қожа Ахмет Яссауи және оның 

шәкірті Сүлеймен Бақырғани сияқты ірі тұлғалар мұсылмандықтың негізгі қағидаларын насихаттаған 

болса, ишандық дәстүрдің, қызметтің Қазақстан аумағы бойынша кең өріс алып, етек жаюы ХҮІІІ-

ХІХ ғ.ғ. басталады. Алайда, Қазақстанды Ресей империясының отарлауына дейін ишандар 2-3 жылда 

бір рет өздерінің ізбасарларын аралайтын, бірақ бұл жаңа Ресей отарлауы кезінде біраз уақыт бойы 

іске аспады. Есесіне қазақтардың өздері оларға келіп тұрды. Бұл кезеңде Оңтүстік Қазақстан  

өңірінде ортаазиялық ишандар қызметі кең түрде өріс алды. Сыр бойы қазақтарының арасында 

Бұқара және Қоқан, Самарқан ишандары, Шу өңірінде-Түркістан қожалары белгілі болды. Олардың 

қазақ даласындағы жүргізген насихаттары туралы Г.А. Арандаренко былай сипаттайды; «ишандар 

өздерінің мойындатқызулары арқылы қазақтың білгірлері саналған «тәкәппар» қазақтарды да баурап 

алып, оларға қол беріп Мұхаммед пайғамбардың және Алланың бірлігіне шақырып, өздерінің 

жетекшілік сенімдерімен куәландырып алды» [1, С.239]. Сондықтан да қазақ даласындағы 

ишандардың бірқатары; 

Айталық, Көшім ишан мүридтері – Дулаттар. Орыс отарлауы кезеңінде Көшім ишан 

Сырдарияға өтіп кетеді де нәтижесінде мүридтерінің көп бөлігі Көшімнің әулиелігіне сенімдерін 

жоғалтып, басқа ишанға өтіп кетеді. Оның ханакасы Талас және Шаян өзендерінің бойында болған. 

Мүкім Ата, оның мүридтері Шолаққорған маңындағы Қарнақ, Созақ тұрғындары. 

Айқожа ишан (1778-1857). Ол қайтыс болғаннан кейін оның ишандық дәстүрін балалары 

жалғастырады.Оның мүридтері Бірқазан(Перовск-қаз. Қызылорда) маңындағы қоңыраттар мен Созақ 

пен Түркістан арасындағы, Сыр өңірі бойындағы Алшын, Жаппас, Қоңырат, Найман, Уақтар. 

Олардың ханакасы Түркістан мен Перовск арасы, Сырдария өзенінің бойында болған. 

Айқожа ишан Жаңақорған өңірінде халықты сауаттандырумен, діни имандылық тәрбиесін 

берумен айналысқан. Ол Ташкент, Бұқара медреселерінен сабақ алған, оның ұстазы Ислам шайх 

болған. Айқожа ишан Қарасопыда мектеп, медресе ашып ағартушылық қызметін халыққы дарытқан. 

(Қарасопы қазіргі Жаңақорғанның солтүстік бағытында 5 шақырым жерде). Бірақ, ол өзінің 

замандасы Көкен батырдың айтқан сөзіне налып, Қарасопыдан Ақтасқа 30-40 үйін алып көшеді. 

Сонда өзінің қателігін білген Көкен батыр Сарықамыста (Келінтөбенің маңы) көшті қуып жетеді де, 

кешірім сұрайды. Бірақ, көк көзді, сары өңді Айқожа ишан кешірім бере тұрып, «жолға шыққан 

көштің  кері қайтуы  әбестік» - деп жүріп кетеді. Ақтасқа келіп жеткенде өзінің жұрттарына; «Құдай 

қаласа, ендігі қонысымыз осы жер болады»- дейді. Сонда жұрттары; «Елсіз, сусыз жерді қалай мекен 

етеміз»-деген. Сонда Айқожа ишан қасиетті асасын (таяғын) жерге шаншығанда, сол аса шаншылған 

жерден шымырлап мөлдір су шыға бастайды. Ол жер әлі күнге дейін «Айқожа ишанның бұлағы» деп 

аталады. 

Айқожа ишан ол қайтыс болғаннан кейін 20-22 жылдан (шамамен ХІХ ғ. 80-ші жылдары) соң, 

оның (11 баласы болған) үлкен баласы Ибаділла басшылығымен Ақтас жеріне салынған. Мешіттің 

шебері-Халид Бұқарадан алдырылады да, кірпішін құюды  жергілікті халық өз күшімен атқарған. 

Ақтастағы  Айқожа ишан  мешіті Сыр өңіріндегі  ірі  тарихи  ескерткіштердің  бірі. Бүгінде  
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Айқожа ишаннан тараған ұрпақтар Қазақстан Республикасының түкпір - түкпірінде өмір 

сүруде. Сыр өңірі бойында өмір сүрген Шәмші мағзұм, Жәмһүр ишан, Сәруар ишан, Қасым ишан т.б. 

дін уағыздаушы, дін иелері деген атпен түрмеге жабылып, 1937-38 жылдары атылып кеткен. 

Олардың бірі Жәмһүр ишанды «ишан» деп ұстап, түрмеге отырғызғанның өзінде намаз оқыған. Оның 

кереметі туралы халық арасында; «түрмеде отырғанда-ақ кешкі «құптан» намазынан кейін Алла-

тағалаға жалбарынып, зікір салады. Сонда түрменің есігінің құлпы ашылып қала беретінін» көнекөз 

қариялар айтып отырады. 

Керей ишан. ХҮІІІ ғ. Алтайдағы Орта жүздің Абақ керейлері арасында ислам дінін уағыздап 

қожа, молдалар үгіт насихаттарын өткізе алмай кері қайтқан. Алайда, ХІХ ғ. басында осы керейлерді 

мұсылман дініне насихаттау үшін әрекеттер жасалып, Бұқарадан келген Шаһмансұр деген кісі керей 

елін аралап, танысады. Кетерінде өзінің жиырма жастағы ұлы Мұхаммед Момынды керейлер ішіне 

тастап кетеді.  

Мұхаммед Момын Абақ керей елін 40 жылға жуық үгіттеп, мұсылман дінінің ұлылық 

қасиеттерін танытып, халықты сендіру арқылы дінге бас игізеді. Алтай қазақтарына арнап алғаш 

мешіт салдырып, медресе ашқан және елдің белді адамдарын бастап Меккеге тәу етуге қажылыққа 

бастап барған кісі ел арасында мұсылмандық қызметтері үшін ишан атанады. Көзі тірісінде 

«Қазіретатаң» аталған Мұхаммед Момынды абақ керейлер құрметтеп, пір тұтқан. Бүгінгі күнде оның 

әруағына тағзым етіп, бас иеді [4].  Жергілікті халық оны керей ишан деп атап кеткен.                        

Сопылық, ишандық және пір аталған мұсылмандық діни қызметтер халық арасында «қожа» 

атауымен байланысты болды. Қазақ даласының әрбір өңіріндегі қазақ руларына ишандық қызмет 

атқарумен бірге, «пір» атанғандар қожа тобынан шыққандар. Олардың мақсаты, халық арасында 

ислам дінінің негізгі қағидаларын насихаттау, діни имандылық қасиеттерге үгіттеумен бірге құрметті 

лауазымдарға да ие болды.  

Орта Азия халықтарында «ақ сүйек», «ок суяк», «ак сияк» атаулары тек «қасиетті» мұсылман 

дін иелері аталған  қожалар мен сейіттерге ғана берілген . 

Мұсылман дін иелері ретінде қожалар жеке меншіктік құқық негізінде егін егетін жерлердің 

көп  бөліктерін, яғни өздерінің діни беделін сақтаумен бірге көп жер учаскелерін де иеленді. XYIII-

XIX  ғ.ғ. қожалардың кейбір әулеттері жерді меншіктенушілер ретінде таныла отырып, алым-салық 

төлеуден де босатылғандығы тарихи этнографиялық деректердің негізінде белгілі.  

Діни адамдардың барлығы да сейіттер мен қожалар тегінен шығуы міндетті болды. Сейіттер ел 

басқару ісінің басында отырды, оларды жауапты қызметтерге, тіпті дипломатиялық қызметтерге де 

пайдаланған [2, 507-б.]. Сондықтан да діни қызметкерлер саналған қожалар жергілікті халық 

арасында ерекше құрметтелді. 

Қожалар көшпелі қазақ қоғамында далалық исламды таратушы және діни ғұрыптық 

дәстүрлерді орындаушылар ретінде танылып Әз Тәукенің «Жеті жарғысында» және одан кейінгі 

қазақ қоғамындағы дәстүрлі әдет-ғұрып құқығы ережелерінде де ерекшеленді. Сондықтан да олардың 

ережелерінде де қожалардың артықшылықтары белгіленіп, қазақ даласындағы ғасырлар бойы 

қалыптасқан жүйені ұстанды.   

 Бүгінде  қожалар - қазақ руларына сіңісіп кеткен топтың бірі. Олардың өз алдына көп 

шоғырланған территориясы Жаңақорған, Түркістан, Қызылорда мен Оңтүстік Қазақстан өңірлерімен 

бірге бүкіл Қазақстан территориясынан кемінде 1-2 шаңырақ қожаларды да кездестіруге болады. 

Сондай-ақ көршілес Орта Азия Республикалары мен Моңғолия, Қытай қазақтары арасында да күні 

бүгінге дейін қожалардың өмір сүретіндігі анықталды. Олар қазақ халқындағы үш жүзге жатпайтын 

субэтникалық топтың бірі. 
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Қазақстанның ежелгі қалалық мәдениетін зерттеу бүгінгі таңда ерекше қолға алынған өзекті әрі маңызды 

шаралардың бірі болып отыр. Қалалар тарихын білу арқылы келешек ұрпақтар өз ата-бабаларының қалдырып 

кеткен асыл мұраларын сезіне алады. Үйінділер астында қалған көне шаһарларды қайта тірілту, сан ғасырлар 

бұрынғы жәдігерлерді сөйлету, аса қажетті іс болып қала беруде.  
 

Изучение культуры древнего города Казахстана, сегодня является одним из наиболее актуальных и 

важных мер. Будущее поколение изучив историю древного городище,будут в состоянии почувствовать,какое 

драгоценное прошлое оставили наши предки. Главной необходимостью является реконструирование  

средневековых городов,которые остались под развалинами. 

 

The study of the culture of the ancient city Kazakhstan is today one of the most urgent and important measures. 

Future generations studying the history of the ancient settlement will be able to feel how precious the past is left by our 

ancestors. The main need is for the reconstruction of medieval cities,which were buried in the rubble. 

 

   Жуантөбе қаласының орны Арыс өзенінен оңтүстікке қарай 1,5 км қашықтықта, қазіргі 

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Көлтоған ауылының оңтүстік-шығыс шетінде 

орналасқан. Қала жұрты дөңгелектенген бұрыштарымен шартараптың төрт бұрышына бағытталған, 

қамал орталығының нобайы пішіндес келген төбеден тұрған. Пандус – кіре-берісінің орны солтүстік-

батыс бөліктен байқалған. Төменгі жағының аумағы – 165х130 м, жоғарғы деңгейдегі аумағы – 65х90 

м, биіктігі – 20 м астам төбені құраған. Қала жұртының аумағы шамамен 14 га жуық, жалпы ауданы – 

380х380 м құрайды.              

Жуантөбе деп аталған атауына лайық қаланың биік қамалы Арыс өзенінің сол жағалауындағы 

жайпақ еңіс және қамалды айналдыра қазылған терең ордың әсерінен ерекше еңселі көрінеді. Бұл 

тарихи ескерткіш ғалымдар мен зерттеушілерді әрқашан қызықтырып келген. Жуантөбе туралы 

алғаш жазба дерек қалдырған орыс зерттеушісі Н.П. Остроумов болған. Ол 1893 ж. Мамаевка 

(Көлтоған) селосының маңынан күміс және мыс теңгелер көмбесінің табылуына байланысты қала 

орнын көріп, алғашқы сипаттамасын берген. Осылайша, ескерткіш ХІХ ғ. аяғында зерттеушілер 

назарына ілігіп, шағын сипаттамасы берілген. 

ХХ ғ. 50-жж. Жуантөбе орнын белгілі археологтар Е.И. Агеева мен Г.И. Пацевич зерттеп, 

табылған материалдар негізінде ескерткішті VІ-ХІІ ғғ. мерзімдеген. 1986 ж. А.Н. Грищенко төбе 

үстінен б.з. ІІІ-V ғғ. жататын ерте кезең қабаттарын ашқан. Одан кейінгі кезеңдерде қала орны 

арнайы зерттелмеген.Жуантөбе қала жұртындағы жаңа зерттеулер мемлекеттік «Мәдени мұра» 

бағдарламасы аясында өз жалғасын тапты. Қазба жұмыстарын Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология 

институтының Оңтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясы жүргізді, оны академик К. Байпақов 

басқарды. Төменде аталған қаланың «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберінде зерттелуіне қысқаша 

түрде тоқталамыз. 

2004 ж. зерттеулер. Алғашқы жылы қазба қаланың орталық бөлігінде жүргізіліп, оның көлемі 

– 24х26 м, жалпы аумағы – 524 шаршы м құраған. Орталықты айналдыра ені 20-40 м аралығындағы, 

биіктігі 2,5-3 м дуал қоршалып ортаңғы бөліктен ормен бөлініп тұрған дөңестер болған. Жыралармен 

бөлінген, шамамен бес жекелеген құрылыс учаскесінің орны байқалған. Қоныстанған біртұтас 

аумақты құрайтын ауданның оңтүстігі мен оңтүстік-батысындағы төбелердің көлемі елеулі болған. 

Қазба жұмыстары кезінде беткі шым қабатының астынан дуал қалдықтары мен мәдени қабат 

үйінділерінен тұратын қираған құрылыс іздері байқалған. Бұл қабат нашар сақталғандықтан бастапқы 

жобаны көрсете алмаған. Қазба барысында оңтүстіктен солтүстікке созылып цитадельдің кіре 

берісіне тірелетін ұзындығы 26 м көше тазаланған. Ол керамиканың кішігірім бөлшектері араласқан 

топырақпен басылған. Табылған олжалар ішінде темір жарты ай немесе түйреуіш түрінде жасалған ат 

әбзелдерінің бөлшектері, белдік бөлшегі кездескен. Қала жұртының орталық бөлігіндегі құрылыс 

кешенінен екі-үш бөлмелі үйлерден тұратын тоғыз тұрғын-жай шыққан. Олар өз алдына бір 

кварталды құраған. Үйлер тікбұрыш пішінді келетін еден үстінде орнатылған ошақтармен 

жылытылған. Қала жұртының орталық төбесіндегі тұрғын үй кешенін қазу кезінде құмыра, саптыаяқ, 
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құтылардан тұратын қыш ыдыстар тобы жиналды. Олар әртүрлі өрнектермен бедерленген, қызыл 

және қоңыр ангобпен сырланған. Қара ангобпен боялған және «иректелген жапырақшалармен» 

безендірілген тостаған бөліктері осы топқа жатқызылған. Оларға ұқсастық Отырар алқабындағы 

«қаңғар кешенінен» табылған. Қала жұртының солтүстік баурайындағы «соғдылық үйден» өзіндік 

ерекшелігі бар керамика тобы табылған. Бұл жиынтық VIII ғ. Пенджикенттің соғдылық 

керамикасынан ұқсастық табатын құмыралар мен тостағандар болып табылған. Үйдің салынуы 

қаланың өмір сүру уақытының соңғы кезеңіне сәйкес келген. Қала орнынан табылған олжалардың 

ішінен терракотты мүсіндер ерекше қызығушылық туғызған. Оның біреуінде ер адам бейнеленген. 

Жақсырақ сақталған екінші мүсіндегі ер адамның үстінде шапаны, қолында аса таяғы болған. Сопақ 

еденде қыр мұрынды, бадам көзді ер адамның бейнесі барельефті түрде жапсырмаланған. Басындағы 

шашы төбеге көтеріліп бапталған. Мұрты қыртыспен көрсетілген. Ер адам балтырына дейін жететін 

шапан киіп тұр. Шапан етегі тік сызықтармен безендірілген. Ер адамның бір қолында шоқпар, екінші 

қолында аса таяқ бар. үлгінің биіктігі 10 см, ені 5 см болған. Осыларға ұқсас терракоталар Орта 

Азияда белгілі және V-VІІ ғғ. мерзімделеді, олар түрік-эфталиттер ортасында кең таралған.Қазба 

барысында табылған сасанидтік күміс теңге жоғарғы қабаттың мерзімін анықтауға мүмкіндік берген. 

Теңгеде бет-әлпеті оңға қаратылған патша бюсті бейнеленген. Басына екі жайылған қанат бар тәж 

кигізілген. Қанаттар арасында жарты ай мен жұлдыз бейнеленген. Теңгенің бос жерлерінде пехлеви 

тілінде жазу жазылған. Зерттеушілер теңгедегі сурет пен жазуларға қарап оны көп кездесетін 

сасанидтік патша ІІ Хосроу (590-628) соқтырған деген шешімге келген. Осылайша, Жуантөбе қазба 

материалдары қала жұртының жоғарғы қабатының уақытын VІ-VІІІ ғғ. деп көрсетуге мүмкіндік 

берген [59, 66-б.].Олар жасалу сапасы мен безендірілу жағынан араб билеушілері шығарған 

теңгелерге ұқсас келгенімен, Дж.Уолкер пікірінше, бұл теңгелер араб билеушілері тұыснда 

шығарылды деген айғақтар жоқ. Сондықтан олар Хосроу билеген кезеңде шығарылған деп саналады.   

Цитадельдің солтүстік-батыс бөлігіндегі № 4 қазбаның солтүстігінен стратиграфиялық барлау 

қазбасы салынған. Жұмыс барысында бес құрылыс қабаты анықталған. Бірінші құрылыс қабатынан 

босап қалған дуалдардың іздері байқалған. Зерттеушілер алғашқы құрылыс қабатын тазалаған соң, 

екінші қабатының екінші еденіне және ондағы құрылыс орындарына түскен. Қазба ауқымында төрт 

бөлме тазаланған. Екінші бөлмеден шамот араластырыла қара балшықтан, қолдан жапсырылған 

керамика (қазандар, құмыралар, тостағандар) жиынтығы табылған. 

Екінші құрылыс қабатының бекініс дуалы қайта соғылғаны байқалған. Оның төменгі бөлігі 

үшінші құрылыс қабатының еден деңгейіне жеткен және VІ-VІІІ ғғ. жатқызылған. Үшінші құрылыс 

қабаты деңгейінде барлау қазбасының аумағында бөлмелері бар бекініс дуалдары ашылды. Барлау 

қазбасының шығыс бөлігінде қабырғасына бекітілген сырғауылдардың қалдықтары бар кішігірім 

бөлмелер орын алған. Сырғауылдар қабырғаға тігінен қадалып бекітілген, соған қарағанда, оның 

үстінен жатын орын ретінде пайдалану үшін ағаш тақтайлар төселген болуы керек. Қыш сынықтары 

мен темір қазықтар осы бөлмеден көбірек табылған.    

Одан төмен түскенде, 9-10 ярустар деңгейінде бесінші құрылыс қабатының қаңқалары шыға 

бастаған. Бесінші құрылыс қабатын зерттеу барысында тік кесіндіден аралас әдіспен қаланған 

қабырға шыққан. Зерттелген учаске аумағында екі бөлме анықталған. 11-деңгейден бөлмелердің 

бірінің деңгейі ашылған. Барлау қазбасының осы бөлігінде төменге түсу барысында екінші құрылыс 

қабатының бекініс дуалының жөндеу қаптамалары алнып тасталған. Жөндеу қаптамаларының 

жоғарғы бөлігіндегі қалыңдығы 20 см, төменгі бөлігі 30-35 см болған.Бесінші құрылыс қабатының 

пахса дуалдарының қалыңдығын анықтау үшін батыс жиектің бойымен кескіндеме жасалған. Кескін 

ұзындығы 12 м, ені 2 м, тереңдігі 1,5 м жеткен. Кескін нәтижесінде әр уақытқа жататын дуалдардың 

қалыңдықтары біркелкі еместігі анықталған. Егер сыртқы дуал қалыңдығы – 120-130 см құрап, түбіне 

қарай – 160-176 см жетсе, ішкі дуал қалыңдығы – 100-120 см болған. Бесінші құрылыс қабатының 

астынан алтыншы құрылыс қабат шыққан. Бұл қабаттың дуалы сабан араластырылған балшықпен 

сыланған [59, 67-б.]. 

Жуантөбе қалашығындағы зерттеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Зерттеушілер қала жұртының 

қалың қабатын ІХ ғ. жатқызады және оны кейбір тұжырымдарда айтылатын уақыты бойынша сәйкес 

келетін Х ғ. Усбаникет қаласымен байланыстыруға болмайтынын атап өтеді. 
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Қазақтың дәстүрлі мәдениетінің белгілі бір бөлігін құрайтын  «сүйек» ұғымы және оның этнографиялық 

мәні, оның қазақи болмыстағы этномәдени ерекшеліктерін ғылыми тұрғыда зерделеу қазақ этнографиясы үшін 

маңызды мәселелердің бірі. Тақырыптың зерттеу ауқымына орай «сүйек» ұғымына қатысты салт дәстүрлер да 

қазақ этнографиясы үшін зерттеу обьектісі ретінде орын алады. 

 

Казахская традиционная культура определенной части понятия «кости» и ценности этнографических  

важности, этнических и культурных особенностей научного исследования,  является одним из наиболее важных 

вопросов для казахской этнографии. Ряд тематических исследований в "кости" по отношению к понятию 

обычаев и традиций происходит как объект исследования для казахской этнографии. 

 

Kazakh traditional culture of a certain part of the "bones" of the concept and value the importance of 

ethnographic, ethnic and cultural characteristics of scientific research is one of the most important issues for the Kazakh 

ethnography. A number of case studies in the "bone" in relation to the concept of customs and traditions occurs as an 

object of study for the Kazakh ethnography. 

 

Сүйектің этнографиялық қыр сырын анықтауда сүйектің әдет ғұрыптар мен салт дәстүрлер 

және наным сенімдер жүйесіндегі мәселелерді тарихи-этнографиялық  тұрғыда зерттеп  саралау да 

бүгінгі біздер, яғни болашақ ұрпақ алдындағы келелі мәселелердің бірі.  

«Сүйек» ұғымының философиялык мәнін қазақ халқының ұлттық рухани дүниетанымындағы 

ата-тек, ру, түбі бір, намыс, ар-ождан, ұят сияқты семантикалық мәнге ие «сарысүйек», «сүйек 

жақын», «сүйек шатыс», «сүйектес», «сүйегін қорлау», «сүйегіне таңба салу», «сөз сүйектен өтеді, 

таяқ еттен өтеді», «сүйегі менікі, еті сенікі», «сүйегі асыл», «сүйек тістеген ит», «сүйек тамыр» 

сияқты ұғымдардан аңғаруға болады.  

Қазақта сүйекті қадірлеу, қастерлеу салты ерте замандардан  қалыптасқан. Сондықтан бақи 

дүниеге сапар шеккен адамның мәйітін туған жеріне, кіндік қаны тамған жерге әкеліп жерлегенді жөн 

көрген. Жаугершілікте қаза болған жауынгерлердің сүйегін «қорлайды» деп жат жерде қалдырмай, 

мәйітін киізбен орап, туған жердің топырағына әкеліп қоятын рәсім болған. Төтенше жағдай туып, 

сүйекті түгел әкеле алмаса, бір саусағының сүйегін алып келген [1, 28-б].  

Көңіл жақын, жекжат адамдар кейінгі ұрпақ суысып кетпесін деп, бір – бірімен қыз алысып, 

қыз беріп отырған. Оны «сүйек жаңғырту» деп атаған. 

Қаза болған адамның мәйітін жер–бесікке тапсырар алдында жаназасын шығармай тұрып, 

тазалап жуындырады. Осы рәсімді «арулау» деп атайды. Оны марқұмның тірі кезінде бірге жүріп, 

біте қайнасқан жақын жолдас – жобалары, құрбы – құрдастары атқарады. Осыны «сүйекке түсу» деп 

атайды. 

Кімде – кім ерсі, оғаш қылығымен көзге түсіп, жұртын ұятқа қалдырса, ондайды «сүйекке 

таңба салды» дейді. 

Тұғырынан таймаған, қайратты, ширақ адамдарды «сүйегі асыл екен» дейді. 

Әдет, салт, ғұрып, наным, сенімдерден «Жауға қойыңды қалдырсаң да сойыңды қалдырма», 

«Су сүзілмейді, сүйек үзілмейді», «Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді» деген сөз мәйегі – мәтелдер 

де туған. 
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«Сүйек» ұғымының қызмет аясының кеңдігіне ақсүйек, сүйекші, сүйектес, сүйек шатыс, сүйегі 

шымырлады, сүйегі қақсады, сүйегі жасыды, сүйегі сырқырады, сүйегі сынды сияқты атаулар мсн 

тіркестер нақты дәлел болады.  

«Сүйегі ауыр» сөзі де ұлттық дүниетанымдағы «салмақты», «сабырлы», «денелі» мағыналарын 

білдіреді. Сүйегі ауыр кісі анау – мынауға қозғала қояр ма екен деген сөз ел арасында бар. Мұндағы 

ауыр сөзінің мағынасы шеңберінде «жеңіл емес», «салмақты, мінезі ауыр», «сүйегі ауыр»  сияқты 

мәндер жатыр.  

Қазақ тіліндегі сүйек-саяқ қос сөз құрамындагы сояу сөзі түркі- монғол тілдер жүйесінде 

«пілдің, қабанның азу тісі» деген мағынаны білдіреді екен.  

Ал қазіргі қазақ тілінде «сой» сөз ретінде батыс аймақтарының жергілікті тіл ерекшеліктсрінде 

сақталып, «тек, ру, тұқым» мағынасында қолданылады. «Тұқым, тек» мағынасында Орал өңірінде 

қоданатын  «сүйектес» атауы да «шөбереден туған бала, шөпшек» дегенді білдіреді.  

Ежелгі түрік дәуірінен бізге белгілі қыз беру, құда болу дәстүрі хакастарда В.Я.Бутанаевтың 

айтуы бойынша «сүйек  нандырушы» «возврат сеока», яғни қазақша айтқанда сүйек жаңғырту. 

Мәселен, «бұрыт сүйегінен шыққан қыз  қырғыс сүйегінен шыққан , яғни өз анасына жақын руға 

шығуға тиісті болды. Мұндай некелік байланыс түптілікті және сенімді болып ең бастысы  тектілік, 

атақ және байлық басқаға кетпей өздерінде қалатын» [2, С.73]. 

Қазақ халқында сүйекке қатысты салттардың алатын орны ерекше. Олардың қатарында «сүйек 

жаңғырту», «сүйекке түсу», «сүйекке таңба», «асықты жілік ұстату» сияқты салттардың бүгінгі ұрпақ 

үшін маңызы зор. Аталған салттарды бүгінгі ұрпақтың бойына сіңіруінде де үлкен мән мағына бар.  

Сүйек жаңғырту – қазақ дәстүрі. Әке-шешесі мен ата-әжесі қыз беріп, қыз алысқан әулеттің 

кейінгі шаңырақ иелері қайтадан сол жақпен қыз алысып, қыз берісіп, құда-құдағи болады. Мұны 

«сүйек жаңғырту» деп атайды. Қазір сүйек жаңғыртқанда екі жастың келісімі болуға тиісті. Ұзақ 

уақыттан құдалығы жалғасқан немесе көне құдаларды "Сары сүйек құдалар" дейді.  

Халық дәстүріне сәйкес «сүйек жаңғырту», «сүйек шатыс» деген  сөздер жиі кездеседі.  Бұл да 

үйлену, құдандалық  жолына байланысты  шыққан ғұрып.  Бұрын құдандалы болып  бірімен бірі 

сыйласқан  екі жақ, екі ру бұрынғы  іліктілікті  қайта жалғастыратын болса,  оны «сүйек жаңғырту» 

деп атайды.  Яғни бұл  бұрынғы үзілген құдалық  қайта жалғасты деген сөз.  Жалпы қазақ рулары  

бұрын соңды құдалық салтты  бұзбай  қыз алуды немесе қыз беруді үнемі қадағалап, кей жағдайларда  

еске  салып отырған. Қанаттас, қоныстас отырған  екі елдің  бұл қарым қатынасы елдің тұтастығы 

мен бірлігіне, әлеуметтік жағына да қатысты болған [3, 221-б].   Мысалы, ел арасындағы мәліметтер 

бойынша «сүйек жаңғырту» жоралғысы  туысқандық, тамырластық мәселе ұзап кеткенде, ұрпақ 

аралық сабақтастық сақталсын деген ниетпен жасалатын болған.  

Асықты жілік ұстату – ежелгі қазақ дәстүрі бойынша, асырап алатын баланың қолына 

міндетті түрде ер балаға асықты жілік, қыз балаға – тоқпақ жілік ұстатқан. Мәселен, ел арасында, 

Қолына асық жілік ілініпті. Бауырың қаңсып кісіден бала асырасаң, қолына әуелі асық жілік ұстат. 

Әйтпесе, ата-анасы ертең құн сұрауы мүмкін...”, - деген сөз бар.   

Қазақтың бауырына бала салу салтында, бағып алған балаға асықты жілік ұстататын әдет бар. 

Бұл ерте кездерде, жаугершілік замандарда дүниеден өтіп бара жатқан ер азамат артында қалған 

жалғыз тұяғын ең жақын серттескен досына, жанашыр туыс-туғанына, дос жарандарына тапсырарда 

«Көзің түссе, асықты жілікті ұстата жүр» деп табыстайтын болған. Мұның мағынасы, көкірегінде 

жаны, жалыны бар, артымда қалған тұяғым. Тәрбиелеп қатарға қос, іске жарат, жетімдік тақсіретін 

тартпасын, дегенді білдірсе керек. 

Сүйекке түсу немесе сүйекке кіру – қайтыс болған кісіні ақ жауып арулауды атайды.  Бұған 

сүйекті жуудың  жөнін білетін мәйіттің өзі қатарлы  адамдары кіреді.  Сүйегіне кіретін адамдарды  

марқұмның өзі де айтып кетуі мүмкін.  Бұған шариғат заңы  бойынша әр рудан (атадан, ата ұлынан) 

бес немесе жеті кісі түседі.  Олардың міндеті мәйітті жуып, тазарту.  Бұдан кейін марқұм  әйел болса 

бес қабат, еркек болса үш қабат ақ матаға  ақиретке оралады.    

Мәйітті жерлеудің алғашқы дайындықтарының жосын-жоралғысының  бірі – «ғұсылдандыру» 

немесе «сүйекке түсу» болып табылады. Өлікті жуу  көбінесе «сүйекке түсу», «сүйекке кіру»  деп те  

аталады.  Сүйекке кіретін адамдарды  марқұм көреген болса, алдын ала белгілеп кетеді,  әйтпесе 

оның жанашыр туыстары не басы қасында  жүрген молда  белгілейді.  

Ол бойынша жаназаға шақырылған адамдардан басты-басты адамдар, қожа-молдалардың 

(қазақ рулары басым мекен ететін  орталарда қожа руынан 2-3 шаңырақ орын алғандығы ескерілген) 

бас-аяғы жиналып болған соң, марқұм болған кісінің жақын тумаластары  ақылдасып, 5-7 атаның 

ұрпағынан бір-бір адамның сүйекке түсуін сұрайды [4, 41-б].      
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ХІХ ғасырдағы Ақмола облысының жерлеу салты бойынша, алыстан келгендер  өлген адамның  

отбасы тұратын киіз үйге  немесе үйге кіріп амандасады, тағы да жылап сықтау, дауыс қылып жоқтау 

басталады. Содан соң әйелдер іште қалады да, ер адамдар біраз уақыттан кейін далаға шығып, қыс 

болсын, жаз болсын жақын маңдағы  ашық жерге жайғасады. Өйткені көбіне жиналғандардың бәрі 

үйге сыймайды.  

Намазшылар келгеннен кейін өлген адамның жақын туыстары ақылдаса келіп әр рудан үш 

адамнан шығады: олардың бірі ата ұлы – аталған елдің басшы адамы, екіншісі – молда және үшіншісі 

– ақсақалдардың бірі – сүйекші, яғни өлікті жуындыратын адам болды.  Ата ұлы мен сүйекші бір 

адамда болуы мүмкін.  Мысал ретінде Ақмола губениясындағы  аралбай руларының бірін алсақ, 

байтоқа руынан біреу қайтыс болса, онда аралбай руына кіретін  қалған рулар шақырылады.  Және де 

осындай  рудың іішнен  ауыл ағасын, молда және ақсақалын шығарады.  Бұл аталған рубасылар, 

молдалар мен сүйекшілер  жерлеу кезінде ештеңе  тындырмаса да, әрқайсысы өздеріне берілген 

сыйақыны алады. Мысалы, намазшы келгенге дейін Құранды осы таңдаған молдалар оқуы тиіс, бірақ 

алғашқыда олар әлі келіп үлгірген жоқ қой, бұлар одан әрі де ештеңеге қатыса қоймайды. Сонда да 

басты сыйақыны солар алып, олардың орнына бәрін атқарған ауыл молдаларының  қолына ештеңе 

тимейді. 

Егер мысалы, сайланған молда он адам болса, ауылдың  солар үшін Құран оқыған молдасы 

сыйақының оннан бір бөлігін ғана алады, басқаша айтқанда, барлығы жиылып сайланған бір 

молданың алатынын алады. Ал рубасыларына сыйлық ретінде  «ысқат малының» «сыйыт» деп 

аталатын бір бөлігі тиеді. Ел ішінде «Киіт киітте қайтады, сыйыт сыйытта қайтады» деген  мақал бар, 

яғни киіт – үйлену тойындағы күйеудің немесе қалыңдықтың әке шешесіне берілетін сыйлық – 

үйлену тойында сыйлық болып қайтады, ал сыйыт – өлікті жерлеу кезіндегі рубасыларына берілетін 

сыйлық – дәл осындай жағдайда қайтарылады.  

Ал сүйекшілер сыйақыны малмен (ысқат малымен) алмайды.  Оларға қлген адамның киімі 

беріледі.  Әр қазақ өзінен  кейін көбірек және ммүкіндіігнше  қамбатырақ киім қалдыруға тырысқан. 

Сондықтан бай адамдарда қымбат теіден тігілген тон – ішіктер болған, олардың бағасы кейде 10 ірі 

қараға татитын еді.  Осы ішіктерді белгілі ру басылары ел ішінде  немесе өздерінің  ішінде үлкен 

құрметке бөленген адамдарға өлген адамнан қалған киім сыйлық ретінде берілген. Және де осы 

тондар ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырған.  

Сүйекшілер санын мүмкіндігінше  өліктен қалған киім санына  сәйкестендіріп белгілеуге 

тырысады. Мынадай адамдар  сүйекші болады деп хабарлағаннан кейін, олардың бәрі бірдей өліктің 

жанына жиналады.  Бірақ мұнда да өлікті  көбіне тағайындалған сүйекшілер емес,  туысқандардың 

ішінен ниет білдіргендер жкындырады: олар  әрине бұл үшін ештеңе алмайды. Бірақ кейде 

сүйекшілердің өзіне де  жұмыс істеуіне де тура келеді. Шымылдықтың ар жағында отырған 

молданың басшылығымен  өліктің іш киімін шешеді де,  астынан көрпені алып, оны дайындалған 

табытқа салады. 

Сүйекті әдетте 5 адам жуындырады: біреуі шәугімнен  жылы су құйып тұрады, екіншісі 

молданың айтуымен  жуындырады. Ал қалғандары денені ұстап және аударып тұрады.  ӘЙелдердің 

сүйегін әрине, әйелдер ғана жуындырады. Қолмен жумай, таза қолғап киіп жуындырады. Сүйекті 

жуған соң, оны бір жақ қырына аударып, таза сумен оның астындағы шөпті шайып, сонан соң  

«табыттан» түсірместен, ақ матаға (кебін немесе ақырет) орай бастайды немесе көбіне ақ киізге 

салады.    

Сүйекке кіретін  адамдардың саны  70-80 жылдары   Алматы облысында 7-ге дейін жетсе, 

қазіргі кезеңде көбінде  5 адамнан артылмайды.  Ал Қарақалпақстаннан келген  қазақтарда оның саны  

көбіне ағайын  туғанның көп аздығына байланысты  9-ға дейін жететін.  Яғни сүйекке әр атадан  бір-

бір адам кіретін болу керек.   Талғар ауданындағы  Нұра ауылының тұрғыны    Сатыпалды Қасымхан  

(албан) сүйекке  түсушілердің саны   кейде өлік салмағына байланысты дей келіп,  кейде 5-3 адам  

ғана кіруі де мүмкін екенін айтады [5,112-б]. Негізінен жуатын адам біреу-ақ.  Қалғаны  оған 

көмектеседі.  Жуу – алланың парызы. Жуған адам оған хақы тілемеуі керек делінеді.  Қалай дегенмен 

де Алматы облысы қазақтарында сүйекке түсетін адамдардың саны тақ, марқұммен жұп болып 

шығады. Ал бұл көрініс Түркістан және Жаңақорған өңірлерінде сүйекке түсушілер саны 4 адам, ал 

өліктің өзімен тақ сан бесеу, яғни олар барынша жанашыр аталастар немесе аталас қожалар болады.  

Олардың  қызметтері  бірі  басын сүйесе,  екіншісі су беріп тұрса, үшіншісі су құйып, төртіншісі 

 жуады. Әдетте, олар мұрындық қап, қолғап киіп жуады. Осы сүйекке түскен кісілерге, қайтыс болған 

адамның киім-кешектерін «теберік» («тәбәрік») ретінде таратып берген, ал мәйітті жуу үшін 

пайдаланған қолғапты ырым етіп жара, ісік ауруларына пайдалану үшін алған. 
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Саян түріктері арасында өлімді бір қара күш керек еткен соң, оның жанын, яғни «тынын» 

(демін) керек еткен соң алған деген сенім бар. Марқұмды олар «тоң соок» (нағыз сүйек) деп атады 

[2,С. 22]. 

Ата ұлы мен сүйекші бір адам болуы мүмкін. Әдетте, сүйекшілер сыйақыыны малмен (ысқат 

малымен) алмайды. Оларға өлген адамның киімдері беріледі. Әр қазақ өзінен кейін  көбірек киім 

және мүмкіндіігнше  қымбаттырақ киім қалдыруға тырысқан. Сондықтан бай адамдарда қымбат 

теріден тігілген тон – ішіктер болған. Олардың бағасы кейде 10 ірі қараға татитын еді. Осы ішіктерді 

белгілі ру басылары ел ішінде немесе өздерінің  ішінде үлкен құрметке  бөленген адамдарға  өлген 

адамнан қалған киім сыйлық ретінде берген. Және де осы тондар ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырған.  

Ант сүйек – соғымға сойылған мал етінің сақталған ақтық (ең соңғы кәделі) мүшесі.  

Қазақтарда, әдетте, соғымның ең ақырғы еті ретінде жамбас сүйек сақталады, мұны қонаққа асса, 

қонақ: “ант сүйек салыпты, бұл үйде енді ет жоқ” – деп ойлайды. 

Сүйекке таңба. Бетке салық, сүйекке таңба - салтқа, жөн-жосыққа қатысты 

императивті этикалық нормалардың бұзылуымен байланысты тұтас бір әулеттің, тіпті рудың ар-

намысына дақ түсіретін жағымсыз әрекеттің атауы. Ел ішінде қатаң сақталатын дәстүрді аттаған 

адамның жүзі қара есептелгендіктен ортадан аластаған белгісі ретінде етегін кесіп, елден қуу, бас 

құйқасын маңдайдан желкеге, оң самайдан сол самайға қарай қасқалап тілу (қасқалдақтау) сияқты 

әртүрлі масқаралау әрекеттері жасалған [6, 121-б. ]. 

Әдетте, дәстүр және ерекшелікті бұзғаны болса немесе оғаш қылығымен ел арсында көзге 

түссе, онда  ол жанұясы, туған-туысқаны, айналасы тарапынан шеттетіліп «сорлы» саналатын. Бұл 

көрініс Орта Азия және түркі халықтарының арсында да бар.   

Қазақ салтында  ұзатылған қыздың әке үйіне қашып келуі  бетке салық, сүйекке таңба 

түсіреді. Өте ұятты іс саналған. «Қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман» деп 

қыздарының барған жерінен қайтып келуін өте жек көретіндіктен,қазақ қыздары өздері келін болып 

барған отбасы мен ел-жұртын «өз елім, өз жұртым деп» біліп, сол өзі түскен отбасы мен ел-жұртқа 

бауыр басып, сонда түтін түтетіп, жақсы іс, жайдары мінезімен қиындық атаулыны жеңіп, ата-анасы 

ел-жұртының бетіне шіркеу келтірмеген. Қандай жағдайда да төркініне қашып-піспеген. Қайта 

ақылдылығы мен алғырлығы, қайсарлығы мен іскерлігі  арқылы барған жеріндегі үлкен-кішімен 

түгел тіл табысып «текті келін, жақсы келін, іскер келін ісмер келін, ақылды келін, білімді келін, би 

келін» атанып, ел жұрттың сый-құрметіне бөленіп отырған. 

Қорытындылай келгенде, сүйекке қатысты салттардың қазіргі қазақ халқының өмірінде бар 

екендігі, әрі оның әр аймақта орын алуы халқымыздың этномәдени ерекшеліктерінің бірі десек те 

болады.  
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ИСЛАМ ДӘУІРІ КЕЗІНДЕГІ БАБАДЖА ХАТУН КЕСЕНЕСІ 
  

Жалпы Қазақ жеріне Ислам діні келгеннен кейін сәулеткерлік ескерткіштер құрылысында өзгерістер 

орын ала бастады. Жамбыл облысындағы Бабаджа Хатун кесенесінің архитектурасы өзінің алдындағылардан 

ерекшеленетін мүлде басқа принцип негізінде салынған. Осы құрылыспен тек Қазақстандағы ғана емес, 

сонымен қатар барлық Орта Азиядағы сәулет өнерінің дамуында жаңа кезең басталды. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


135 
 

 

С прибытием Исламской религии, в казахской степи начало постепенно развиваться архитектурные 

памятники. В этой статье рассматривается о мавзолеи Бабаджа хатун ,которое находится в Жамбылской 

области. Бабаджа хатун отличается от прежних мавзолеи, своим архитектурно-строительным особенным 

принципом.С этим мавзолеем не только в Казахстане,но  во всей Центральной Азии начался новый этап 

архитектурно-строительного развития. 

 

With the arrival of Islam in the Kazakh steppe began to develop architectural monuments.This article is about 

the BabadjaKhatun mausoleums that a member of the Zhambyl region. BabadjaKhatun different from the previous 

mausoleums, architectural construction and special principle.This mausoleum is not only in Kazakhstan but throughout 

Central Asia began a new phase of architectural development. 

 

Қарахандықтар дәуіріндегі сәулет өнері үшін белгілі адамдардың моласының басына «болашақ 

өміріне арналған үй» тұрғызу дәстүрі болған.. Осы кезеңді қарастырылып отырған Қазақстанның 

мемориалдық сәулет өнері кесенелердің жаңа түрімен ерекшеленіп байы түсті. Бұрыннан белгілі 

мұнаралы кесенелерге жаңа – барабанды немесе, сфералық және шатырлы жабындылары бар 

центристік кесенелер қатары қосылды. 

Осы исламдық дәуір кезіңдегі Қазақстан сәулет өнерінің бірігіей ескерткіштерінің бірі – 

Бабаджа Хатун (Х ғ. аяғы –ХІ ғ. басы) кесенесі болып табылады. Ол Тараз қаласынан 28 км 

қашықтықтағы Айша бибі ауылында орналасқан. Кесене өзінің композициялық құрылысымен 

шатырлы жабындысы бар ценристік кесене сияқты кесененің жаңа түрінің негізін қалады. Бабаджа 

Хатун кесенесінің архитектурасы өзінің алдындағылардан ерекшеленетін мүлде басқа принцип 

негізінде салынған. Осы құрылыспен тек Қазақстандағы ғана емес, сонымен қатар барлық Орта 

Азиядағы сәулет өнерінің дамуында жаңа кезең басталды. 

Төртбұрышты етіп салынған ғимараттың ішкі камерасының көлемі 4,45х4,5 м (ішкі қоршауы 

бойынша 6,78х6,78 м). Екі қабат күмбезбен: ішкі қабат – жартылай сфералық, қырлы, сыртқы қабаты 

– пирамида – шатырлы, гофриленген күмбезбен жабылған. Биік, көтеріңкі жерге салынған кесененің 

негізгі қасбеті шығысқа қаратылған. Қасбет кереге мен сыртқа шығатын есікті қалыңдату есебінде 

салынған аса биік емес жақтаумен көрсетілген. Барлық үш қасбет (батыс жақтағыны қоспағанда) 

бірдей шешілген: симметриялы түрде осының бойымен негізгі арқа қуысы орналасқан, ал оның екі 

жағына фигуралы қалаудан жасалған екі медальонмен аяқталған жіңішке тар екі арқа қуысы 

салынған. Барлық архитектуралық детальдар П-тәрізді жиекпен жүргізілген.  Оның үстінен және 

шатырдың көп қырлы барабанының жоғарғы  жағынан бұрышы сыртқа қаратылып салынған, 

қосарланып қаланған кірпіштерден тісті декоративті белдеу жүргізілген. Жақтаулы, қоңыр қызғылт 

плиталарда насх қолтаңбасымен жазылған жазулардың бөлігі сақталып қалған. Осы жазуды 

А.Н.Бернштам өзінің :«К происхождение Мавзолея Бабаджа  Хатун» деген еңбегінде  А.М. 

Беленицкий, М.Е. Массон оқыған жазуларды былай дейді: «Бұл Абаджихатун (немесе Бабаджи 

Хатун) деп аталатын үлкен мазар оны салған ... Ильханшах ... құрылысшының аты Мухамед»[1]. 

Кесененің батыс қасбеті тегіс болып қалдырылған. Әдеттегі төрттік және сегіздік бөлшектерге нақты 

бөлінбеген интерьердің өзіндік ерекшеліктері бар. Төрттік қабырғасының бұрышында арка дөңестері 

салынған, ал оның еден деңгейінен 1,37 м биіктікте орналасқан табандары  бағана тізбектеріне 

сүйеніп тұр. Дөңестің 3,8 м биіктігінде дұрыс сегіз қыр шығарылады ал одан 19-қырлы ішкі күмбез 

шеңбер тәрізді айнала қалана бастайды. Осылайша біртұтас, горизонталь бойымен бөлшектенбеген 

интерьер кеңістігі пайда болады. Күмбез конструкциясы шешіиінің мұндай әдісі аймақтағы сәулет 

өнерінде өте сирек кездеседі. Бабаджи Хатун кесенесі қатал қарапайым формасымен, ою-өрнектің 

шектеулілігімен, құрылыс жұмыстарының жоғарғы деңгейдегі сапасымен ерекшеленеді. Ал 

бұлардың барлығы оның көптеген ғасырлар бойы сақталып келуін қамтамасыз етті.  

Мүмкін, бұл күмбездің табанында қасымды қабылдайтын ағаш байланыстарды ғимараттың 

конструкциясында қолданудың арқасында жүзеге асқан болар. Ал бұл, ең бастысы, Қазақстан мен 

Орта Азия тарихы үшін ғана емес, сонымен қатар екі қабатты күмбез конструкциясының әлемдік 

тәжірибесінде де мүлдем жаңа үрдіс болды. Жаңа инженерлік идеяның негізінде қабырғаларға негізгі 

ішкі сфералық күмбезден қысымның тұрақты күшін беру және ішкі жағынан жоғары көтеріліп тұрған 

күмбезден ауырлық күшін жеткізу тәсілдері жатыр. Ал бұл жағдай болса кейін үлкен-үлкен 

кеңістіктерді жауып тұруға мүмкіндік беріп, ХІ ғасырдан бастап Орта Азияда кеңінен тарады және 

тимуридтер құрылысының монументтігін қамтамасыз етті. Бұл әдіс қазіргі кездегі кеңестік 

конструкциялардың прототипі болды десек, асыра айтқандық болмас. 

Негізінен ғылымда белгілі үш түрге бөлінетін шатырлы кесенелерді ажырата білу қажет: 

шатырлы-пирамидалы (барабанды немесе барабансыз копбұрышты), шатырлы-конус тәрізді 
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(барабанды немесе онсыз, шатыр шеңбер жобасында) және шатырлы-пирамидалы-кеңірдектенген 

(барабанды, жұлдызшалы немесе көп қырлы, ал шатыр жұлдызшалы немесе өткір қырлы). Алғашқы 

екі типтегі шатырлы кесенелер Орта Азия (негізінен сәулет өнерінің Хорезмдік мектебі), күнгей 

Кавказ, Иран, Түркия және Қазақстанда, ал үшінші түрі – тек Оңтүстік және Орталық Қазақстанда, 

Тигр өзенінің жағалауында (қазіргі Ирак), Арменияда ғана тарады. 

Бабаджа Хатун кесенесі мен армян сәулет өнері ескерткіштерінің жабынды формаларының 

жақындығын анықтай келе, бірінші кезекте Орта Азия, соның ішінде Қазақстан сәулет өнерінің 

тарихы күмбездің рөлін ғимарат композициясы мен олардың комплексіндегі маңызды 

архитектуралық форма ретінде нақты анықтап беретіндігін айта кеткен дұрыс. Қазақстан сәулет 

өнерінің дамуы үрдісінде портал мен күмбез ескерткіштерінің архитектуралық композициясындағы 

маңыздылықтың алмасуы байқалады. Қарахандықтар дәуіріндегі сәулетшіліктің ерекшелігі – 

порталға қатысты күмбездің репрезентативтігі. Кесенелердің сырт пішінінде күмбез шешуші рөл 

атқарады. Кейінгі кезеңдердегі кесене салуда композициялық тұрғыда порталға айрықша мән 

беріледі. Сондықтан Бабаджа Хатун кесенесін салған кісі қалайболғанда да күмбездің пластикасын 

байытап, ескерткіш композициясындағы оның басым рөлін күшейтуге тырысты. Ол күмбезге көкке 

ұмтылған форма берді, ал бұл өлкедегі  жас дін исламның идеологиясын күшейту қажеттілігін 

білдірді, яғни кесененің архитектурасында шатырлы жабындының үстем болып тұрған 

композициялық-көркемдік рөлі ап-айқын. 

Шатырлы кесенелердің шығуы мен образдары туралы әртүрлә пікірлер бар. Мысалы, Дицтің 

ойынша, бұл форма түрік халықтарының матадан жасалған палаткасынан бастау алады. Ал Саладен 

зороастристік дахмадан шыққан деп есептейді. Отандық ғалымдардың бірі Г.А. Пугаченкованың 

пікірінше «Қырғызстан, Қазақстан, Ресейдің оңтүстігі, Приволжье, Сібірдің солтүстік ортаазиялық 

халықтар  мекендеген аудандардан көп мөлшерде табылған зират құрылыстарына қатысты әртүрлі 

материалдармен танысу, ортаазиялық көшпенді қоғамда, мұның ішінде «сельджуктер» деп аталатын 

сырдариялық түркітердің қоғамында (бүкіл Таяу Шығысты бағындырғанға дейін) шатырлы конус 

тәрізді немесе пирамидалы жабындылары бар қабірдің басына тұрғызылатын монументтік 

құрылыстардың бірнеше варианты жасалып қойылған деген ойды тудырады. Х-ХІ ғғ. бастап  

(сельджуктермен бірге) шатырлы кесенелер Азияның оңтүстік-батысы мен Еуропаның оңтүстік-

шығысындағы мұсылмен құрылыстарына ене бастады. Ортаазиялық ескерткіштерді батыс – 

мұсылмен ескерткіштерімен жақындастыратын кеңірдектеу әдісін С.П.Толстов, V-VII ғғ, бастап ерте 

ортағасырлық дәуірге (Х-ХІІ ғғ.) дейінгі  кезеңде Хорезм сәулет өнерінің өңделмеген ғимараттарынан 

тапқан. Кеңірдектелген формадағы барабан мен шатырдың пайда болуы Хорезм үшін дәстүрлі 

архитектуралық әдістің ойға қонымды шешімі болды. Мұндай құрылыстар Хорезммен қатар 

Қырғызстан мен Қазақстанда да кездеседі. Осылайша, ХІІ-ХІV ғғ. аралығында қырланаған немесе 

кеңірдектелген барабандары бар, шатырлы порталды кесенелер Орта Азияның солтүстік 

аудандарында ұзақ уақыт бойы жеке дара дамыды» [2.91]. 

Бабаджи Хатун кесенесі – Қазақстанның белсенді сейсмикалық аймағында ең белгілі «ұзақ 

жасаушылардың» бірі. Бұл кесене құрылысында қарастырылған антисейсмикалық шаралардың 

нәтижесі. Н.М. Бачинский былай деп атап көрсетеді: «Орта Азиядағы көне сәулетшілердің жер 

сілкінісінің күшті қуатына төтеп бере алатын құрал адамдардың қолында жоқ деген пікірлері, тек 

эластикалық құрылыс материалдары мен конструкциялары ғана сәулетшінің қолында бар әрекет 

етуші антисейсмикалық йфактор болып табылады деген ой-тұжырымға әкелді. Осы жағдай құрылыс 

материалы ретінде ганч пен саз балшықтың ерітіндісін қолдануға итермеледі, саз балшық жастықтың 

үстіне іргетас құюдың ерекше конструкцияларын, керегенің қамал бөлігінде өзгеше белдеулерді 

туындатты» [3.7]. 

Сондықтан қалаудағы астыңғы жіктердің қалыңдығы айтарлықтай болып, «оның көлемінің 

30%-ын құрады. Құрылыстың арка, мұнара сияқты ғимараттың маңызды бөліктерінің өзінде бұрынғы 

шеберлер ешқашан сына қақпаған, олар тек ганч ертіндісін ғана қолданған. Тіпті тегістелген кірпіш 

көрсетілген конструкцияның бекініс бөлігінде өте сирек құбылыс». Монументтік ғимараттардағы 

іргетастың қыш төсеніштері болашақ құрылыстың котлованын 60-80 см қалыңдықта тығыз масса – 

шитті қыш балшықпен толтыру  арқылы дайындалған. (сондай-ақ құм төсеніштер де қолданылған). 

Ғимараттың қамал бөлігінде, әсіресе төменгі қатарлардағықалауға саз балшық ерітіндісі 

пайдаланылды, ал қалаудың жоғарғы қатарындағы құрылыс ерітіндісінің қабатына 8-10 см 

қалыңдықтағы «қамыс төсеніш немесе белбеу» салынды. 

Осылармен қатар ежелгі сәулетшілер басқа да конструкцияларды қолданған. Себебі олар жер 

сілкінісінің үнемі болып тұратын қауіп-қатері жағдайына сенімді болды. Бұл жерде, бірінші кезекте, 

аркалардың сүйір мұнаралары мен мұнараларды айта кеткен жөн;  мұндай жобадағы бекініс бөлігі 
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зілзала кезінде еш құламайды, ал табан жағы бүлінген арканың қисайған ортаңғы және бекініс 

бөліктері белгісіз бір шанирлік жүйе ретінде қызмет атқара бастайды. Ал енді күмбезді жабындыға 

келсек, олар сейсмикалық жағынан тұрақты болып табылады. 

Қарахандықтар дәуіріндегі ең ерте ескерткіштердің бірі – Тараз қаласындағы Қарахан 

ескерткіші. Өкінішке орай, қазіргі кезде кесененің сырт келбеті біраз өзгертілген (ХХ ғ. бас кезінде 

жүргізілген жауапсыз, салғырт қалпына келтіру жұмыстарынан кейін). Кесененің ою-өрнектік 

безендірулері жойылып қана қоймай, оның жоспары да бүлінген. Дегенмен бұрынғы кездегі ескі 

суреттеріне қарап осы ескерткіш пен жалпы ерте қарахандықтар дәуіріндегі өнер туралы ең анық 

мәліметтерді алуға болады. Т.К. Басенов пен М.М. Меңдіқұлов көрсеткендей, кесене Қарахандықтар 

династиясының негізін салған адамның қабірінің үстінде тұрғызылған, оның қайтыс болған жылы 

туралы еш дерек жоқ. 

В.В. Бартольдтың мәліметтері бойынша: «840 жылы қарлұқтардың жетекшісі, Исфиджабтың 

билеушісі Білге құл Қадырхан қаған титулын қабылдап, жоғарғы мемлекеттік билікке құқығын 

жариялайды. Ол қайтыс болғаннан кейін, қағанаттағы билікке оның екі ұлы таласты: Базыр 

Арсланхан Баласағұнның, Оғұшлах Қадырхан – Тараздың билеушісі болды. Алайда, 893 жылы 

таразды Саманид Исмаил ибн Ахмед жаулап алады. Оғұшлах Қашқарға қайтып оралып, 904 жылы 

саманидтерге қарсы соғыс ашты [4]. Оғұшлахтың немере ағасы Сатук Бугра хан (915-955 жж.) 

билікте тұрған қарахандықтар династиясының негізін салушы болып саналады. Саманидтердің 

қолдауымен ислам дінін қабылдаған Сатук Бугра хан Оғұшлахқа қарсы шығады. Оны талқандап, 

Тараз бен Қашқарды өзіне қаратады. 942 жылы Баласағұнның билеушісін құлатып, өзін жоғарғы 

қаған деп жариялайды». Осы кезден бастап Қарахан мемлекетінің тарихы басталады.  

Соған сәйкес, Қараханның, дәлірек айтсақ Сатук Бугра ханның кесенесі М.Е. Массон 

мерзімдегендей ХІ ғасыр емес, Х ғасырдың 50-жылдарында салынған. Көрсетілген фотосуреттер мен 

1961 жылы табылған қоңыр қызғылт плиталарға қарағанда, кесененің бастапқы кескіні өзінің тамаша 

стилімен, жалпы жоғарғы көркем деңгейімен қараған көзді өзіне тартары сөзсіз. Қасбеттің тегістігі 

шатыр арқалығының тік пропорциясындағы әдемі етіп жасалған есікпен берілген. Ол ¾ бағанаға 

тіреліп, қосарланған кірпішпен сына тәрізді қаланған. Қарахан кесенесінен түрлі-түсті қаптаулар 

табылған. Орта Азияда, ХІІ ғасырдың аяғы мен ХІІІ ғасырдың басында қарахандық дәуіріндегі 

құрылыстың сыртқы кескінінінің монохромдығын «Магоки Аттори мешіті, Калян мұнарасындағы  

жазулардың немесе Санжар кесенесінің мұнарасындағы, Фахр-ад-дан Рази мен Текеш 

кесенелеріндегі шатырлы жабындылардың кірпіштерінің көгілдір глазурмен боялуы байыта түсті».  

Қарахан кесенесінде – ХХ ғасырға дейін деткен тұңғыш ғимаратта сәулет өнерінің көркем 

айқындылығын күшейту үшін қоңыр қызғылт және жылтырақ плиткалардың (30 шақты түрі) кең 

қолданылғандығын атап айту керек. Кесененің сәулетшілік-көркемдік деңгейі өте жоғары болып, 

Айша Бибі кесенесі сияқты Қазақстан сәулет өнерінің аса көрнекті туындыларының дүниеге келуіне 

сөзсіз себепші болған. 
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Ертетемір дәуірі Еуразия кеңістігіндегі далалык этностар үшін жаңалықтарңа толы кезең болды. 

Солардың ішінде мәдениет пен өркениеттің жетілуі, тұрмыс тіршілігіне қатысты заттардан көрініс табады.  

Халықтардың ішкі сырын, дүниетанымын сырт көзге баяндайтын, сонымен қатар, оның өркенитінің деңгейін 
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көрсететін бірден бір элемент – киім. Ал, киімде өз иесінің мәртебесін айқандайтын ең маңызды бөлігі ол - бас 

киім. Бүгінгі таңда, жоғары дәрежеде бас киімді бағалап, оған қатысты идеологияны қалыптастыра білген 

қоғамның тарихын зерттеу, реконструкциясын жасау табылған археологиялық артефактілер арқылы жүзеге 

асып отыр. 

С раннежелезного века в жизни полевых этносов, расположенных в пространстве Евразии начали 

появляться небывалые изменения. На ряду с ними, развитие  культуры  и  цивилизации  ярко выражается в 

бытовых предметах.  Одежда и/или костюм является одним из элементов того, что оповещает о народах их 

тайны, мировоззрение, а также показывает уровень цивилизованности. Также, одним из главных элементов в 

одежде является головной убор, который собой проявляет уровень статуса его обладателя. Найденные 

археологические находки дают нам возможность изучать, реконструировать, стремиться к знаниям о тех 

обществах, которые высоко ценили те или иные головные уборы. 

Ethos who had lived in Eurasia experienced significant changes in the Iron Age.That is the development of 

culture and civilization was reflected on domestic products. For instance, cloth is one of the elements that demonstrates 

inner secrets, ideology and level of nation's civilization. In addition to this, the main part of clothes is suggested to be 

hats which determine the status of the holder. Nowadays, archeological findings give opportunity to reconstruct and 

explore the history of this society which highly valued the hats. 

Б.з.б. I-мыңжылдықтың басынан осы заманға дейінгі кезеңді алсақ, темір - адамзаттың заттық 

мәдениетінің негізі болып келді. Бастаулары осы металды қолданумен сәйкес келетін адамзат 

тарихының маңызды кезеңі дәл осылай аталды. Өндірістік технология саласындағы барлық мәнді 

ашылымдар аталмыш металлмен байланысты болды. 

Темір дәуірі – адамзат тарихында қола дәуірін алмастырған, аса маңызды әлеуметтік-

экономикалық, саяси, демографиялық, технологиялық өзгерістерді дүниеге әкелген жаңа кезең. 

Ертетемір дәуірінің басталуымен Еуразия кеңістігіндегі далалык этностар өмірінде шынайы 

ғаламат өзгерістер басталды. Бұл дәуірде шығыстағы Монғолиядан батыстағы Дунайға дейінгі 

далаларды мекендейтін бақташы, бақташы-егінші тайпалардың жайылымдар мен су көздерін 

пайдалануды маусымдық шектеудің күрделі де қатаң жүйесіне негізделген малшылық 

шаруашылықтың жылжымалы түрлеріне көшуіне тура келді. 

Адамзат тарихында елеулі оқиғалар, өзгерістер мен сыры толықтай ашылмаған кезеңдердің 

орын алып отырғаны көпке мәлім.  Сол кездерде өмір сүрген халықтардың тағдыры жан-жақтан 

түйіскен жағдайларға байланысты өзгерістерге ұшырап, тіпті, мүлдем басқа сарынға бұрмаланып 

отырды. Әрине, адам болған соң, іштегі көңіл сыртқа шығуға асықты. Сол себепті де, өнер, өнермен 

қоса мәдениеттің дамуы алға жүрді. Бұл даму үдерісі, менің ойымша, ең біріншіден, адам баласы 

үшін қажет болғандықтан дамыды. Сол себепті, ертедегі тайпаларды осы жолдың негізін салушылар 

деп айтсақ, қателеспейміз. 

Ішкі күй, әлемді тану, таң қалу, түсінбеу - көбіне сызу, бейнелеу арқылы жеткізіліп отырды. 

Бұл өнердің дамығандығы соншалық, уақыт өте келе әр туындыға, бөлшекке тиесілі мән-мағына мен 

идеология қалыптаса бастады. Енді келе, әр адам өзінің қай тайпа өкілі екендігін, кімді құдай санап, 

кімге табынатындығын белгі ретінде ең бірінші боп көзге көрінетін жерге, яғни, күнделікті киіп 

жүретін киіміне қосты. Ең қызығы, мұндағы негізгі мағына- киімде ғана емес, бас киімде де жатыр. 

Оған дәлел: сонау, сақ дәуірінің өзінде тиграхауда, хаомаварга, парадарая болып бөлінген  сақтардың 

тиграхауда тобы «шошақ бөрікті» деп киген бас киіміне бола солай аталған.  Одан кейінірек, қазақ 

әдебиетінде орны ерекше туынды М.Әуезовтың «Абай жолы» романында айтылғандай әр рудың 

өзіне сай белгісі болған. Мысалы:  Ертоқымы, шапанының жағасы мен оюы,  келген баласын немесе 

қариясын сол жоғарыда айтылған белгілеріне қарап таныған. Бұл мақаланың  негізгі мақсаты да осы  

киім, нақтырақ айтқанда - бас киімнің маңыздылығы жөнінде болмақ. 

Ертедегі және дәстүрлі қоғамның костюмы - оны жануарлар әлемінен айырықшаландыратын 

адамзат мәдениетіндегі  маңызды элементтердің бірі. Кейбір көне мифтерде адамдарды  - 

Жаратушының өзі ең алғашқы пішуші ретінде қабылданады; ал басқа халықтарда, керісінше, киім 

тігу құпиясын әзәзілдер сол елдің батырына үйрету арқылы дәріптеген делінеді.  

Костюм - көпшіліктің назарына ұсынулуға бағытталған. Сол себепті, ол әр заманда күрделі 

белгілердің жүйесі болды, әрі тәжірибелі бақылаушыға сол киімнің иесі жайлы мол және жан жақты 

ақпаратты беріп отырды (тіпті, оны алыстан, арқасынан көрген кезде, яғни, сөйлеспей тұрып ақ).  

Демек, костюм - тек жеке адамның көрнекті нышаны ретінде ғана емес, бүтін халықтың мақтанышы 

әрі ұлттық образды сомдайтын көркем бейне ретінде рөл атқарады.  

Костюмның толық мағынасын көрсететін біртұтас композиция болатын әр элементтің өзіндік 

ерекшелігі болады. Кеудеден ең жоғары деңгейде тұратын қасиетті бөлік - ол бас, дәл сол сияқты, бас 
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киімнің де костюм құрамында алатын орыны  жоғары. Бас киім - ол тек қана сәндік үшін киілетін 

киім емес, ол әр кезде адамның лауазымдық деңгейін, абыройын аңғартатын ерекше дүние. Зерттеу 

барысында көкейде сұрақ тудыратын жәйттәр көп кездесті, себебі, безендірілу жағынан аспан 

денелері мен тылсым күштердің образдары кездеседі. Оған дәлел ретінде археологиялық қазба 

жұмыстарынан табылған ер және әйел адамдардың бас киімдері бола алады[2, 35-б]. 

«Есік» қорғанындағы жақсы сақталған деректер - киім, бас киімнің реконструкциясын жасауға 

және олардың бетіндегі алтын бұйымдардың жүйелі орналасуын алғашқы орнына қайта келтіруге 

мүмкіндік берді. Есіктен табылған бас киімнің ресімделуі өте күрделі болып келеді. Дегенмен, 

бірқатар белгілері бойынша оның көне үндіеуропалық және үндіеуропалық емес халықтармен 

ұқсастығы байқалады. Ондай ұқсастықтарды рельефтердегі суреттерден, мүсіндерден, торевтикадан, 

қолжазбалардан, петроглифтерден, сонымен қатар скиф және сақтардың қорғандарынан табылған бас 

киімдерден көруге болады. 

Біз қолданған материалдардың өзіндік ауқымды хронологиялық көлемі бар болып шықты. 

Олардың кейбіреулерінің шығу-тегі бір-бірінен ерекшеленсе де, бұл бас киімдерді айқын көрінетін 

ғұрыптық міндет және бір-біріне келетін ою өрнекті рәсімдеу тәсілі біріктіреді. 

  Есіктегі бас киімнің құрылысына келсек,  ол биік (65 см) тік тұратын, конус пішінді қалпақ, 

құлақ шекеге арналған қалағы немесе құлақшыны бар, және мойынды жауып тұратын жартылай 

домалақ тіл тәрізді бөлшегі бар. Оның оюларының құрамында жіті ұйымдастырылған ғарыштың 

бейнесі көрсетілген:  үш аспан өрісі арқылы өтетін тамырын жайған күн тәрізді Дүние жүзілік ағаш;  

әлемнің төрт бұрышы, ал диаграмманың ортасында күн тәрізді төрт атының образы.  

Есіктен табылған бас киімнің теріден немесе ішкі жағы қатты негізден (ағаш, киіз) тігілгендігін 

айта аламыз. Егер, тымақтың негізі мықты болмаған жағдайда,  түрлі бұйымдармен әшекейленген 

оның ұшы салмақты көтере алмай, иіліп кете беретін еді, яғни, ресімделген әр бөлшек сынып, ең 

бастысы - маңызды саяси ұғымды көрсететін композиция түгелімен бұзылушы еді. Биіктігі (орташа 

алғанда 70 см) және қымбат алқалармен әшекейленген тойда киілетін бас киім - сәукеле міндетті 

түрде негізі мықты болу үшін ағаштан немесе картоннан жасалынды. Мысалы, Пазырық қорғанынан 

табылған бас киім ағаштан жасалған. Оның ең жоғарғы жағында жасанды бұрымдар тік тұру үшін 

арналған домалақ тесіктері бар. М.П. Грязнов бұл бас киімді алтын айылбасқа салынған тымақтың 

бейнесіне сәйкестендіріп,  оған «жолдағы демалыс» деген ұғым  береді. Ол тымақ түсініксіз болатын 

биік діңгектен тұрады. Биік тымақтарға арналған ағаш негізден жасалған  Есіктегі бас киім осы 

құрылымға ұқсас болуы мүмкін.  

Биік, шошақ бөрікті тымақтар скиф-сақ әлемінде кең тараған. Көне жазбаларда және бейнелі 

сипаттауларда этнографиялық веризм арқылы біз әртүрлі халықтардың бейнелерін ажырата аламыз. 

Мысалы, Бехистундағы Дарийдің табытында Есіктегі шошақ бөрікті киіп тұрған белгісіз бір сақ 

тобының суреттері бейнеленген. Олардың беткі жағында қосымша мата, сонымен қатар мойын 

жақтан салбырап тұратын тілше бар. Маңдай көлемінде айнала тігілген немесе белбеумен оралған. 

Дәл осыған ұқсас, бірақ,  кері қайырылған қошқар мүйізді тымақты киген тиграхауда тобының сақ 

патшасы Скунха бейнеленген [3, 15-б]. 

Сақ қорғаны Үржардан 35 км жерде "Жаңа тілек" (бұрынғы Южный) ауылы маңынан 

табылған «Үржар ханшайымы» ескерткіші б.з.д. ІV-ІІІ ғасырларға жатады. Салтанатты киімімен 

жерленген жас әйел сол кездегі патшаның зайыбы, бәлкім қызы болуы да мүмкін. Әшекейлердің 

ішіндегі ең маңыздысы - бас киімі. Жас әйелдің ханшайым болғаны туралы тұжырымды ғалымдар 

негізінен соған сүйеніп жасап отыр. Ол «мүйіз» ою-өрнегімен безендіріліп, алтын және бағалы 

тастармен көмкерілген. Келбеті мен өрнегі жағынан сәукелеге ұқсас және жан-жағында алтыннан 

жасалған  сым-сырға, салпыншақтары да бар [4].  

Аса маңызды жұмыс ретінде металлургиялық, зергерлік орталықтарды іздеу (көптеген  

аймақтарға ортақ) орын алады, өйткені, мұнда- зергерлер мен шеберлер билеушілер мен төрелерге 

салтанатты киімдер дайындаған. Бұл табылымдар Қазақстан сақтарының тарихын зерттеуде 

маңызды рөл атқарады. Олардың  ғылыми құндылығын жақын және шетел ғалымдары жоғары 

бағалады.  Қазіргі уақытта Орталық Қазақстанның ерте темір дәуірі ескерткіштерін зерттеу әлі де 

жалғасуда. 

Қазақстан жерінде ерте темір дәуірі айырықша қарқынмен дамыды. Үлкен 

«патшалық» обалары, яғни қайтыс болған ауқатты адаммен бірге қару-жарақ, ат әбзелдері, 

әшекейлер, киім кешек және бас киім сияқты өзінің құндылығымен мәнді болып саналатын 

бұйымдар бірге жерленген күрделі құрылымды ірі обалар тұрғызылды. Мәдениет пен өркениет тек 

қана өз территориямызда емес, сонымен қатар өзге елдердің мәдениетімен араласып, астарланып, 

бүгінгі күнде теңдесі жоқ бай тарихи дерек болып қалыптасты. Аса шеберлікпен орындалған әр 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0
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заттың көркемдік стилі, жасалу технологиясы бар. Ол (Зергерлік өнер) б.з.д  3-5 ғғ. "полихромдық 

өнер" бағытта дамыды. Тек алтын қолданылды. Жиі кездесетіндері - түрлі-түсті тастармен безендіру 

(инкрустация), зерлеу, оқа жүргізу, жалату т.б. болды.  Жалпы алғанда, далалық белдеуде ерте Темір 

дәуірінің соңына қарай қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық үдерістердің барысы, саяси оқиғалар 

мен ағымдардың тоғысы біздің заманымыз 1-мыңжылдығының 2-жартысына қарай Түркі әлемінің 

түбегейлі тарих сахнасына шығуына алып келді. 
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ЖЕРІН ТАППАЙ,  ДАУЛАСЫП ЖҮРГЕН ХАЛЫҚ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ? 
 

Берілген мақалада, зерттелу тарихы жөнінде деректер сирек кездесетін күрді халқы туралы зерттеулер 

жүргізіліп, мысалдар келтірілген. Күрді халқының Жамбыл облысы бойынша таралуы мен өз халқының салт-

дәстүрлерін  сақтауы жөнінде зерттеулер нәтижесі көрсетілген. Қазіргі этносаралық жанжалдарға күрді 

халқының қатысы барма деген сұраққа этнополитологтардың пікірлері мен ірі мақалалары жайында айтылып 

кетеді. 

 

В данной статье, приведены примеры оисследованиях  курдской нации, которые малоисследованы в 

истории. Показан результат, курдов проживающих в  Джамбульской области и  соблюдение их обычаи-

традиции.Говорится, о мнениях и статьях этнополитологов о причастности курдской нации в межэтнических 

конфликтах в данный  момент. 

 

To this article examples are driven about researches of Kurd nation, that is scantily explored in history. The 

result of Kurds is shown resident in the Djambularea and observance their customs-traditions. Talked about opinions 

and articles of ethnologist-political of involvement of Kurd nation in conflictsbetween ethnoss presently. 

  

Археология және этнология мамандығы туралы тек экспедицияға қатысу арқылы өте жақсы 

білуге болады екен. Оған менің көзім жетті. Биылғы Шыңғыстау комплексті археологиялық және 

этнологиялық экспедициясынан кейін, мен этнология саласы бойынша білімімді шыңдау мақсатында 

өз өңірімдегі халықтарды зерттеп, тарихын білгім келді.Сонымен қатар, Туған жерім киелі - Тараз 

шаһары.Халық құрамы әртүрлі. Көптеген этнос өкілдерін кездестіруге болады. Ал мен сол 80 

этностың ішінен, бұрын соңды тарихы жайлы естімеген күрді халқы туралы мәлімет жинауға асық 

болдым. Жасы келген кісілердің нұсқауы бойынша күрді халқы Қаратау, Жаңатас деп аталатын 

қалашықтарда  көп таралған. Зерттеуді бастап, Тараз қаласынан 187 шақырым жерде орналасқан 

Жаңатас қаласына бағыт алдым. Расымен де, халықтың көп бөлігін осы ұлт өкілдері құрайды екен. 

Сұхбат алған кісілердің көбісі, Жаңатас қаласынан 25 шақырым жерде орналасқан Арыстанды 

ауылында толықтай күрді халқы тұратыны жайлы мәлімет берді. Белгіленген орынға жеткен соң, 

зерттеуді жалғастыра отырып, ауыл адамдарын аралай бастадым. Сұхбат алу әдісін қолдана отырып, 

мәлімет жинауға кірісе, бірінші үйге кірдім. Алдымнан таза қазақша сөйлеген күрді этносының өкілі 

қарсы алды. Қазақ халқы секілді күрділер де қонақжай халық екен. Жақсы қарсы алды. Үй иесі 

Бадиров Уәкиль мырзамен сұхбат жүргіздім. 

- Аты-жөнім Бадиров Уәкиль. 1960 жылы 26 қаңтарда дүниеге осы ауылда дүниеге келдім. 

- Уәкиль мырза осы ауылда дүниеге келіпсіз, бәлкім тарихы жайлы быраз әңгімелеп берерсіз? 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://altaynews.kz/kaz/5617-rzhar-hanshayymy-bzd-zhyl-sanauymyza-deyng-iv-asyrlarda-zherlengen.html
https://egemen.kz/2013/?p=14364
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- Осы ауыл 1937 жылдың қыстың қақаған аязында құрылды. Құрылу себебі, жер аудару болды. 
Әке-шешемнен бері айтылып жатқан естеліктер бойынша, 1937 жылы 26 желтоқсанда бізді, 

«күрділерді», вагонға толтырып, Сталинский деп аталатын ауданнан осы Қазақстан жеріне жер 

аудартты. Ауыл 1982 жылға дейін Буденовка деп аталып келді. Бірақ неге олай аталғандығы жайлы 

хабарым жоқ.                                           

- Жақсы, Уәкиль мырза олай болса шыққан руыңыз туралы не айта аласыз? 

- Мен Жалали руынан шыққанмын. Жалали руы атақты халқымызды қорғаған Жалал батырдың 

руы болып есептеледі. 

- Ауылынызда басқа қандай рулар бар? 
- Ауылда Бануки, Қарки, Башки, Мусірке, Бези сияқты рудан шыққан адамдар тұрады. Жалпы 

біздің халықта ру атаулары көп. Алматы облысында басқа өзгешелері туралы мәлімет жинай аласыз. 

- Қандай шаруашылық түрімен айналысасыздар? 

- Үй құстарын көп өсіреміз. Бау-бақша егумен айналысамыз, сондықтан есектер өсіреміз. 

- Ірі қара, ұсақ мал шаруашылығымен айналысасыздарма? 
- Халқымызға тән қасиет шығар, тауық етін жақсы көретіндіктен болар, тек үй құстарын 

асыраймыз. Бірақ, қазір ешкі өсірумен де айналысып жүргендер бар. 

- Ұлттық тағамдарыңыз жайлы айтып кетесізбе? Естуімше сіздерде поли деп аталатын шөптен 

көптеген дәмді тағамдар әзірлейді екен... 

- Поли – бұл шөптің бір түрі. Көктемнің ортасында не болмаса күзде шөп жинауға шыққанда 

тереміз. Барлық тағамдарға дәмдеуіш қоспа ретінде қосамыз. Ұлттық тағамдарымыз «Гурараду» - 

ашытпа көже, «нона дире» - ұлттық нанымыз, ешкі сүтінен «бірінзе» әзірлейміз. 

- Рахмет Уәкиль мырза. Сіздерде туысқан жүйенің қыз алысуға қатысы жоқ деп естігенім бар. 
Қыз алысу туралы және салт-дәстүрлеріңіз туралы айтып кетсеңіз? 

- Иә, бізде расымен туысқандық жүйенің қыз алысуға қатысы жоқ. Оны біз «крива» деп 
атаймыз. «Крива» - негізгі мағынасы бір ананың емшегінен сүт ішпесе болды, бір-біріне үйленуге 

рұқсат етілген. Сонымен қатар бізде жаңадан туылған нәрестені бірден айттырып қою салт-дәстүрі 

жақсы сақталған. Нәрестелер есейіп, 13-15 жас аралығында үйлендіреміз. Той 3 күннен 7 күнге дейін 

созылады. Тойда қалыңдықпен күйеу жігіт екі түрлі жерде отыру қажет, бірақ қазір олай емес, себебі 

қазақ халқымен сіңісіп, салт-дәстүрлеріміз «қазақшаланып» кетті. Қазіргі таңда бізде қызды алып 

қашу дәстүрі орын алады. Бірақ, ол сәл басқаша. Егер қызды алып қашса, онда қыздың әке-шешесі, 

алып қашқан жігіттің үйіне барып кешірім сұрайды. 

- Неге кешірімді қыз жағынан сұрайды? 
- Себебі, сондай тартымды, сұлу қызды дүниеге алып келгендері үшін және ол жігіттің ғашық 

болып қалғаны үшін кешірім сұрау қажет. 

Күрді халқы салт-дәстүрлерін жақсы сақтайды. Тек бір кісіден алған сұрақ-жауаптан бұл халық 

туралы біраз мәлімет алдым. Мәліметтерді толықтырып, айқындап алу үшін жасы 85 келген 11 

баланың, 46 немеренің, 15 шөбересі, 5 шөпшегі бар Ахметов Вали атамыздан мәлімет жинауға 

кірістім. Вали ата күрді халқы деген де ақ, көзінен жасы кетіп, тарихын  баяндай бастады...Айтып 

кеткен тарихы Уәкиль мырзаның айтқанымен толықтай сәйкестік тапты. Ол кісі: 

-Қазақ халқына үлкен рахметімді айтамын. Жартылай тірі болып осы елге жеттік. 1937-1398 

жылдары қиын кезеңдерде қазақ халқынан үлкен қолдау алдық. Ауырғандарды емдеп, қарны аш 

балаларымызды тойдырған халық. 

- Ата руыңыз қандай? 

- Бануки руынан шықтым. Аталарымыз батыр болған кісі дейді. Бес келінім бар. Келіндерімнің 

бәрі бези руынан шыққан. Бізде үлкенді сыйлау парыз.  

- Естуімше сіздерде әзірбайжан халқымен ортақ сақтанатын ырымдарыңыз бар. Сол туралы 

айтып кетесіз бе? 

- Әзірбайжандармен ортақ ұқсастық, ол біздердің келіндерімізге деген қарым-қатынастарымыз. 

Ол әлі күнге дейін сақталған. Келіндер ата-енесімен бір дастархан басында отырмайды. Егер салтты 

бұзып отырса, бізді сыйламайды деп қабылдаймыз. Ертеректе келіндер кешкі ас алдында ата-енесінің 

аяқ-қолын жуу дәстүрі болған. Бірақ ол қазір сақталмаған. Сонымен қатар, қолдан жасалатын 

заттарымыз бір. Бізде оны «мітәка» деп атайды. Оның қазақша баламасы «көтен жастық» деп 

аталады. 

- Күрді халқында отбасы мүшелерінің орыны қандай? 

-Бірінші орынға үй иесі отағасы қойылады. Одан соң әйел адам. Отбасында ер адам әйелін 

«біте» деп атайды. Ол хатун деген мағынаны береді.Үйдің үлкен келіні қалғандарына үлгі болып 

есептеледі. Ең бірінші немерені өз қолымызға алып, немереміздей емес, баламыздай өсіреміз. 
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-Рахмет ата. Сонымен қатар менде мынадай сұрақ туындап жатыр, сіздерде жаңадан туылған 

нәрестеге қатысты қандай дәстүрлер орын алады? 

- Нәресте дүниеге келген соң,чіллә жасаймыз. Жақын туыстар мен көршілердің бәрін 

шақырамыз. Сонымен біпге, жақын достар, таныстар өз балаларын аттастырып қояды.Ұлдар 5-6 

жасқа келген кезде, сундет той жасаймыз. Қыздарға 1-2 жасында құлақ тескізу дәстүрін жасаймыз. 

-Вали ата қайтыс болған адамдарды қалай жерлейді, сол туралы айтып кетсеңіз? 

- Бәрі аман болсың, бірақ қайтыс болған жағдайда бізде, алдымен таза сумен жуындырып, 

артынша саванға орайды. Құлағына және мұрынына мата бітеп қоямыз. Басын оңтүстік-батысқа 

қаратамыз, бетін Меккеге қарай.  Егер қайтыс болған адамды сол күні жерлемесе, келесі күні онымен 

бірге көкірегінің үстіне тас, бетіне қаратылған айна қойылады.  Траур 6 айға, кейде 1 жылға 

созылады. Қайғыру, көршілері акеп берген киімді киген соң аяқталады. Сонда ғана қайғы кешіп 

жатқан үй мүшелері үстіндегі қара түсті киімдерін шешеді. 

Осылайша біраз сұрақтардың жауабын таптым. Өздерін «күрд» деп атап жүрген халық, қазіргі 

таңда Таяу Шығыстың халық санының үлкен бөлігін құрайды, бірақ өз территориясы мен 

мемлекеттілігі жоқ. Күрд этносы өкілдерінің айтуы бойынша, қазіргі Түркия, Сирия, Иран, Ирак 

территориясында қазіргі таңда Күрдістан мемлекеті орналасуға тиісті жер. Түркияның 18,7% 

шамамен18-25млн аралығында халқын күрді этносы құрайды. 1984жылғы мәліметтер бойынша, 

Түркиядағы Күрд жұмысшы партиясы Түркия басшыларына соғыс жариялаған. Олардың талабы 

күрді халқына автономия беру, жеке территория бөліп беру. Ол қазірге дейін созылып жатыр. Қазіргі 

Түркия жеріндегі болып жатқан лаңкестік оқиғалардың бәрі де тікелей осы күрді этносына 

байланысты. Жалпы күрді халқының этногенезі туралы пікірлер де дискуссияға әкеліп соқтырады. 

Генетикалық зерттеулер бойынша әзербайжан, грузин, армян, еврейлермен тығыз байланысты. Жері 

жоқ халықтың ертеңгі күні не болар? Қазақстанда 42 мың күрді халқы өмір сүреді. Түркияда болып 

жатқан жағдай Қазақстада қайталануы мүмкін бе? Жері кең, байтақ жерімізге территориясы жоқ, 

саны басым халық көз тігуі мүмкінбе? Бұл сұрақтарға бірден жауап беру мүмкін емес. Зайырлы, 130 

астам ұлт-өкілдері өмір сүріп жатқан еліміз аман болсың! 
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ҚОЖА АХМЕТ ЯССАУИ КЕСЕНЕСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ 

 
Бұл мақала барысында XIV ғасырдың соңында тұрғызылған Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің  

архитектуралық ерекшеліктерімен танысамыз. Кесененің  сәулeт өнepiнiң тaмaшa туындысы осы бүгінге дейін 

жетуі сол дәуірдегі архитектураның тамаша деңгейде екенін дәлелдейді. Мақаламен таныса отырып, кесененің 

зерттелу тарихын біліп қана қоймай, Орта ғасырдағы сәулет өнерінің жетістікеріне көз жеткізе аламыз. 

 

           В этой статье мы познакомимся с архитектурными особенностями мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, 

воздвигнутом в конце четырнадцатого века. Потрясающий вид архитектурного строения, сохранившегося до 

сегодняшнего дня говорит нам о том, что уже в те времена отрасль строения была развита на высоком уровне. В 

данной статье речь пойдёт не только об изучении данного надмогильного сооружения, но и других 

достижениях средневековья в области архитектуры. 

 
           In this article we look at architectural features of the mausoleum of Khoja Ahmed Yasavi erected at the end of 

the fourteenth century. Stunning views of architectural buildings that have survived to this day tells us that even at that 

time the structure of the industry has developed at a high level. In this article we will focus not only on the study of the 

grave structures, but also other achievements in the field of medieval architecture. 

 

Х ғ, apaб гeoгpaфтapы  Шaуғap дeп aтaғaн  Түpкiстaн қaлaсы ХIVғ, Әмip Тeмipдiң түсiндa 

сoлтүстiк aумaғындaғы eң мықты бeкiнiстepдiң бipi бoлғaн. Oсы opтaғaсыpлық қaлa Дeштi-Қыпшaқ 

қaлaлapымeн жaқсы қapым қaтынaс opнaтaғaн бaстaп өзiнiң дaмуынын жoғapғы дiңгeйiнe жeттi.Oсы 

қaлa туpaлы дepeктepдe былaй бaяндaдaлaды: «Мaңызды стpaтeгиялық жaғдaй ғaнa eмeс, сoнымeн 
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қaтap oның Мaуpeнaхpдaн Сыpдapияның кeң бaйтaқ кeн дaлaсынa дeйiнгi кepуeн жoлдapынын 

сoзылып жaтуы.Oсы қaлa apқылы бaй  көпeстep қoлөнep бұйымдapын тoлтыpып өтeтiн. Кeмeңгep 

сaясaткep Әмip Тeмip oсы қaлaдa жeкe дapa тұpғaн, ұлықтылығымeн мeн сұлулығы жaғынaн 

Сaмapхaн  өңipiндeгi сәулeт ғимapaттapынaн eш кeм түспeйтiн, oсы aймaқтa бeлгiлi бoлғaн Қoжa 

Aхмeт Яссaуидiң жepлeнгeн жepiнe aлып кeсeнe-мeшiт тұpғызуы,oның идeялық-сaяси жүйeсiнiң 

қaншaлықты кepeмeт eкeндiгiн көpсeтeдi» - дeп жaзды [1.40].  

Қaзaқстaн мeн Opтa Aзиядaғы сәулeт өнepiнiң тaмaшa туындысы  қaндaй жaғдaйдa 

туындaғaнынa көз жeткiзу үшiн бiз oсы aймaқтa жүpгiзiлгeн зepттeу жұмыстapынын быp сыпыpaсынa 

тoқтaлуымыз қaжeт. 1928 жылы E.Мaссoн мeн Т.Миpгиязoв  Түpкiстaн қaлaсындa ғылыми –зepттeу  

жұмыстapын ұйымдaстыpy кeзiндe 5 жeкe жeкe әp түpлi мeшiттepдiң  кoлoннaсын тaпқaн. Oсы 

тaбылғaн кoлoнoлapдың apaсындaғы 2 –eуi қaтты қызығушылық тудыpғaн, сeбeбi oндa жaзулap 

кeздeскeн. Oсы жaзулapды нeгiзi E.Мaссoн oқығaн, oндa бipiншi кoлoнoдa сaндap жaзылғaн: «яғни 

753 жылы хижpa жылы, сaфapa aйының oны, (Яғни 1352 жылдың 10 сәуipi дeгeн) ,eкiншiсi  бaғaнaдa: 

876 жылы хижpa (1470 шaмaмeн ) жәнe «бұл мeшiттep Әмip Мухaммeд бaни Бук, бaни Aмиp 

Дaтхaның тaпсыpысы бoйншa сaлынғaн,oюшы шeбep-Исa» дeп мәлiмeт бepгeн./1.48 / 

Жeкeлeгeн бeлгiлi opтaaзиялық үлгiлepдiң нeгiзгi түpдe epeкшeлeнiп тұpaтын бұл бaғaнaлapдың 

өзiнe тән epeкшiлiгi-бұл бaғaнaнның opтa жepiбipiншiсiнe қapaғaндa бөлiнep бөлiмбeс жәнe 

бaсқaлapындa aнық бaйқaлaтындaй eтіп төмeнгi жaққa қapaй сәндeндipiлiп жiңiщкeлeнуi. 

Түpкiстaндық бaғaнaлapды сaлыстыpу бip ғaсыp apaлығындa бoлғaн сәулeткepлiк eскepткiштiң  

эвoлюциясын көpсeтeдi.  ХIII ғ. Бaғaнaлapдa пpoпopция бipшaмa мoнумeнтaлдi, oю-өpнeктep үлкeн 

жaзықтықтapғa сaлынғaн, вepтикaль жәнe гopизaнтaль бөлiнулep aнық, нaқты шeшiмдepiн тaпқaн. 

Гeoмeтpиялық, өсiмдiк жәнe эпигpaфиялық сюжeттepдiң үлeс сaлмaғы бap өpнeктiң кoмпoзициясы 

күpдeлi, oю-өpнeктiң сюжeтi aлуaн түpлi әpi бaй, тeхникaсы aсқaн шeбepлiкпeн opындaлғaн. 

XIV-XV ғғ.apaлығы Қaзaқстaндa Түpкiтaн қaлaсындaғы Қoжa Aхмeт Яссaуи кeсeнeсi –

хaнaкaсының кepeмeт әсep тудыpaтын құpылысымeн бeлгiлeнгeн. Кeшeнe  қoлдaнысымeн көлeмi 

бoйыншa 30 түpлi бөлмeдeн тұpaды. Сoнымeн қaтap oл сәулeтшiлiк - жoбaлық жәнe кoмпoзициялық-

кeңiстiк ұйымдaстыpудың нeгiзiндe жaтқaн идeялық-көpкeмдiк түпкi oйдың тepeңдiгiмeн тaң 

қaлдыpaды. Кeшeн бөлмeлepiнiң элeмeнттepi Aхмeт Яссaуидiң жepлeнгeн жepi мeн мaзapының 

кeсeлiлiгiнiн,aсa мaңызды мәнiн epeкшeлeп тұp. кeсeнe Яссaуиттepдiң сoпылық opдeнiнiң дiни 

бaсшысы, қaсиeттi қoжa қaбipiнe зиapaт eтiп кeлушiлep қaжылapдың бapлық сұpaныстapын 

қaнaғaттaндыpу үшiн бapлық жaғдaй жaсaлғaн. Кeшeн бөлмeлepiнiң  құpaмы мeн oлapдың кeсeнeгe 

қaтысты opнaлaсуы oсымeн түсiндipiлeдi. Oсының бapлығы кeшeндi –кeсeнe-хaнaкa дeп aтaуғa нeгiз 

бoлып тaбылaды. Яғни, eң құpмeттi opын «төpдe» үш нeгiзгi элeмeнттeн тұpaтын кeсeнe opнaлaсқaн: 

жaн жaғынaн көлeмi 7.15 м бoлaтын opтaлық төpбұpышты бөлмe көpхaнa, дәл oсындaй көлeмдe 

жaмaғaтхaнa жaқтaн зиpaтхaнa жәнe кeсeнeнiң сыpтқы eсiгiнeн eнi 13 м пopтaл. Бұл eсiктep aсa тepeң 

eмeс қуыстapмeн бeлгiлeнiп, стaлaктapмeн бeзeндipiлгeн. Бөлмe eкi қaбaтты күмбeзбeн жaбылғaн, 

iшкi сүйip фopмa стaлaктapмeн  әшeкeйлeнгeн дөңeскe тұpғызылғaн, aл сыpтқы қыpлы фopмa 

(бapлығы 52 қыp, сыpтқы диaмeтpi 40 м) эпигpaфиялық дeкopдың жaлпaқ лeнтaсымeн жәнe фpизбeн 

бeлбeулeнгeн, биiктiгi  21 м[2.31]. Жaмaғaтхaнaның төpтбұpышы жoбaдaғы бөлмeлepi Opтa Aзия мeн 

Қaзaқстaндaғы eң  үлкeн eкi қaбaтты  күмбeзбeн жaбылғaн.  Диaмeтpi 18.2 м, сүйip фopмaлы iшкi 

күмбeз eдeн дeңгeйiнeн 36м биiкттiккe көтepiлгeн.[3.31]. Зaлдың дәл opтaсындa opaсaн зop үлкeн 

қaзaн opнaлaсқaн. Сoндықтaн oсы зaл-Қaзaндық (Қaзaнлық) дeп aтaйды. Oсы қaзaндық сыpтындaғы 

жaзуғa қapaсaқ: «oны Әмip Тeмipдiң бұйpығы бoйыншa 801 жылы 10-шaууaльдa (1399ж)»Тapиздeн 

шыққaн шeбep Сaһуap aд-Диннiң ұлы Aбдул-Aзиздiң құйып жaсaғaны бeлгiлi. Сoл кeздepi жұмa 

сaйын, мepeкe, нaмaздaн кeйын, хaлыққa әp түpлi тәттi тaғaмдap тapaтылғaн[3.138]. Кeсeнeдeн 

бipшaмa төмeн жepдe мeшiт, кiтaпхaнa, eкi дeңгeйдeгi худжpa жәнe aсхaнa, aл шығыс жaғындa –

Үлкeндi жәнe Кiшiлi сapaйлap opнaлaсқaн. Мeшiт михpaбынын oңтүстiк-бaтысқa, Мeккe жaққa қapaй 

қapaту қaжeттiгi кeсeнe-хaнaкaның бapлық ғимapaттapының нeгiзгi қaқпaсы oңтүстiк-шығысқa 

қapaтылғaн жepгe opнaлaсқaн. Кeшeндeгi eң aлып биiктiгi-57 м,eнi 18 м, тepeңдiгi 13 м opaсaн зop 

сүйip қуысы бap, жaлпы eнi 50,4 мeтp бoлaтын нeгiзгi қaсбeттiң пopтaлы. Oның мoнумeнттeгi мeн 

aйбындылығы қуыстың түбiндe opнaлaсқaн кiшкeнтaй eсiктiң oйығы мeн пopтaлды eкi жaғынaн 

қopғaп тұpғaн, төмeнгi бөлiктeгi қыpлaнғaн eкi бұpышты мұнapaлapғa қaтысты қapсылaстыққa 

күшeиe түсeдi. Жaлпы aлғaндa, сыpтқa қapaй aшылып тұpғaн сeкiлдi eтiп кeлтipiлгeн жәнeдe 

хaлықтты pухaни тaзapу мeн pухaни бaюғa шaқыpып тұpғaндaй oбpaзды бepeды. Кeсeнeнiң 

құpылымыдa үлкeн қызығушылық тудыpғaн. Қaлaнғaн тaс плитa ipгeтaсы, мысaлы пopтaл aсты 

бөлiгiндeгi  тepeңдiгi 1.5 мeтp бoлaтын 16 қaтapдaн тұpaды. Қaбыpғaлapы күйдipiлгeн кipпiштeн 

тұpғызылғaн. Күмбезді құрылымдар үлкен алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Мұнда күмбезді 
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арқалық, крест тәрізді күмбез, тромпты, дөңес арқалық және шоғырланған ұялы күмбез асты 

құрылымдары, Үлкен Ақсарай мешітінің ішіндегі параллель аркалар қолданылған. Соңғысы 

бұрындары Тұман- аға мешітінде колданылып, кейін Ишратхана мешітінде ары қарай дамыды. Алып 

құрылыстардың ғасырдан ғасырға жетуін, мықтылығын қамтамасыз ететін инженерлік-техникалық 

әдістер ғылыми жақтан дәлелділігі және терендігімен таң қалдырады. Тас құрылымдар саласының 

маманы, профессор А.А.Шишкин, 1975 ж. кешен құрылымының жағдайы жайлы қорытындыда, 

сейсмикалық жағдай мен әртүрлі іргетастарда күрделі әрі орасан зор кешендерді тұрғызған 

құрылысшылардың керемет қырағылықтарын атап көрсетті. Барлық кешенді 8 құрылымдық — жеке 

дара кеңістіктік блокқа бөлу арқылы алынған құрьлымдық схеманың қарапайымдылығы мен 

нақтылығы бұрындары болған сары топырақты іргетастың қайтадан қатты ылғалдануының өзінде де 

кешеннің жалпы тұрақтылығы мен ұзақ уақыт бойы сақталуын қамтамасыз етті. Кесіп бөлу 6 тесіп 

өтетін, екі тұйық дәлізбен жүзеге асырылған. Мұндай даналық инженерлік шешім сәулетшінің 

осындай керемет ескерткіште Орта Азия мен Қазақстан халықтарының көп ғасырлық құрылыс өнері 

жетістіктерін жүзеге асырып, дамыта алғандығын тағы бір мәрте дәлелдейді. 

Кесене – ханака архитектурасының көркемдік айқындылы ғын күшейте түсу үшін шебер 

интерьерде "генетикалық жағынан ұлттық қолданбалы өнермен байланысты өрнек жасау, сүйек, тас 

пен металды көркем өңдеу, ою, сюжетті"[4.555] кең қолданды. Алуан түсті ойып жасалған өрнекпен 

безендірілген мешіттің михрабы тіпті керемет. Кешеннің экстерьерінде эпиграфиялық декор, 

геометриялық ою кең қолданылған. Қасбеттер кірпіштен, ойып жасалған жылтыр өрнек 

жинақтарынан немесе майоликадан жасалған қаптауыштармен жабылған. 

Жамағатхананың үлкен күмбезіне қарағанда кесене кешенінің көлемдік-кеңістіктік 

композиңиясындағы маңызды жағдайын баса көрсету керек. Қасбеттердің қабырғалары негізгіге 

қарағанда эпиграфиялық декоры бар қолдан қүйылған кірпішпен қапталған. Бұл ескерткіште 

фигуралы қалаумен жасалған кірпішті оюлау, жоғарыда біз сипаттаған архитектуралық құрылыстар 

үлгісіне қарағанда басқаша баяндалатыны анық. 

Кесененің есіктері жоғары деңгейдегі көркем ою жұмысымен де ерекшеленеді, оның 

қалқасында (болат сақина) "бұл тамаша өнер туындысын жасап шығарған шебердің аты-жөні 

көрсетілген" өлең жазылған Иззаддин, Исфағаннан шыққан Тажаддиннің ұлы, 799 хижра жылы, яғни 

1397" [2]. Б.Т.Тұяқбаева "Таж-ад-дин ас- сахаба құюшы, нақысшы" деп оқуды ұсынады [3]. 

Бұл жерде Т.К. Басенов анықтаған жергілікті әшекейлі су- реттер негізінің ауысып келу 

фактілерін айта кеткен жөн. Мысалы, "төртайшық" деген атаумен белгілі ою кесене-ханаканың кіре 

беріс есігіне ойып жасалған өрнектен алынған. Б.Н. Деникенің мәліметі бойынша: "Орындалуының 

мүлтіксіздігі жағынан фатимидтік дәуірдегі оюдың ең керемет үлгілерінен қалыспайды, алайда 

стильдің мүлде басқа ерекшеліктерімен сипатталады". Соңғысы бізге түсінікті бола бастады. 

"Мұндай құрылыстарды салу және безендіру үшін шеберлерді шақыра отырып, Тимур жергілікті 

дәстүрді декорда толығымен ескере алмады, ал шеберлер тіптен орындай алмады. Дегенмен 

жергілікті өнерді жарым- жартылай алып пайдаланудың күрделі түрде орындалғандығы соншалық, 

оның сырттан алып пайдаланылғандығын арнайы талдаусыз аңғару мүмкін емес". 

Сонымен бірге, кешен архитектурасының Ортаазиялық Мауеранахрлық архитектуралық мектеп 

дәстүріне қатыстылығын көрсету үшін, кесене-ханаканың бір ғана маңызды ерекшелігіне – оның 

кешендік сипатына назар аудару керек. Бір ғимаратқа қолданысы бойынша алуан түрлі сипатағы 

бөлмелерді біріктіріп түрған құрылыстың мұндай түрін Орта Азиядан табу өте қиын. Бұл жағдайда 

түркістандық кешенді тек орасан зор көлемімен ғана еске түсіретін Хорезм мен Түркіменстандағы 

исламға дейінгі азаматтық құрылыстарды есепке алмаймыз. 

Қазақстанда Тараз қаласының маңындағы сарайлық-культтік Ақыртас (VII-VIII ғғ.) құрылыс 

дәл осындай кешенді сипат алған. Бұл қазақстандық кешендердің функционалдық құрылымына 

анализ жасау, көшпенді және отырықшы қоғамның мәдениеті бір-біріне сіңіскен аудандарда Ахмед 

Яссауи, Ақыртас кесене- ханакалары сияқты культтік-ағартушылық сипаттағы ірі орталықтардың 

құрылысы мақсатқа сәйкес салынған деп айтуға мүмкіндік береді. Құрылыстың мұндай түрін 

Қазақстанның солтүстік- түркістандық архитектуралық мектебінің дәстүріне жатқызуға болады. 

Кешен Мауераннахр сәулет өнері көркем және құрылымдық дәстүрлерінің ғимараттың 

функционалдық құрылымын ұйымдастырудың қазақстандық әдістерімен негізді үйлесуі мен 

қосылуының нәтижесі болып табылады. Егер біз барлық аталғандармен қатар, маңызды бір детальға 

назар аударсақ онда бұл біршама түсінікті болады. Біздің айтып отырған маңызды деталіміз: Ахмед 

Яссауи кесене ханакасының сәулетшісі дәл осы жергілікті табиғи жағдайды ескере отырып, осындай 

қиын шешімдерге — жамағатхананы соншалықты үлкен күмбезбен жабуға барды. Ал бұл кезде Орта 

Азияда құрылыстағы мұндай жерлер ашық аула етіп қалдырылып отырған. Бұл жердегі жаңалықтар 
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жергілікті табиғи-климаттық, әлеуметтік-экономикалық және тағы басқа жағдайларды ескере отырып 

жасалынғандығын, Орта Азиядағы құрылыстар үшін тың, белгісіз екендігін бірден байқауға болады. 

Негізгі қасбет порталының жоғарғы бөлігі Тимур қайтыс болған кезде салынып бітпеген. 

Түркістандық шейхтарда сақталынып қалған аңыздар бойынша, Бұхар ханы Абдуллахан оны қазіргі 

жағдайға жеткізіп аяқгаған. Алайда, осындай аяқталмаған күйінде де, өзінің ірі масштапты ықшамды 

формасының арқасында айбынды монумент кескінге ие болып түр. 

Осылайша, "Тимур дәуіріндегі сәулет өнерінің ерекше сипаты – мәдени қызметтің негізгі 

орталықгары – астаналық қалаларда қандай болса, шеткі аймақтарда да солай калыптасқан 

шығармашылық идеялар мен бағыттардың сіңісуі және араласуы арқылы алып державаның түрлі 

аудандарындағы сәулет өнерін өзара байыту. Тимурдың сәулетшілері көлемнің үлкен 

қарапайымдылығының шынайы архитектуралық монументтігіне, форманың қарама-қайшылығына, 

түсті жабынды шардың керемет үйлесімді- лігіне, әшекейлі өрнек құрылысының шексіз алуан 

түрлілігіне қол жеткізді" [116.153]. Жалпы алғанда Ахмед Яссауи кесене-ханакасын тұрғызу XV 

ғасырға дейінгі Орта Азия мен Қазақстан сәулет өнерінің жетістіктеріне бірқатар қортынды жасады. 

XV ғасырға қарай Қазақстан сәулет өнерінде белгілі бір дәстүрлер қалыптасты деп белгілеуге 

болады[6.56]. Әрине, егер біз мұны тәжірибенің жинақталуы деп түсініп, оны алдыда болатын сәтке 

қатысты қолданатын болсақ. Шамамен б.д.д. IV ғасырдан бастап Қазақстан аумағында белгілі болған, 

төртбұрышты бөлменің үстіне күмбез орнату тұрақгы дәстүрі қалыптасты. Бастапқы кезде төрттіктің 

бұрыштарындағы күмбездер арнайы кірпіш бағандарға тұрғызылды, кейін, VII-VIII ғғ. бастап, 

төрттік жақтың 1/5-1/4 бөлігін ғана алып жатқан тролептарға салынды. Мұндай құрылымдар 

күмбездің сақинасын нашар үстап тұратындықтан оны қосымша қабырғаға кіргізуге тура келді. IX-X 

ғғ. күмбез асты жүйесі, күмбездің білінер-білінбес салбырап тұрған жерлерін қалдыратын дұрыс сегіз 

қырлы түрге ие болады. XIII ғасырда қалқанша дөңестер мен бірін-бірі қиып өтетін аркалар жүйесі 

жасап шығарылады. Бұл жүйе арқалықты кеңейтіп, қабырғаларға үлкен тесіктер мен ойықтар салуға, 

ғимараттың ауырлық центрін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Қалқанша пандативтер соңында Орта 

Азияда, тор көзді пандативтердің дамуының негізін қалады. Бұлар шын мәнінде инженер В.Г. 

Шуховтың тор көзді құрылымынан асып түсті. Алайда, "тромптар ұмытып болып қалған жоқ, олар 

әлі күнге дейін халық шеберлерінің құрылыстарында кездеседі" [7]. Ахмед Яссауи кесене-

ханакасының сәулет өнері сәулет өнерінің ары қарай дамуына үлкен әсерін тигізді. Мысалы, 

Қаратаудың Баба Ата ауылындағы кесене-мешіт біршама оңайлатылған түріне Түркістандық кесене-

ханака құрылымының композициялық схемасын қайталайды. 
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АЙША БИБІ КЕСЕНЕСІ 
 

Бұл мақалада тасын түртсең тарихтан сыр шертетін Тараз жерінде орналасқан қасиетті кесенелердің бірі  

- Айша бибі кесенесі туралы баяндалады. ХІІ ғасырға жататын бұл сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші 

ЮНЕСКО тізіміне алынған.Айша бибі кесенесі өзінің аңызға толы рухани құндылығымен сәулет өнеріндегі 

ғажайып әлемде теңдесі жоқ ескерткіш болып табылады. Ескерткішті қалаған кірпіштердің әртүрлілігінің өзі 

таң қалдырады. Оның алғашқы қалпы біздің уақытымызға дейін тек батыс қабырғасында сақталған. Кесене 

әдемілігі күйдірілген сары балшықтан жасалған және 60 түрлі ою-өрнекпен безендіріліп, сәнделген. Кесене 
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Тараз қаласынан 18 шақырымда, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданында Айша-бибі ауылында орналасқан. Ол 

ортағасыр сәулет өнерінің жауҺары болып табылады. 
 

Данная статья посвящена Мавзолею Айша-Биби, которая расположена в центре села Айша-биби 

Жамбылской области. Датируется XII-XIII вв. Мавзолей Айша-Биби отличается великолепием декоративного 

оформления фасадов, сплошной облицовкой из терракотовых плит различной формы и орнамента более 60 

разновидностей. Один из интереснейших и уникальных памятников архитектуры Караханидской эпохи, не 

имеющий аналогов в архитектурно-строительной культуре Казахстана и Средней Азии. Памятник связан с  

легендами о любви восточной красавицы Айши и отважного воина Карахана. 
 

This article focuses on mausoleum of Aisha-Bibi, which is located in the center of the village of Bibi Aisha, 

Zhambyl region. It dates back to XII-XIII centuries; the Mausoleum of Aisha-Bibi is splendor decorative registration of 

facades, continuous facing of Terra-cotta slabs different in shape and ornament, and more than 60 varieties. One of the 

most interesting and unique architectural monuments Karakhanid era, which is unparalleled in the architectural and 

building culture of Kazakhstan and Central Asia.The monument is connected with legends about love oriental beauty 

Aisha and brave soldier Karakhan.  
 

Aişe bibi türbesi Camby bölgesindeki Aişe bibi köyünde bulunur.  XII-XIII  yüzyila kadar uzanir  Aişe bibi  

türbesi emespin mükkemel bir dekorasyon cepheler vardır,  sosn 60 tan fazla çeşidi var. Karakhanli dönemindeki en 

ilginç  eşsiz ve yapi kültüründe Kazakhstan ve or ta Astadaki benzersiz bir türbe. Anitlar orayntal güzellik Aişe 

hakkinda efsaneler ve Karakhanlinin cesur bir savaşina ilgili. 
 

Тасын түртсең тарихтан сыр шертетін Тараз жерінде керемет киелі жерлер мен кесенелер көп. 

Олардың барлығы да көне заманның бүгінгі куәгеріндей күмбездерін күнге сүйгізіп, аймақтың атын 

шығарып, асқақтап тұр.Солардың бірі XII ғасырға жататын сәулет өнерінің керемет ескерткіші Айша 

бибі кесенесі. Аңызға толы рухани  құндылығымен ерекшеленетін бұл ескерткіш Тараз қаласының 

алтын кілті іспеттес. 

Ортағасырлық Джавикент қаласының орнында қазіргі Айша Бибі ауылында, Бабаджи Хатун 

кесенесінің жанында «Айшабу» деп В.В. Бартольд атаған Айша Бибі кесенесі орнатылған. Бізге бұл 

кесененің тек жартылай бұзылған батыс қасбеті жеткенімен, В.В. Бартольд, В.А. Каллаур, А.И. 

Кастанье, А.Н. Бернштам, Г.А. Пугаченкова, Т.К. Басенов, Т.Н. Сенигова, Л.Б. Резина және тағы 

басқа ғалымдар бұған зерттеу жұмыстарын жүргізді. Кесенемен байланысты көптеген аңыз әңгімелер 

бар. А.И. Кастанье жазып алған әңгімелердің бірінде былай делінген: «Самархандтық хандардың бірі 

христиандық Қытай князінің қызына үйленген екен. Хан оны Ханым Бибі есімімен теңестіреді (бұл 

атаудың ескерткіші Самарқандта бар), ал оның әпкесі Айша Бибі Самарқанға қонаққа келеді. Сол 

жерге аталмыш ескерткіш тұрғызылады». Б.Т. Тұяқбаеваның мәліметтері шындыққа біршама жақын 

сияқты: «1034 жылы Талас билеушісі Бограханның қызы Масудтың мұрагері, Газна қаласындағы 

өзінің айттырылған күйеу жігіті Маудудқа бара жатқан жолда қайтыс болғандығы жайындағы 

мәліметтер өте қызық. Күтуші қызметкерімен өзінің айттырылған жігітіне алыс жаққа бара жатып 

жол-жөнекей қайтыс болған Айша Бибі атты ханымның осы жерле жерленгендігін баяндайтын 

жергілікті аңыз-әңгіме осы оқиғамен келісетін шығар» [1]. 

Т.К. Басеновтың басшылығымен 1953 жылы жүргізілген өлшеулер, Айша Бибі кесенесі ішкі 

диаметрі бойынша көлемі 7,23х7,23 м болатын төртбұрышты жобада салынған ғимарат екендігін атап 

көрсетті. Кесененің негізгі шығыс қасбеттері бір сызықта орналасқан. Жоғарыда айтылып өткендей, 

бізге батыс қабырғасы мен оңтүстік қабырғаларының бөліктері жеткен (қазіргі кезде ескерткіш қайта 

қалпына келтірілген). Басқасына қарағанды шығыс бөлігі қатты қираған, оның дәл ортасында 

ғимараттың ішіне кіретін есіктің орындары сақталып қалған. Қалған керегелердің ортасында терең 

қуыстарда орналасқан терезе ойықтары болған. 

Сақталып қалған бөліктерге қарап, ескерткіштің толығымен қирап қалған күмбезбен 

жабылғандығына көз жеткізуге болады. Бұған нөлдік сызықтан 43 м белгідегі керегенің қалыңдығы: 

160 см дейін, одан жоғары – шамамен 60 см өзгергендігі, сондай-ақ бұрыштағы аркалар 

қалыңдығының 286 см белгіге дейін өзгергендігі дәлел бола алады. Сақталып қалған батыс қасбеттің 

жоғарыға қарай 4,01 м-ге дейін тартылып, содан кейін кең балақ сияқты кеңейген үш бөлікті 

бағаналы екі жақ қанатынан қорғайтын терең қуыс орналасқан. Ал оның сына тәрізді архивольті 

диаметрі 32 см дөңгелек бағанаға тірелген. Арка табанының деңгейі қасбетті екі бөлікке бөліп тұр: 

төменгісі – біркелкі тегіс, жоғарғысы – арка тимпанан жиектеумен бөлшектенген. 

1953 жылы қазба жұмыстары «кесененің қамалы мен тақта тастан жасалған отмосткасы бар 

екендігін көрсетті». Оның үш қабатты қабырғасының қабырғасының қалыңдығы шамамен 170 см. 

Негізгі конструктивті қабат – көлемі 25х25 4-5 см екі кірпіштен тұратын ішкі қабат және қалыңдығы 

4-5 см, төртбұрышты, бет жағы ою-өрнекпен бедерленген, қоңыр қызғылт плиткамен қапталған 
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сыртқы қабат. Бұл екі қабаттың арасындағы кеңістік ганч ертіндісіндегі сынық кірпіштермен 

толтырылған. Барлық сәулетшілік-көркемдік және конструктивтік элементтер қалауға биіктігі 

бойынша әрбір 60-80 см сайын салыған ағаш (арша) байланыстар (арматура) арқылы өзара 

байланысып тұрады [2]. Б.д.д. І мыңжылдықта арал маңындағы тайпалардың құрылыс тәжірибесінде 

қолданылған бұл әдістің бірқатар түрлері, Айша Бибінің құрылысшыларын көрсетілген тісті әдіске 

қарай итермелеген болуы керек. Бірақ кейін ол Орта Азияда кездеспейді. Дегенмен бұл әдіс ХІV 

ғасырдан бастап Батыс Қазақстанның сәулет өнерінде жетіліп, кең қолданысқа ие болды. 

Барлық зерттеушілер Айша Бибі кесенесін сәулетшілік-көркемлік сапасы жағынан «Қазақстан 

мен Орта Азия аумағындағы ең ерекше кесенелердің бірі» деп бағалады. Кесененің архитектурасын, 

архитектуралық композициясының барлық негізгі әдістерін, әсіресе бөлшектер мен барлық 

тұтастықтарды пропорциялау және үйлестіру, тектоника, масштаб және толық мәселелерді өте 

тамаша меңгерген керемет хас шебер жасап шығарған. Батыс қасбеттің композициялық құрылысына 

талдау жасау оның элементтері, көлемі, орналасқан жері өзара байланысты және өзара үйлесіп 

тұрғандығын көрсетеді. Қасбетте тектоникалық жағынан артық ешқандай элемент кездеспейді. 

Қасбеттің төртбұрышты беті екі қабатқа бөлінеді. Төменгіде еш модельдеу жоқ, монументті, ал 

жоғарғы қабатта сүйір арқаның астында тік төртбұрышты болып жиектелген тимпан орнатылған. 

Және осы жиектеулердің шеті формасы бойынша сопақ, пластикалық плиткалармен толтырылған. 

Бұлар қоршауды айнала орналасып, арқа ойығының статикалық күшін «сенімді» ұстап тұрғандай 

әсер береді. Бұл жерде шешімнің тектоникалық ақталғандығы байқалады. Ғимараттың куб тәрізді 

көлемі бұрыштағы ірі колонналар мен олардың бір қарағанда ерекше болып көрінетін формасын 

көрер көзге күшейте түседі. Дүниенің төрт бұрышына салтанатты ашылатын есік пен терезелер 

қасбеттің бетіне жинақы салынған. Бұл маңызды элементтердің көтеріңкі сипаты формасы бойынаш 

тамаша, мүсін тәрізді жонып қарланған сүйір арка тіреліп тұрған пластикаға бай капительдермен 

байланысын қамтамасыз етеді. Бұл колонналар Айша Бибі «сарайы» қақпасының алдында құрменті 

қарауылда мәңгі қатып қалған секілді[3]. 

Кесенедегі барлық элементтердің гармониялық үндестігі мен олардың тектоникалық 

ұғынылуына негізделген, кесененің сәулетшілік-көркемдік айқындылығы ғимараттың барлық негізгі 

формалары мен жазықтықтарының жұқа нәзік өрнектелген қоңыр қызыл плиталармен қапталуымен 

күшейген. 

Сақталып қалған қабырғалардың мазмұнына талдай жасай отырып, Б.К. Басенов әртүрлі 

суреттері бар қоңыр қызыл плиталардың 20-ға жуық сан алуан формаларын қалпына келтірді. Ою-

өрнектік сюжеттердің мұндай үлкен алуан түрлілігі мен байлығы оларды қолданудың қаншалықты 

маңызды екендігін көрсетеді.  Ниса сарайын безендіру үшін қолданылған сәнді қоңыр қызыл 

плиталардың парфяндық дәуірге (б.д.д. ІІІ-Viғғ.) жататындығы айқын. Кейін, Г.А. Пугаченкованың 

бақылауынша, жапырақ формалы үй іші әшекейлері Хорезмдегі VI-VII ғғ. жататын Тешік қала 

бекінісінің бөлмелерінің бірінде қолданылған. 1927 ж. көне Тараз қаласынан М.Е. Массон тапқан  VI-

VII ғғ. мұндай плиткалар, сондай-ақ, Ташкенттің түбіндегі  V-VII ғғ. жататын Ақтепе бекінісін қазған 

кезде А.И. Тереножкина тапқан, А.Н. Бернштамның Суқұлықта, Т.Миргиязевтің Краснореченск 

қалашығынан тапқан плиткалар күйдірілген сары саздан істелген плиткалардың сәулет өнерінде 

қолданылғандығын айғақтайды. VIII-X ғғ. кесілген терракота техникасы эволюциясының жалғасуына 

қосымша көрсеткіш – ол осы дәуірге өте бай өрнектелген глазурьланбаған «дастархан» - деп аталған 

құмыраның кең тарауы [4]. Айша Бибі архитектурасының өзгешелігі мемлекеттің басқа 

аймақтарындағы қарахандық сәулетшілердің басқа туыстас шығармаларымен салыстырған кезде тіпті 

жақсы байқалады. Бірінші кезекте, Орта Азияның сәулет өнерінде «керегені қаптау мен қабырға 

сылағының жоқтығы ХІ ғ. қалаудың ерекше ұқыптылығына әкелгендігін» айта кету керек. «Кей 

кездері кірпіш бетіндегі геометриялық (ромб, шеңбер, параллелограмм және т.б.) немесе тынды 

қисық сызықты фигуралардың қиықтарынан жасалған рельефтер арқылы жүзеге асқан орнаментті 

қалау» көркемдік айқандауыштың негізгі әдісі болып табылады. Мұндай әдісті Аламбердар 

кесенесінің (Керки қаласының маңы, Түркменстан, ХІ ғ. басы), орта топтағы үзгендік кесенелердің 

(ХІ ғ. басы), көне Темрездегі Сұлтан Саадат кешенінің (ХІ ғ.) кесенесінің, Талхатан баба мешітінің 

(1095 ж. ескі Мерв қаласына жақын жерде) сәулетшілігінен көруге болады. 

Алайда бұл ғимараттардағы терракота Айша Бибідегі кесілген терракотадан ерекшеленеді. 

Үзгендік кесенелердегі терракоталардың қалыңдығы 4-10 см-ден 50 см-ге дейін жетеді. Және олар 

қабырғадағы кірпіш қалауының бетін сүйкімді етіп тұратын таза қаптағыш материалдарға айналды. 

Бұл әдістің өте ертедегі ортаазиялық сипатына қолданысы жағынан дифференциацияланбаған, бір 

уақытта кірпіштің де, көркемдік материал қаптағыш плитаның да қызметін қатар атқарған Айша Бибі 

кесенесіндегі ойып жасалған терракота айғақ бола алады. 
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Сонымен бірге қаптағыш плиталардың орнаментті сюжеті Айша Бибі кесенесі сәулет өнерінің 

жергілікті шығу тегін дәлелдейді. Ғимараттың төменгі бөлігі арканың табанына дейін қоңыр қызыл 

плиталармен қапталған. Плитаға алдыңғы кезде жақсы белгілі болған, орталықтан төрт жаққа қарай 

созылып жатқан қошқармүйіз өрнегі салынған. Ғимараттың жоғарғы бөлігі алуан түрлі. VI-VIII ғғ. 

Тараздағы қыштан жасалған столдардағы мөрдің орны сияқты да белгілі болған құйын тәрізді 

жапырақ формалы үй іші әшекейлері кесенеде өте кең тараған сюжет болды. Басқа сюжеттер жайлы 

да осы пікірлерді айтуға болады: қойдың төрт мүйізі, жапырақша гүлдер; бұлар да Тараздың қоңыр 

қызыл плиталарында кең танымал болған. 

Бұл орнаменттік сюжеттердің тамыры Жетісудағы түркі-қарлұқ дәуірі мәдениетіне таралып 

жатыр. «Қазақтың ою-өрнегіндегі бір жобалық заңы, яғни орнамент пен фонның болуы (қосымша 

ойықтарсыз) Айша Бибі декорында сақталып қалған» деген Т.К. Басеновтың тұжырымымен де 

келісуге болады. Қарахандықтар дәуірінің кезінде қазақ халқы өнерінің өз ерекшелігі қалыптаса 

бастайды: ою-өрнектің бір жобалылығы, заттар мен детальдардың табиғи көлемі мен формасына 

байланысты масштаб пен форма өзгергіштігі, орнаменттің қайта қалпына келгіштігі және басқа да 

ұлттық ерекшеліктер. Бұл жерде архитектуралық декор айтылып отыр» [5, 89 б]. Бұлар тек қана 

Қазақстанның емес, сонымен бірге бүкіл Орта Азияның мемориалдық  ескерткіштерінің сәулет өнері 

үшін өзінің архитектуралық-көркемдік сапасы жағынан үлгі болып табылатын ғимараттар 

болғандықтан, құрылыстағы ортағасырлық сәулетшілік жұмыстары, оның архитектуралық формасын 

үйлестіру әдістері жайлы мәселелер қарастырылады. Мысалға алғанда, монументтік ғимараттарды 

тұрғызып жатқан кезде ортаазиялық шеберлер алдын ала олардың жобасын жасаған. Бұған Н.Б. 

Баклянов тапқан, ХVI ғ. өзбек шеберінің архитектуралық сызбалары дәлел болады. Бұл сызба 

квадратты тордағы әртүрлі ғимараттардың жобасы көрсетілген. ХVI ғ. жататын сызбадағы күрделі әрі 

жақсы жинақталған жобалар, сызудың тамаша техникасы – осылардың барлығы көнедегі 

шеберлердің жоғары құрылыс мәдениеті жайында айтады. 

Мұндай сызбаларды ұзақ уақыт бойы қолданғандығы күмән тудырмайды. Жоба жасап, оны 

жүзеге асыру үшін қажет модульді тордағы сызбалар ХVI ғ. дейін көп уақыт бұрын пайда болған деп 

болжам жасауға болады. Бірақ, сонымен қатар, Х-ХІ ғасырларда ХVI ғ. сияқты сызу техникасы 

болмасы, онда шартты түрде қандайда болса ұзындық бірлігін өлшегішке тең модульді тор, клетка 

жұмыс сызбасының қызметін атқарды деген пікір де кең тарады. Модульді тор интерьер мен 

қасбеттің биіктігін өлшеуге пайдаланылды. 

Айша Бибі кесенесінің архитектуралық анализі мынаны көрсетеді: кесене бір ғана модульді 

торда тұрғызылуы мүмкін емес. Құрылыстың мұқият, терең ойланып салынған жоба екендігі күмән 

тудырмайды. Сызбасыз элементтер формасын қаптау, қасбет жазықтағы мәселелерін шешу мүмкін 

емес. Бұған мына бір мысалды келтіруге болады. Диаметрі үнемі өзгеріп отыратын бұрыштық үш-

төрттіктік бағанды қаптағанда әртүрлі формадағы плиталарды алуан түрлі бірнеше қатарға қойып, 

осы қатармен тимпанды жиектейді. Ал формасы жағынан қайрап ұшталған арка түпке қарай 

орналасқан терезелерге кіріктіріледі. Аркалардың жобаланып сызылған сызбадағы көлемі бойынша 

тұрғызылғандығына еш күмән жоқ. Осылайша модульдік тордың негізінде жасалған сызба жобасы 

Айша Бибі кесенесіндегі архитектуралық формалардың өзара үйлесіп тұруына мүмкіндік береді. 

Сәулетші ойын жүзеге асыру, жоғары квалификациялы мамандарға деген зәрулік қалаларда 

біріккен ерекше қолөнерлік цехтарда шеберлерді «мамандандыруға» түрткі болды. Құрылысшылар 

цехына кірпіш дайындайтын және балшық қабырға жасайтын шеберлер, қабырға мен күмбез 

қалайтын кірпішшілер, ағаш өңдегіштер, ганча өңдейтін шеберлер, сылақшылар мен көркем ою 

мамандары толық кірді. Каллиграфия мен көркем сурет салу бойынша суретшілерде бір ғана цех 

болды. Оны аға маман басқарды. Құрылысшылардың цехтық ұйымы жас шеберлерді дайындайтын 

мектептің де рөлін атқарды.  Ол жан-жақты жетілген құрылыс, сәулет өнері мен көркемдік әдістерді 

ойлап тауып, ұрпақтап ұрпаққа теория, тәжірибе, дәстүрді қалдыруға мүмкіндік берді» [6]. 

Қарахандықтар дәуіріндегі дәл осы ортақ жоғары мәдениет Қазақстан сәулет өнерінің Айша Бибі 

сияқты қайталанбас тамаша өнер туындысы пайда болған негіз, іргетасы болып табылады. 
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СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАК ВАЖНЫЙ 
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(На примере Восточного Казахстана) 
 

Цель статьи: ознакомление археологическими раскопками палеолита и неолита проведенныев Восточно-

Казахстанской области. 

В ходе написания статей известного археолога, основателя палеолита Х.Алпысбаева исследование 

Восточно-Казахстанской территории. Познакомилась с исследовательской работой С.С. Черниковой. Описание 

культурного слоя археологических памятников данного региона в сравнении последующим образом. 

 

Мақаланың мақсаты: Шығыс Қазақстан облысының: палеолит және неолит дәуірлерінің ескертіштері 

және онда жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарымен танысу болып табылады.  

Мақала жазу барысында белгілі археолог, Қазақстан палеолитінің негізін қалаушы Х.Алпысбаевтың 

және Шығыс Қазақстан аймағында зерттеу жүргізген С.С. Черниковтың зерттеу жұмыстарымен таныстым. Осы 

өңірдің археологиялық ескеркіштеріндегі мәдени қабатын салыстыра отырып төмендегідей сипаттама бердім. 

 
В исследовании ранних археологических периодов, в частности каменного века, огромное 

значение имеет апеллирование археологическими материалами, полученными в погребенном 

состоянии, нежели подъемным материалом. 

Так как, на камень, в зависимости от его структуры и физических свойств оказывают 

воздействие внешние экзогенные и химические процессы, в результате которых артефакт теряет свой 

первоначальный облик. А кроме каменных артефактов на памятниках с «поверхностным культурным 

горизонтом», не сохраняются другие материалы, такие как кость, дерево и т.д. 

Поэтому и важно в исследовании древних периодов истории опираться на материал, 

полученный в культурных слоях. В Казахстане, в этом плане огромный интерес представляют 

предгорья Восточного Казахстана, которые в период палеолита служили с одной стороны хорошим 

источником сырья – кремень, с другой стороны служили укрытием от непогоды – пещеры, и гроты, с 

третьей стороной – это постоянные водные и пищевые ресурсы. 

Не случайно, что первые стратифицированные палеолитические памятники были открыты на 

территории Восточного Казахстана. 

Интерес к Восточно-Казахстанскому региону восходит к середине ХIХ века, когда в 1869 году 

Семипалатинский краевед В. Никитин писал: « В археологическом отношении самым интересным 

районом Семипалатинского уезда является южная его граница и главным образом район Чингизских 

гор. Здесь в очень многих местах замечаются круги с едва заметной насыпью и без нее ». В. Никитин 

собрал сведения о курганных могильниках, наскальных изображениях, каменных изваяниях в 14 

волостях области.Им же был написан один из первых очерков по истории Семипалатинской области, 

в котором имелись сведения археологического ряда[1,с. 9]. 

Сначала я хочу остановиться наВосточно-Казахстанской археологической экспедицией (ВКАЭ) 

под руководством С.С. Черникова, которая проходила в 1950-1956 гг. Было открыто несколько 

палеолитических и неолитических стоянок: Пещера, Ново-Никольское, Канай, Усть– Нарым, Нарым, 

Свинчатка. Среди участников ВКАЭ находился Э.Р.Рыгдылон, который с большой вклад во время 

поиско следов каменного века в Восточном Казахстане. Наличие мустьерских форм орудий наряду с 

позднепалеолитическими миниатюрами долго оспаривалось учеными СССР. По-видимому, правы те 

исследователи, которые отстаивают позднепалеолитический сибирский возраст палеолита 

Восточного Казахстана.  

С.С.Черников 1952 году, так же как и в 1950 году, продолжал свои археологические раскопки в 

долине Иртыша от устьяр.Бухтармы до оз.Зайсан. 

Главными целями экспедиции было исследование памятников разных эпох: палеолит, неолит, 

эпоха бронзы, время ранних кочевников.[2, 43 с] 



150 
 

1-й отряд С.С.Черникова произвел раскопки в следующих пунктах:У дер. Пещеры (в 11 км 

выше устья р. Бухтармы) продолжались работы на месте палеолитической стоянки, обнаруженной в 

1950 г. Стоянка была расположена у входа в большую карстовую пещеру, вымытую водами 

Бухтармыв известняковом массиве карбонового возраста. Большая часть потолка обрушились 

(видимо, вследствие сильных землетрясений), и сохранилась только глубинная часть пещеры.  В 

раскопке 1950 г. И примыкающем  к нему с запада  раскопе 1952 г. (45 кв. м при средней глубине 

3м)была вскрыта часть дна древней пещеры у самого ее устья. В раскопе 1952г. ему удалось 

проследить известняковое дно пещеры на глубине 2,7м, которая была перекрыта продуктами 

разрушения потолка – большими плоскими глыбами известняка и щебенкой. Песчано-суглинистая, 

аллювиальная терраса Бухтармы не перекрывает коренного пола пещеры и прислонена к нему на 

1,8м ниже.[2, 43 с]. Во время археологических исследованийпод руководством С.С.Черникова у 

деревни Пещеры 1952г. были найдены 11 ножевидных пластин, 15 отщепов(частью с ретушью) 

верхнепалеолитического облика, угольки и точно не определимые кости крупных и мелких 

животных. 

Благодаря этой археологической экспедиции были выяснены геологическая структура пещеры, 

древние размеры подземной полости, а также характер заполняющих ее напластований. 

Палеолитическая стоянка находилась в пещере до того времени, как обрушилась большая часть свода 

и, видимо, была кратковременной, так как остатков культурного слоя обнаружить им не удалось. 

Последующей археологической раскопкой С.С.Черникова былау деревни Ново-

Никольской1950 г., где собрано много верхнепалеолитических орудий. Однако культурный слой не 

был обнаружен; не найден он и в 1952 г., хотя помимо расширения раскопа для того, чтобы найти 

место стоянки, были заложены 12 шурфов (глубиной 1,5м) по направлению от берега к горам двумя 

линиями. В результате тщательного обследования обоих берегов Иртыша вверх до 

р.Таволожанки(около 7 км ) собрано большое количество орудий палеолитического и неолитического 

облика, главным образом на самой береговой линии. Найдены скребки на отщепах, остроконечники, 

нуклеусы, ножевидные пластинки и отщепы с ретушью и без ретуши, обломок массивного скребла 

сибирского типа и нуклеус с боковой ретушью. Обращает на себя внимание неясных отпечатков 

гребенчатого штампа и вертикальным, ромбическим, врезным рисунком. Сосуд- явно неолитического 

облика и резко отличается от андроновской керамики.[2, 44 с] 

У членов экспедиции возникло два предположения: или стоянка была расположена выше по р. 

Иртышу, затем частью размыта, и орудия из культурного слоя перенесены водой или льдом (что 

вероятнее); или здесь существовали очень кратковременные охотничьи лагеря, не оставившие 

культурного слоя и также размытые. Для решения этих вопросов импотребовались дальнейшие 

полевые исследования. 

Также к одному из самых крупных памятников Восточно- Казахстанской области можно 

отнести стоянку Канай.У аула Канай в 1950 г. были найдены 3 орудия палеолитического облика, 

изготовленные из черного кремня и кости BisonIongicornis иBisonpriscusdeminutus. Обнаружены они 

недалеко от андроновского поселения. Это послужило поводом высказать предположение, что 

палеолитическая стоянка была разрушена андроновским поселением. Обследование 1952г. показало 

им, что это предположение не точное. Они остановились кратко на геологической характеристике их 

местонахождений. Здесь к Нарымскому хребту (граниты) прислонена узкая, меньше 1 

км,делювиальная терраса, мощность которой прослеживается при современных земляных работах до 

10 м. Терраса с довольно крутым склоном переходит в низкую, заросшую камышом пойму Иртыша, 

протекающего на расстоянии примерно 2 км. 

Здесь-то, в отвалах, оставшихся после современных работ, и была найдена в 1952 г. серия 

палеолитических орудий, имеющих исключительный интерес. Им сразу бросалось в глаза, что 

некоторые из них более или менее окатаны и заглажены, другие же не подверглись никаким 

изменениям. Все неокатанные орудия по типологическим признакам относятся к верхнему 

палеолиту, если не к мезолиту. Совсем иного типа орудия были окатанные. Это - остроконечники, 

сделанные из треугольных отщепов, односторонней обработки, с крупной ретушью по краям; 

массивные скребла с ретушью по рабочему краю; орудие, напоминающее мустьерский дисковидный 

нуклеус, с подправкой крупной ретушью одного из краев, и отщепы с ретушью. Материал орудий – 

черный кремень и зеленоватая кремнистая порода. Поскольку эти орудия  найдены не insitu, 

поскольку еще трудно былоотнести их с полной определенностью к тому или иному этапу палеолита. 

Однако бесспорно, что онипозднемустьерскогооблика, и не будет ошибкой считать их древнейшими 

из известных нам орудий на палеолитических стоянках Западной Сибири. Находка в 1950 г. здесь же 

среднеплейстоценовой фауны подтверждает это предположение. Материалов пока очень мало, 
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однако уже сейчас находка выразительных мустьерообразных орудий заставляет нас по-иному 

взглянуть на вопрос заселения человеком Казахстана и Западной Сибири. Связывая этот процесс 

скорее с Средней или Центральной Азией, чем с Восточной Европой. [2, 45 с] 

Проведенной разведкой  в районе деревниУсть – Нарым 1950 г.Собраны кремневые орудия: 

ножевидные пластинки (частично с ретушью), дисковидные и концевые скребки, нуклеусы, мелкие 

отщепы и обломки керамики с раннеандроновским орнаментом. В этом же районе был найден  

каменный рыболовный крючоккитойского типа.[2, 46 с] 

По выше указанному в 8 километрах от аула Канай, можно рассмотреть пещеру Барды-бай. В 

этой стоянке в 1953 году Э.Р.Рыгдылоном в горах Нарымского хребтабыли сделанынаходки 

каменных ножевидныхпластинок с подправленным краем позднепалеолитического облика. 

В Восточно-Казахстанской области, Катон-Карагайского регионапо исследованию в 1953 г. 

А.А. Крыловой, были найдены каменные отщепы и массивное нуклевидное орудие канайского типа в 

2 км от с. Свинчатка, в карьере, расположенном в 10 км от устья Нарыма. В 1955 г. Ею близ пос., на 

террасовидном уступе Нарымского хребта, а также в галичнике по нижнему течению р. Нарыма 

собраны изделия из кремнистой гальки и порфирита.: нуклеусы, отщепы, пластинки разной 

величины, скребла на концах широких пластин. [1, 17с] 

Один из памятников археологических раскопок - стоянкаМало- Красноярка. В 1953 г. В 3 км 

ниже села Мало-Красноярка И.М. Павлюченко был собран подъемный материал: каменные орудия 

позднепалеолитического облика – концевые скребки, скребловидные орудия, отщепы. 

Также можно рассмотреть стоянкуУсть- Нарым. В 1955 г. С.С. Черниковым в галечнике по 

обоим берегам р.Нарыма между селами Усть-Нарым и Хайрюзовкойнайдены ретушированные 

отщепы, крупные пластины и скребла позднепалеолитического облика. 

На южном берегу оз. Зайсан в Тарбагатайском районе в 1955 г. С.С. Черниковым найден 

позднепалеолитический каменный ретушированный отщеп. 

После небольшого перерыва в 1977 году археологическая экспедиция под руководством 

Черникова начала работу по изучению памятников каменного века в зоне затопления Шульбинской 

ГЭС. Поиск осуществлялся по обоим берегам Иртыша и вдоль его притоков: долины рек Шульбы, 

Убы, Карашат, Кызылсу. Интерес представляет мустьерское местонахождение БурденеI, 

расположенное на второй надпойменной террасе р.Иртыш. Здесь в толще серых суглинков 

обнаружены позднепалеолитические нуклеусы, а в слое желтоватой супеси – кости животных. В ходе 

неглубоких зачисток археологам удалось собрать серию каменных орудий в виде скребков и пластин 

в районе с.Азово, с.Каинды, с. Красноярского [1, 17 с]. 

На сегодняшний день самым ранним палеолитическим памятником для Восточного Казахстана 

является местонахождение Козыбай.  Обнаружено оно в 1989 году в ходе работ совместной 

разведочной экспедиции  Института археологии им. А.Х. Маргулана и историко-краеведческого 

музея на левом берегу р. Калгуты, в 2 км западнее отс. Карат о гай Курчумского района. Каменные 

изделия представлены отщепами с ярко выраженными ударными бугорками и отходами 

производства. Среди нуклеусов выделилосьмассивноеядрищелеваллуа из черной кремнистой породы 

с вкраплениям кварца. С одной стороны уплощенной  гальки имеется три негатива снятия отщепов, 

один из которых занимает значительную часть нуклеуса, а с другой имеется множество сколов. 

Аналогичные леваллуазские нуклеусы известны в других раннепалеолитических комплексах 

Казахстана. Отщепы немногочисленны, но имеют отчетливые ударные бугорки со скошенной 

площадкой. Несколько экземпляров несут следы псевдоретуши. [1, 16 с ] В памятнике Козыбай 

найденные орудия,обработанные грубыми сколами из кремневых галек, были найдены и возле  аула 

Канай, на р. Убе, в горах Чингиз-Тау. 

В 1953 году Э.Р. Рыгдылоном в 25 км от устья Нарыма, на правом берегу тоже было 

обнаружена находка – кремневое серебро,  которое ученые отнесли к древнему палеолиту. [1, 16 с] 

Следующий период исследований в Восточном Казахстане связан с изучением стоянки 

Шульбинка под руководством Ж.К. Таймагамбетова. 

Поселение Шульбинка находится в 3 км восточнее пос. Старая Шульба Новошульбинского 

района Семипалатинской области. Памятник расположен на 35-40 метровой террасе правого берега р. 

Иртыш в устьевой зоне р. Шульбинки, правого притока Иртыша. Терраса состоит из выходов 

кремнистого сланца, местами ее прорезают небольшие овраги. [4, 12 с] 

Каменные изделия залегали на открытой поверхности террасы и занимали довольно большую 

площадь. Сборы подъемного материала производились поквадратно, чтобы можно было 

впоследствии восстановить первоначальную картину. Среди более 2000 каменных изделий, 

собранных в первый изыскательный сезон на террасе, выявлены нуклеусы конусовидные, 
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клиновидные, аморфные и неопределенных форм, значительное количество скребков, изготовленных 

как на отщепах, так и на платинах. Кроме того, выделены пластины с ретушью, отщепы и множетво 

отходов производства. [4, 12с ] 

Основным сырьем для изготовления орудий являлись кремнистые породы камня: халцедон, 

яшма, иногда горный хрусталь, выходы которых имеются в 80 км от стоянки, в горах Дельбегетей. 

Подъемный материал датируется ранним неолитом, возможно, мезолитом. 

После тщательного сбора  подъемного материала на расстоянии 6 м друг от друга были 

заложены четыре разведочных шурфа размером 2*1м, поэтому впоследствии не составляло большого 

труда соединить их между собой и превратить в раскоп. В них на глубине 60-65, 20 и 40 см от 

древней поверхности обнаружены нуклеус, скребки и отщепы, что послужило поводом для 

стационарных раскопок. 

Заложенный раскоп площадью 1000 кв. м в плане имеет вытянутую с востока на запад форму и 

почти полностью охватывает участок от обрывистого края террасы р. Шульбинки в восточной 

стороне и до оврага на западной. 

Наибольшая глубина насеверо – западном участке раскопа составляет 1 м , в восточной части – 

0,2 м. Это объясняется тем, что терраса в данном месте имеет пологий уклон к р.Иртыш и 

Шульбинка. Стратиграфический разрез стоянки наиболее четко представлен в северной части 

раскопа, где профиль рыхлых отложений выглядит следующим образом: дерновый слой – 0,05 м; 

гумусированный слой мощностью 0,55м, по краям обрыва постепенно выклинивается; лессовидный 

суглинок светло-желтого цвета толщиной до 0,35 м, также выклинивающийся в восточную сторону; 

крупнозернистый песок местами мощностью всего 0,10 м; сплошной окатанный галечник – 

аллювиальные отложения, залегающие на скальном цоколе. При вскрытии стоянки мы 

придерживались методики, предложенной ведущими советскими палеолитоведами. [4, 13 с] 

Наличие каменных изделий и очагов свидетельствует нам о длительном обитании здесь 

древнего человека – охотника за животными. Каменные изделия выявлены во всех трех горизонтах, 

но наибольшее их количество собрано в третьем. Во втором стратиграфическом горизонте 

обнаружено также кострище диаметром более 1 м и погребение человека, остатки которого 

находились весьма в плохом состоянии. Погребен он был в скорченном положении, на левом боку и 

ориентирован головой на запад. К сожалению, контуры могильной ямы не прослеживаются, 

отсутствует сопровождающий инвентарь, однако не вызывает никакого сомнения, что погребение это 

древнее. [3] 

  В третьем горизонте (верхнепалеолитическом) обнаружено большое количество нуклеусов. 

По форме они подразделяются на конусовидные, торцовые и нуклеусы с бессистемным скалыванием. 

Встречаются и нуклеусы леваллуазского облика, имеющие несколько ударных площадок и 

сохранившие местами первоначальную галечную корку. К примеру, нуклеус из мелкозернистой 

гальки имеет как минимум две скошенные площадки. Одна из площадок подправлена мелкими 

сколами, а в качестве другой использован негатив предыдущего скола. Одна из рабочих 

поверхностей имеет следы неоднократного скалывания, а другая сохраняет галечную корку. [3] 

Функциональные орудия производства представлены несколькими скреблами. Одно из них 

изготовлено на довольно массивном отщепе, спинка которого подработана частыми сколами, а по 

всему периметру имеется мелкая ретушь. В профиль одна сторона орудия выглядит выпуклой. На 

спинке некоторых скребел сохранилась желвачная корка. Рабочая сторона подработана мелкой 

ретушью по всему периметру. [4, 14 с] 

Встречены отбойники из галек, проколки и скребки, резцовое орудие, изготовленные из 

отщепов и пластин. Наиболее яркими являются массивные пластины с ретушью и фасетированной 

площадкой, некоторые из них сохраняют ударный бугорок, частично галечную корку. [4, 16 с]. Тем 

самым, стоянка Шульбинка, стала первым памятников позднего палеолита, исследованным 

комплексно, и на котором были получены в погребенном состоянии палеолитические материалы и 

реконструированы следы хозяйственной деятельности. 

Также,  орудия палеолитической эпохы были найдены в Восточно- Казахстанской области  в 

археологической раскопке при исследовании ЖакенаТаймагамбетова. Он в своем интервью дал 

описание пластинки с 40 тысячалетней историей. Даннное орудие люди древнего палеолита 

использовали в быту и охотничестве.[5] 

В настоящее время работы Восточном Казахстане ведутся Национальным музеем Республики 

Казахстан и Институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, 

в ходе которых были осмотрены и проверены ранее известные палеолитические памятники, а также 

открыты новые археологические стоянки каменного века. 
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Далее, я бы хотела остановитсяо проведенныхисследованиях в юго- Восточном регионе 

Казахстана неподалеку от границы с Китаемв котором был обнаружен палеолитический объект. 

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН совместно Национальным музеем 

Республики Казахстан при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда в течение 

двух лет обследовали обширные территории Казахстана. 

Во время археологических раскопках ученые обнаружили многослойный палеолитический 

объект, содержащий тысячи артефактов в разных по времени слоях – от ранних этапов верхнего 

палеолита (45-35 тыс.л.н.) до финала эпохи плейстоцена (10 тыс.л.н.).Старший научный сотрудник 

ИАЭТ СО РАН Антон Анойкинрассказал, что площадь памятника составляет не менее тысячи 

квадратных метров.Также при раскопке они выделили семь геологических слоев и собрали более 

тысячи каменных изделий. 

- Идея писка палеолитических объектов в Северном и Восточном Казахстане принадлежит 

академику Анатолию Деревянко, - пояснил Антон Анойкин. – Найденный памятник находится около 

Джунгарского Алатау, недалеко от так называемых Джунгарских ворот – пороходов между горами, 

которые в древнее время использовали кочевые племена, шедшие из Центральной Азии на 

территории современного Северного Китая и Монголии.По результатам разведочных работ 

археологам было сложно  дать более точную характеристику памятника. В объекте археологические 

раскопки планируются в будущем году.[6] 

Значительным событием 2016 года стало открытие многослойной стратифицированной 

палеолитической стоянки Ушбулак в Шиликтинской долине Зайсанского района. Памятник с 

сохранившимся культурным слоем, в рыхлых отложениях с мощностью до шести метров. Согласно, 

проведенной зачистке на объекте, можно сделать вывод, что памятник был заселен на самых ранних 

этапах позднего палеолита (примерно 45-35 тысяч лет назад) и до конца позднего палеолита (10 

тысяч лет назад). Таких памятников эпохи начала верхнего палеолита с ненарушенными 

культурными слоями в Азии известны единицы. Причем, все они были открыты еще в прошлом веке. 

Выявленная выразительная каменная индустрия стратифицированной стоянки Ушбулак 

свидетельствует о развитии технологии обработки камня древним человеком на протяжении 40-35 

тысяч лет и подтверждает взаимосвязи первобытных людей Казахстана с Алтаем и Сибирью и 

свидетельствует о древних миграциях первобыных людей на территории Казахстана в Азию и Европу 

[7]. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ЗЕРГЕРЛІК ӘШЕКЕЙ-БҰЙЫМЫ: СЫРҒА 

 
Мақалада қазақтың зергерлік өнерінен мәліметер келтіріліп, соның ішінде сырға ұғымына нақтылай 
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ашылады. Қазіргі жаһандану заманныда сонау ежелден келе жатқан дәстүрді сақтап келе жатқан зергер 

шеберлер туралы да айтылып кетеді. 

 

В статье приводятся сведения о ювелирном искусстве, особенно понятия о серьгах. А 

также,раскрывается кому дано носить серьги по разным  возрастам и регионам. Говориться, о ювелирах 

которые сохраняют  традиции с древних времен до нынешней глобализации. 

 

Data on jewelry art, especially concepts about earrings are provided in article. And also, reveals to whom it is 

this to wear earrings on different age and regions. To be told, about jewelers who keep traditions since ancient times 

before the current globalization. 

 

Қазақтың тарихы қашанда оқып білу, зерделеп қарастыруға қазақ зергерлік өнерінің қосар үлесі 

мол. Қазіргі таңда көне дәуірлер өнерінің «тілін» жеткізіп отырған қол өнер бұйымдары мен металдан 

жасалған бұйымдар десек қателеспеспіз. Қазақтың халықтық зергерлік өнері ұлттық мәдениет 

тарихынан ерекше орын алады. Өнердің бұл түрінің түп төркіні мыңдаған жыл әріде жатыр. 

Археология деректеріне қарағанда, Қазақстан территориясында мыс, алтын, тағы басқа асыл және 

түсті металдарға бай кен орындарын игеру ісінің ежелгі замандарда – ақ қолға алынғандығын 

айғақтайды. Сан ғасырдың сарабынан өтіп, біздерге қаймағы бұзылмай жеткен халқымыздың 

қастерлі де дәстүрлі қолөнері көптеген салаға бөлінеді. Солардың бір түрі жағынан да, мән – мазмұны 

жағынан да аса бай, шоқтығы биік тұрғаны – зергерлік өнер. Зергерлік өнер туындыларын зерттей 

келе, оның өте күрделі, әрі қиын да қызықты екеніне көз жеткізуге болады. Қазақ зергерлері негізінен 

әйелдердің сәндік әшекей заттарын (сырға, білезік, жүзік, сақина, шолпы, алқа, қатырма, шашбау, 

т.б.), Қазақтың зергерлік заттарында жан-жануарларға байланысты мифтік ұғымдағы өрнек түрлері 

(қошқар мүйіз, түйе табан, таңдай), көкөніс өрнектер (жапырақша, гүл, сабақша), ұласымды өрнектер 

(ырғақ, сағақтау, айқас), геометриялық өрнектер кездеседі.  

Біздің бұл мақала қарастайын деп отырған тақырыбымыз, қазақ әйелдеріне арналған көркемдік 

бұйымның тағы бір түрі – сырға. Қазақтың қыз-келіншектерін ажарландыра түсу үшін, оларға арнап  

алуан түрлі әшекейлі бұйымдар жасаған. Сырғаны жас ерекшелігіне қарай ажыратуға болады, 

негізінен бойжеткен қыздар құлаққа таққа. Сондықтан сырғалар әсем де жеңіл жасалады. Сырғаның 

ай, айшықты, тұмар қозалы, салпыншақты, тас алтын, күмісті, қоңыраулы, күмбезді т.б. түрлері 

болған. [1]  

 
 

Қазақтың зергерлік өнері – тамырын тереңнен алатын дәстүрлі мәдениеттің көрікті және 

көрнекті саласы. Зергер болу киелі де қасиетті өнер ретінде саналған. Сондықтан да боларел ішінде: 

«Зердің жайын зергер білер, Аңның жайын мерген білер», – деп босқа айтпаса керек-ті. Оған 

біріншіден, табиғаттан дарыған тума талант керек болса, екіншіден, ол – атадан балаға немесе 

ұстаздан шәкіртке ауысып отыратын тылсым сыры бар, халықтың тарихымен, салт-дәстүрімен байып 

отыратын қастерлі кәсіп. Жалпы зергерліктің түбірі «зер» парсының «алтын» деген сөзінен шыққан. 

Зергерлік өнер – ауқымы жағынан шағын болып көрінгенімен өте нәзік те күрделі өнер. Қиындығы 

«инемен құдық қазғандай» демекші, ісмерлікпен қоса, ыждағаттылықты қажет етеді. Зергерлер 

көбінесе, әйел қауымының әшекейлі сәндік бұйымдарын шеберлікпен, зор талғаммен жасай білген. 

Қазақ әйелдері кеуделеріне алқа, құлақтарына сырға, шаштарына шолпы, білектеріне білезік, 

саусақтарына жүзік таққан. Бір-біріне үзбелеп бекітілген үлкенді-кішілі өрнекті алқалардан 

құралатын салмақты да салтанатты өңіржиектер аса көзтартарлық әсем болады. Көптеген зергерлік 

бұйымдар түрлі асыл тастармен әшекейленеді. Жалтыраған асыл тастар бұйымдарға әдемі өң береді, 

әрі бағасын арттырады. Әшекейлердің тіл-көзден сақтау қасиеті бар деген түсінік ертеден 

қалыптасқан. Солардың көнеден келе жатқандарының бірі жоғарыда айтқанымыздай – сырға.  



155 
 

Көптеген елдерде адам моншақ, сырға, білезік тәрізді сәндік бұйымдарды неғұрлым көп 

тағатын болса, соғұрлым ол бай болып есептеледі. Ал бай саналған әйел әрі сымбатты, әрі сұлу 

болуы тиіс. Африка, Оңтүстік Азия елдері мен кейбір аралдарда мұндай ұғым осы күнге дейін бар 

көрінеді. Әшекей бұйымдары арқылы әр халықтың өзіндік сыр-сипаты, өнерге деген көзқарасы, 

ұлттық тағылымы мен қоршаған ортаға деген ұғым түсінігі байқалып тұрады. Осы тұрғыдан алып 

қарағанда, қазақ зергерлік өнерінің де өзіндік ерекшеліктері бар. Бір шүкіршілік ететініміз, 

салыстырып, талдап қарай келгенде, қазақ зергерлік өнерінің дүниежүзілік деңгейден ешқандай да 

төмен емес екендігін аңғаруға болады. Біздің қол шеберлеріміздің жасаған бұйымдары дүниежүзінің 

әр түрлі көрмелеріне қатысып, жақсы бағаланып келеді.  

Өткен заманда қазақтың халық қолөнерінің жете дамыған түрлерінің бірі – зергерлік өнер 

ұлттық мәдениетіміздің тарихында өзгеше орын алады. Бұл өнердің түп тамыры сонау әріде жатыр. 

Бағзы бір  замандардың өзінде Қазақстан территориясында алтын, күміс, мыс, қалайы, қорғасын, тағы 

басқа металдар өндірілген. Соларды соғу, құю, қалыпқа салу арқылы еңбек құралдары, әшекей заттар 

мен әр түрлі бұйымдар жасалған. Археологиялық зерттеулер осыны дәлелдеген. Қазақстан 

территориясында жүргізілген қазба жұмыстарының нәтижесінде ертетеді көшпелілер заманында 

кеңінен таралған алтын мен күмістен және басқа металдан жасалған көптеген әшекей бұйымдары 

табылды. Сол табылған заттардаың көпшілігі қас шебердің қолынан шыққан нағыз өнер 

туындылардың қатарына жатықызуға болады. Мысалы, «Қарғалы көмбезінен» табылған бұйымдар. 

Есік қорғанынан табылған бүкіл әлемді таңдандырған сақ алтыны кез келген тарихи қазыналардың 

мақтанышы бол алады. Сақтардың әсем жасалған метал бұйымдар туралы Герадот, Страбон, Ктесия 

сияқты ежелгі грек авторларының шығармаларына кездеседі. [3-3б]. Бұдан біз сол кездегі әлем 

мәдениетінің жай-жапсарын біле аламыз.  

Бұйымдардың жасалу технологиясы мен көркемдік ерекшелігіне қарай,  қазақ зергерлік 

өнерінің дамуын көне дәстүрлер жалғасы және көршілес елдер мәдениетінің өзара әсерін көруге 

болады.  Өзге халықтардан үйренген нақыш-бедерлер ұлттық эстетикалық талап-талғамға сай 

өзгеріске түсіп, көркемдік стильдің өзіндік ерекшеліктерін бұлжытпай сақтап отырып, бұйым жасау 

технологиясын түрлендіре түсуге жағдай туғызды.  

Қазақ қолөнерінің  басқа түрлеріне қарағанда зергерлік өнердің жасалуындағы бір ерекшелігі 

оның кәсіптік сипатына байланысты. Қазақтың зергерлік ісінің тағы бір өзіндік ерекшелігі – 

зергерлер ұстаздарынын үйреніп, сосын өздері жеке-жеке еңбектенген. Зергерлік бұйымдарды жұрт 

көп пайдаланған болғандықтан бұл өнер кең өріс алды. Сол заман адамдары діни ұғымдар бойынша 

тілден, көзден сақтайды-мыс, әр түрлі кездейсоқ пәле-жаладан қорғап жүреді-мыс деп, бойтұмар 

болатын әшекей заттарды жасатуға құмар болған. Зергерлік бұйымдардың көпшілігі ұзақ уақыт бойы 

бойтұмар ретінде роль атқарған. Бұйымның материалы, түр-түсі, ою-өрнегі діни сенімдер мен 

аңыздарға сай алынатын болған. Зергерлік бұйымдардың  көлемі ықшап, көркемдік бейнесі біртұтас 

болып келетіні әлгіндей астарлы сырымен, мән-мағынасымен тікелей байланысты  болды. Бертін 

келе олар о басты астарлы мәнін жойып, декорациялық қызмет атқаратын бұйымдар қалыптасып, мол 

тарай бастады.[3.3-4б]. 

Метелдан жасалған әшекейлік бұйымдардың қоғамның барлық әдеуметтік топтарының 

арасында тарауы – зергерлік өнерде көбінесе күміс пен оның қоспаларының пайдалануына әсер етті.  

Күміс – жұмсақ, қақтауға төзімді, оңай өңделетін металл және жарқыраған ашық түсімен көз 

тартады. Оның осы қасиеттерін зергерлер барынша пайдаланды. Күмісші шебер алуан түрлі 

бұйымдар жасайтын. Бұның ішінде қыз-келіншектерге арналған әшекей бұйымдары, сыртқы 

киімдердің түймелері, сәндік заттар, қару-жарақ, ер-тұрмандарды әшекейлеу ерекше орын алды. 

[3.5б] 

Қазақ ССР Мемлекеттік өнер музейінің қорында осы аталған зергерлік заттардың бәрі бар десек 

те болады.  Қордағы әшекей бұйымдардың көбі ХҮІІІ ғасырдың аяқ кезі мен ХХ ғасырдың басында 

жасалған. Өңірлер бойынша зергерлік бұйымдардың ерекшелігін айтар болсақ. Солтүстік Қазақстан 

зергерлік бұйымдарының ерекшелігі – құрылымының күрделілігі, формаларының әсемдігі, 

салпыншақтарының көптігі және бұйымдарға ақық, маржан, перезе, тағы басқа тастардың көзі 

салынған.  

Орталық және Шығыс  Қазақстан шеберлерінің шығармалары қарапайымдылығымен, 

формалардың айқындылығымен, әшекейлеу стилінің ықшамдығымен көз тартады.  

Оңтүстік Қазақстан зергерлерінің бұйымдары- ою-өнердің, нақыштың көптігі, әрі күрделілігі, 

сылдырмақ салпыншақтар мен алтын жалатқан бөлшектердің жиі қолданатындылығымен 

ерекшеленеді.  
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Сырғалардың да көркемдік шешімі алуан түрлі. Өте шебер нәзік етіп жасалған зер сырғалардың 

құрамы өзгеше. Олар сым шашақты майда қоңыраушалардан тұрады.  

Сырғалардың ішінде –ай сырға барлық өңірде бар десек те болады. Діни сенімдегі қазақтар 

Айды о баста қасиетті деп санап, қатты қастерлеген. Осыған орай ай сырғалар аспан әлеміндегі 

денелердің түрлерімен әшекейленеді.  

Тарам-тарам салпыншақтан жасалған тамшылы сырға, құрылымы күрделі қозалы сыраға, іші 

қуыс жұмыр сырға – ослардың әрқайсысы өз өрнегі, өз көркімен көз тартады. [3.5-7б] 

Айбалта сырға -ертедегі соғыс қаруының бірі-айбалтаға ұқсатып жасалған сырға түрі. Алақаны 

айбалта пішінінде жасалады да жоғары жағының орта тұсына тойнақ орнатылып, оған құлақтың 

сырғалығының тесігіне кіргізілетін ілгек бау орнатылады.  

Алқа - бірнеше бөлік асыл тастардан, түрлі-түсті  шыны көздер орнатылған бірнеше алақаннан 

тұратын, топсалы шынжыр арқылы тағылатын мойын әшекейі. Алқаны жасөспірім және бой жеткен 

қыздар, жас келіншектер таққан.  Алғашында алқаны дөңгелек пошымда, әрі әшекей ретінде 

тағылғанымен, бертін келе оны түр сипаты өзгеріп, тұмарша түріне ауықан. Алқа моншақтан тізген 

асыл тастардан, алтын мен күмістен соғылып, бетіне асыл тас қондырып, ою-өрнектеп салпыншақты 

етіп жасалады. Алқа бірнеше бөліктен тұрады:  

алақан- бір-бірімен топса арқылы байланысатын жалпақ күміс немесе күмістелген қаңылтыр 

(оны кей жерлерде тақта депатайды); 

алақанбау – мойынға байлайтын жібек жіп немесе күміс шынжыр; 

аяқ – алқаның шынжырлары, салпыншағы; 

қас- алқа көзіндегі тас; 

қоза- шар сияқты ұсақ домалақ әшекей; 

тойнақ- бекітілген топса секілді тетігі.  

Түркітанушы В.В.Радлов түркі тілдеріне араб тілдерінен енгенін, оның дөңгелек, шығыр, 

шығыршық, сырға, алқа, сақина, білезік сияқты мағныда қолданғандығын айтады. Оның сөздігінен 

түркі тілдеріндегі мынадай атауалрды оқимыз: мойын алқасы, бармақ алқасы (сақина),білек алқасы, 

(білезік), қапы алқасы (есіктегі құлып). Қазақ тіліндегі деректерде алқа деп сырғаны да атаған. Бірақ, 

ол бүгінде ұмыт болып оытр.  

Аяқсыз сырға -  салпыншағы, үзбесі жоқ сырға түрі [1-302б,4-16б]. 

Аяқты сырға -  бірнеше ұсақ салпыншақтары бар сырғаның түрі. Аяқты сырға 

салпыншақтарының санына қарай екі аяқ, үш аяқ, төрт аяқ, бес аяқ сырға деп жіктейді[4-16б,1-302б]. 

Әребек – мұрынға тағатын сырға, зере деп те аталады. Мұндай әшекей бұйым қазақтарда өте 

сирек кездеседі. Мұндай атау Оңтүстік өңірлер шекараласатын аймақтармен этномәдени байланыс 

негізінде тілімізге енген әребек жеңіл іші қуыс қозалармен әшекейленіп, мұрынға өткізетін сымның 

ұшы тиектеледі. Әребектің арабек деген атауы да кездеседі[1-331б]. 

Бетмоншақ – сәукеленің екі жағына, маңдайына салбырата қадап қоятын бірнеше қатар 

төгілмелі моншақ. Ол сәукеленің  бетмоншағы деп аталып, беоге дейін, тіпті одан да төмен салбырап 

тұрады. Моншақ саны, ұзатылып жатқан қыз әкесінің дәулетіне байланысты. Қалыңдық өз үйінен 

ұзатылып, барар жеріне жүрерде жолда бетмоншақ үзіліп қалмауы үшін кеуде тұстан салпыншақ 

моншақтарға қалта тігіп қояды, немесе белбеуге бет моншағын түйіп алады. Қазақта жас келіншектің 

бетмоншағының үзіліп түсуі үлкен ұят саналған. Құнтсыздықтан болып ыңғайсыз жағдайда қалған 

қыз-келіншектерге қарата «бетмоншағы түсті», «бетмоншағы үзілді»  десе, «жас», «ұяң» деген сөздің 

орнына да «бет моншағы үзілмеген» сияқты сөз орамдары пайдаланылады. Біреудің ыңғайсыз күйге 

түсуіне байланысты айтылатын бетмоншағың түсіп тұр ма,-деп келетін сөз бетмоншақтың жоғарыда 

айтылған ғұрыптық мәніне орнықса керек. Әсемдік, сәндік беруден тыс халық наным-сенімінде 

моншақ қаскөй күштерден, тіл-сұқтан сақтайды деп саналады. Ол киімнің, дененің әр жерінде 

тағылды. Соған сай әртүрлі аталады. Моншақ атаулы қазақы ортада ерекше бағаланады. Тесік 

моншақ жерде қалмас деген сияқты сан алуан тұрақты сөз тіркестері осыған байланысты қалыптасса 

керек [4-20б,1-497б]. 

Дүмбір сырға – көнек, күбі, кеспек тәрізді пішінді сырға түрі. Күмістен қақталып, іші қуыс етіп 

жасалады. Ішіне ұсақ қиыршық тас салынады. Қозғалған кезде сыңғырлаған жағымды дыбыс 

шығарады. Сабағы тойнақ арқылы байланысады. Көлемі «құсайын жүзім» немесе «келін бармақ» 

жүзіміндей, пішімі «құрмаға ұқсас[1-664б]. 

Жақұт сырға – Көзіне жақұт қондырған қымбат сырға. Қолында алтын балдақ, құлағында мың 

құбылған жақұтты сырға, аяғында алтын зермен оқалап тіккен қызыл сақтиян етік[4-29б]. 

Жез сырға – Сары жезден жасалған сырға. Үкілі бөрік, жез сырға, ғашық болдым бір қызға[4-

31б]. 
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Жұлдызсырға – шеңберінің ортасында бес тармақты жұлдызы бар сырға. Жұлдыздың 

ортасында асыл тастан көз салынады. Мұндай сырғаның салпыншағы болмайды. Кей жерлерде 

жұлдызсырға –күмістен қақаталып жасалған, көлемі үлкендеу болып келген. Оны көбінесе егде 

әйелдер таққан[2-439 б].  

Зер сырға – алтын сымынан нәзік те әшекейлі етіп сырға. Өте шебер, нәзік етіп жасалған зер 

сырғалардың құрылымы өзгеше. Олар сым шашақты майда қоңыраушалардан тұрады [4-35б]. 

Қозалы сырға –қозасы бар яғни салпыншағы бар сырға. Бұл сырға қоза сырға деп те аталады. 

Шайқалып кеткен қоза сырғасы сыбыр еткендей болды [4-51б]. 

Лағыл сырға – лағылдан көзі бар сырға. Лағыл сырға құлаққа ілуші едің жар-жар, Барлық 

қыздың туындай асыл еркем жар-жар [4-59б]. 

 Маржан сырға – маржаннан көз салынған сырға; інжуден көз қойған салпыншағы бар сырға. 

Салғаның құлағыңа маржан сырға, барады өтіп күнің жылдан жылға [4-59,60б]. 

Тамшылы сырға – салпыншақты, майда қозалары мол сырға түрі. Тарам-тарам салпыншақтан 

жасалатын тамшылы сырға, құрылымы күрделі қоза сырға, іші қуыс жұмыр сырға – осылардың 

әрқайсысы өз өрнегі, өз көркімен көз тартады[4-73б]. 

Шұжық  сырға – салпыншақтарын шұжық тәріздендіріп жасаған күміс, алтын сырға[4- 85б]. 

Қазақтың қазіргі замандағы зергерлік өнерінде екі түрлі бағыт байқалады: дәстүрлі және 

жаңашыл бағыт, яғни бұйымдардың жаңа дизаинда жасалуы. Дәстүрлі бағыт ұстанушы шеберлерге 

келсек С.Баширов, С.Рысбеков, С.Оразов, Б.Әлібай, О.Өміріов, А.Қыдырбаевты атауға болады [5- 

191б].  

Сөзімізді түйіндер болсақ, «Ел іші – өнер кеніші» демекші, ата-бабаларымыздан мирас болып 

қалған зергерлік бұйымдардың біршама қоры Еңбекшіқазақ ауданы, Ақши ауылындағы дүние келген 

Шоқпаров Дәркембайды айтсақ болады. Ұсталарды негізінен Қара ұсат және ақ ұста деп бөлуге 

болады. Біз мақаламызда сол ақ ұсталардың қолынан шыққан бұйым-сырға туралы біршама мәлімет 

бердік деп ойлаймыз (Ақ ұста – алтын, күмәс т.б.бағалы метеалдармен жұмыс жасаған) [6- 82б]. 

«Ұста Дәркембай атындағы қолөнер мұражайының» ішінде білезіктің бірнеше түрлері, күміс сақина 

түрлері, күміс түймелер, қапсырма, шекелік, кемер белбеу, т.б мұражай экспозициясының қорынан 

орын алған. Осы аталған зергерлік бұйымдарымыз қазақ халқының салт -дәстүрі жөнінде кейінгі 

ұрпаққа мол ақпарат беретіні хақ. 
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«Әзірет Сұлтан» қорық-мұражайы РМҚК» ғылыми қызметкері 

Түркістан/Қазақстан 
 

МҰРАЖАЙ ҚОРЫНДАҒЫ XIX ҒАСЫРДЫҢ АЯҒЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ  

КӘСІПШІЛІК ПЕН ТҰРМЫСТА ҚОЛДАНЫЛҒАН  ЖӘДІГЕРЛЕР 

 
В данной статье рассматривается экспозиция и экспонаты музейного фонда ХІХ-ХХ века широко   

использованные в ремесле и для быта Туркестанского края.  

 

This article examines the exhibitions and exhibits of the museum fund of the ХІХ-ХХ century are widely used in 

the craft and household Turkestan. 
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Түркістан оазисі көптеген ғасырлар бойы ауыл шаруашылығы, сауда, қолөнер өркендеген саяси 

- эконимикалық және мәдени даму орталығы болған. Түркістан қаласының маңындағы Иқан, 

Қарашық, Қарнақ т.б. қоныстар жер өңдеу жақсы дамыған, ежелден белгілі жерлер.  

XIX ғ. екінші жартысындағы В.Полторацкийдің, Н.А.Тарановтың, К.Абазаның деректерінде 

қаланың тұрғындарының көбіне-көп сауда, жер өңдеумен айналысатыны, бау-бақша, көп мөлшерде 

қауын, қарбыз егетіні туралы жазылған [1]. Түркістан өңірінде және қалада жергілікті 

ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеуге негізделген кәсіпшілік түрлері дамыды. Жергілікті қолөнер 

шеберханаларында дайындалған өнімдер  тұрғындардың сұранысын қанағаттандырып отырды.  

“Әзірет Сұлтан” қорық мұражайының қоры мен экспозициясындағы XIX ғасырдың аяғы XX 

ғасырдың басындағы жергілікті жерде дамып, қолданылған кәсіпшілік түрлерінің көрінісі майжуаз, 

арба, ши, келі-келсап, ағаш астаулар, табақ, ожау, қасықтар, керамикалық ыдыстар секілді заттар сол 

кезең-де осы кәсіптердің өрістегенін бейнелейді. 

Түркістан оазисінде дамыған кәсіптердің жергілікті шикізат негізінде жасалғанын және 

көптеген ғасырлар бойы қалыптасып, қолданылып келгенін көрсетеді. 1819-1864 жылдар аралығында 

Түркістан Қоқан хандығының құрамында болды. Ол кезде жергілікті халықтың тұрмысқа қажетті 

заттарын өндіретін, өңдейтін кәсіпшілікті өркендеткені белгілі. 1864 жылдан бастап Түркістан 

патшалық Ресейдің құрамындағы болып, 1872 жылы уездік қала ретінде үлкее түседі. XIX ғ. 60 

жылдары қалада 20 кварталдық мешіт, 22 су диірмені, 21 тері зауыты болса, 1912 жылғы дерек 

бойынша өндірістік және сауда мекемелерінің санатында 4 мақта тазарту, 10 май өндіру, 8 сабын 

қайнату, 15 су диірмені болған [2]. Бұл жерде 1912 жылы жұмыс істеген май өндіру зауыттары мақта 

тазарту зауыттарының шикізаттарының, яғни мақта шит-терінің негізінде жұмыс істеп, май өндірген 

болуы керек. Патшалық Ресей кезеңінде ірі өндірістер салуға мүдделі емес еді және әр түрлі ауыл-

шаруашылық өнімдерін алғашқы өңдеу өндірістері ғана ашылғаны белгілі. Оның бірі – мақта егу 

болса, оның қалдығынан май өндіру өндірісінің дамуына алып келген. Ал, жергілікті жерде көптеген 

ғасырлар бойы май алып келе жатқан жергілікті майжуаз аспабын пайдаланған май өндірістері 

болды.  

Музей қорында сақталып, келушілерге экспозицияда көрсетіліп отырған жуаз бөлшегі осы 

өндірістің заттай бір көрінісін бейнелейді. Жуаз бөлшегін жасаған шебер көбіне ағаштарды құрсаулау 

арқылы жұмыс істеген. Музей экспозициясында тұрған жуаздың жеті ағаш бөлшегі көрсетілген. Екі 

бөлігі төртбұрышты ағашты пайдаланып жасалған, ал ағаш діңінен жасалған бөлігінің ұзындығы 2-

2,5 метрден асада. Бұл бөлігінің төменгі жағы жерге көмілген, жоғарғы бөлігі май алатын өсімдік 

дәнін т.б. салуға арналған, ағашпен шегенделген дөңгелек ойық, келі сипатында жасалған. Жергілікті 

шеберлер жуаз аспабын жасауда үлкен шеберлікті игергені байқалады. Жуаздың әрбір бөлшегі 

өңделіп, ағаштармен бекітілген. Майжуазды жасауда бір ғана материал - ағаш қолданылған және 

бірде бір шеге, немесе металл бөлшегі қолданылмағаны байқалады. Ағаштар бір-біріне 

жымдастырылып жасалған. Жуазды жасауда үлкен діңді ағаштарды және жас талдар қолданылған. 

Жуаз аспабын дайындаудың шеберлері болған және олардың кәсіпке маманданғаны күмәнсіз. 

Сонымен, майжуаз - май өндіретін аспаб. Ол жуаздың терең жерге көмілген құндағынан және 

піспектен тұрады. Негізгі құндағының жоғарғы бөлігінде екі ойық жасалған. Бірі -  түбінде жарты 

шар секілді дөңгелек ойығы бар, ол піспектің диаметрінің көлеміне сай болып келеді,ал екінші ойығы 

май құйылып тұруға негізделген. Піспекті негізінде қара ағаштан жасаған, төменгі бөлігіне 

төртбұрышты арнаулы жылжымалы ағаш жастықша кигізілген. Жоғарыда атап өтілген екі 

төртбұрышты ағаш жастықша әр түрлі ұзындықтағы ағаштармен ұштастырылып дөңгелек ағаш 

белбеулергмен біріктіріледі. Майжуаздың негізгі ағаш келісіне салынған өсімдік дәндерінен ағаш 

піспектің көмегімен, жылқының күшін қолдана отырып май алынған. Май келінің төменгі бөлігіне 

дәнннің сыртқы қалдығы түспес үшін ішіне сабан немесе зығырдың сабақтары салыныпқоятын 

болған. Майжуаз аспабы келесі бөлшек-терден тұрады:  

1.  Жуаз құндағы немесе май келі  

2.  Ағаш піспек 

3.  Екі  ойықты   жылжымалы  екі  ағаш  жас-тықша 

4.  Ағаш  шеңбер-белбеу – ол  жастықшаның қозғалуына  кедергі  жасамай  піспекті  ұстап 

тұрады. 

XIXғ. аяғы XXғ. басында қазақ жер өңдеу-шілері май өнімін беретін күнжүт, зығыр, кенеп, 

қауын т.б. өнім түрлерін еккен. Оңтүстік Қазақстанда кендір, зығыр, махсардан жақсы өнім алынып 

отырған.  Алынған майды жергілікті халық тек тамаққа ғана емес баспананы жарықтандыруда да кең 

қолданды. Май алуда пайдаланған күнжүт, зығыр, кендір өсімдіктерінің маңызы үлкен болды. Ел 

зығыр, кендір өсімдіктерінен тек май алып қана қоймай, арқан жіптерін дайындап, кенеп мата 
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жасаған. Оңтүстік Қазақстанда май алу үшін көбіне қауынның дәнін пайдаланған және ол жуазда 

ешбір қоспасыз өңделді. Кей жағдайда қауынның дәнін күнжіттің дәнімен араластыра отырып май 

алатын болған [3]. Орта Азияда мақта шектеулі көлемде, тек отбасы сұранысына негізделіп егілді 

және ең кең тараған мақта түрі қара шитті мақта болды. Түркістан ауданындағы Қарашық, Қарнақ т.б. 

ауылдарында жуазды кең пайдаланғаны белгілі. Жергілікті тұрғындардың айтуынша әрбір үйде жуаз 

болған, оны  әрбір отбасы өздеріне қажетті май алу үшін қолданып, ал өз қажетінен артылған май 

өнімдерін сатып отырған. Түркістан ауданында егілген өнім ішінде май алу үшін ең көп қолданылған 

бақша өнімі қауын болды. Жергілікті жерде қауынның май алатын дәнін «қауынның шопағы» деп 

атайды. Жуаздың көмегімен жергілікті жерде көбіне қауынның дәнінің майы алынып отырды. 

Ертеден - ақ қазақтар қауынды кептіріп қауын қақ, қайнатып қауын құрт, қауын шек жасағаны 

белгілі. Қазіргі кезге дейін Түркістан ауданының тұрғындарының қауын  

өнімінен жасаған қағы, шегі мен құртын тал-қанын қазғргі күні де ел кең пайдаланады. 

 XIXғ. аяғы XXғ. басындағы Түркістандағы май шайқау өндірісінің дамуы ертеден келе жатқан, 

жергілікті егіншілікпен айналысқан елдің алған өніміне негізделді. Музей қоры мен 

экспозициясындағы келі мен келісап, ағаш ыдыс-аяқтар, табақтар, ағаш астаулар, қоқан арба түрлері 

ағаш өңдеу кәсібінің заттай дерегі болумен қатар елдің рухани және материалдық мәдениетін 

көрсетер жәдігерлер. Майжуаз аспабымен май шайқаса, келімен бидай, жүгері өнімдерін түйіп 

өңдеген. Ағаштан жасалған ыдыс, табақтар сол кезеңде ғана кең қолданыста болған, ал қазір тек 

музейден ғана көруге болады.  

XVIII-XIXғ.ғ. мерзімделген екі ағаш астаулар (кк-19/1, кк-19/2) зияратқа келушілерге арнап 

пісірілген халім ботқасын салуға арналған. XIV ғасырдың екінші жартысындағы Әмір Темірдің 

«Вакуф-тық грамотасында» арнайы әзірленетін халім асына арналып бөлінген бидай, қой, отынның 

мөлшері туралы деректер кездеседі. Кезінде Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің «Асхана» деп аталған  

бөлмесінде әзірленген, жиырма сағаттан астам уақыт бойы дайындалған асты жұма намаздан соң 

келушілерге үлестіру үшін ағаш астауларға салып қазандық бөлмесіне жеткізген. Бұл екі астауды 

«ағаш шара» деп те атайды. Астаулар (шара) ағаштан ойып, шауып жасалған [4]. Әсіресе суға төзімді, 

ұзақ қолданысқа ыңғайлы ағаштар түрі пайдаланылды. Екі астаудың да шытынаған жерлері темірмен 

құрсауланып жөнделген. Ағаштан жасалған Асхана бөлмесіндегі халім ботқасын салуға арналған 

ыдысты ел бірде «астау» десе, бірде «шара» деп атайды. Сонымен қатар музей қорындағы ағаштан 

жасалған ағаш астау, тегене, табақтар, ожаулар мен қасықтар ағаш шеберлерінің ыдыс-аяқты жонып, 

ойып жасаудағы шеберлігін көрсетеді және бұл дәстүрді қазіргі кезге дейін қазақ шеберлері 

жалғастырып келеді.  Ағаш ыдыстар қарапайым, ешбір өрнексіз, күнделікті ел тұрмысында ет салуға, 

тамақ ішуде кең қолданылған. Мұндай ыдыс-аяқтарды жасау үшін тамақ тез бұзылмайтын, жағымды 

иісі бар ағаш түрлері таңдалды. Дайын болған ағаш ыдыстар арша түтінімен ысталып, қайнатылған 

май сіңдірілген және ол заттың берік болуына, ұзақ уақыт қолдануға мүмкіндік берді . 

Музей экспозициясы мен қорындағы ағаштан жасалған ыдыс-аяқтар сол кезеңнің қайталанбас 

дәстүрі мен затты өңдеп, жасаудағы үлгісін көрсетер құнды заттар. Қазіргі кезде де ағаш шеберлері 

тамаша, заман талабына сай мұндай заттардың үлгісін жасай алатыны анық. Бірақ сол кезеңдегі өмір 

тынысы мен заттарды өңдеу, шебердің сол затты жасаған уақыт пен ортаның ерекшелігі тек аталған 

бұйымдарда қайталан-бас сипатта бейнелеген.  

Түркістан өңірінде арба жасау кәсібінің кең дамуы байқалады. Көп жағдайда көптеген ғасырлар 

көлемінде көшіп-қону, байланыс құралының маңызды буынының бірі - арба болғаны белгілі. Осы бір 

маңызды тасымалдау құралының қолдануға ыңғайлылығы қарастырылған. Арбалар көктем, жаз 

айларында үлкен сұраныста болған және арнайы арба жасайтын шеберлер мен шеберханалар жұмыс 

істегені белгілі [5]. Музей экспозициясындағы арба жасалу технологиясына қарай «қоқан арба» деп 

аталған. Үлкен екі дөңгелегі мен басқа да құрастырылған бөлшектерінің негізгі материалы ағаштан 

жасалған. Сонымен қатар шойын бекіт-кіштер де қолданылған. Өлкеде арба жасайтын ұста шеберлері 

сұраныстарға сай жұмыс істеген және арбаның түр-түрлері қолданылып отырғаны белгілі. Музей 

экспозициясында тұрған қоқан арба да көлік қатынасы құралының бір көрінісін бейнелейді. 

Қазақтарда арбаларды «екі аяқты арба», «төрт аяқты арба» деп атаған. Екі аяқты дөңгелекті 

арбалардың бейнесі Қазақстан петроглифтерінде кең түрде су-реттелсе, ортағасырдағы В.Рубруктың 

дерегінде жазылып, XVIII ғасырдың суреттерінде кездеседі .  

XIX ғ асырда да арба жасайтын ұсталар бұл кәсіпті өрістетіп, дамытты.  

Қазіргі   кездегі  мұражайда  сақталған   қолөнер  кәсіпшілігінің  осы  түрінің   туындысы  бұл 

өнердің халқымыздың тіршілігінде зор маңызға ие болғанын көрсетеді. 1866-1872  ж.ж.  Түркістан  

фотоальбомында қазақ  ұстаханасы,  қамыс  өндірісі,  қамыс бұйымдарын  сату,  май  шайқау,  киіз  

үй  жасау, арба өндірісі, ағаш ұқсату т.б. кәсіптің түрлері бейнеленген.  Қамыс өндірісі кең өріс алды,   
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өнімдері  тұрмыста  кең   пайдаланылған күн көріс көзі болған кәсіптің бұл түрі өте кең ауқымда 

қолданылды. Қамыс үйлердің төбесін жабуда, киіз үйлерде, қоршау т.б. ретінде көп пайдаланылған. 

Ши тоқу да көнеден келе жатқан  кәсіптің  түрі  екені  анық.  Археологтар қазған  Бешатыр  

қорғанының  жерлеу  орындарынан  шидің  іздері  табылып  отырғаны  белгілі.  Ел  өз  

шаруашылығында   қамыстан, шиден  әр  түрлі   шыпта,   төсеніштер   жасаған. Қолөнер  ісінің  бұл   

түрі  арзан  әрі  төзімді  және тұрмыс-тіршіліктің  барлық  саласында  кең  қолданылды. Қазақ 

шеберлері ши бұйымдарын үш түрге  бөлген.  Қазақ  халқының  қолөнерінде шилердің  түрін    ақ  

ши,  ораулы  ши,  шым  ши деп  жіктеген  [2, 96].  Ақ  ши  оралмай  құр  өзі  , ораулы  ши   оралып,  

өрнектеліп,  әр  жерінен оралып тоқылған.  Өре ши, шабақ ши, шым ши деп  аталған   түрлері  тоқылу   

мен   өрнек  са-луына қарай ерекшеленіп отырды. Музейдің   XVI  ғасырда  салынған  «Шығыс 

моншасы»  экспозициясына  қойылған  тоқылған шилер   осы  ши  тоқу  кәсібінің  бір  көрісі  деуге 

болады.  Бұл  шилерді  өре  ши,  ақ  шилер  деп атауға  болады.   Ешқандай   ою-өрнексіз,   шиді бояп 

он жерінен бірдей қашықтықта кендір жіппен   күрмеп  тоқыған.   Аталған  шилер   шығыс 

моншасының  негізгі   жуыну  бөлмесіндегі  тазалық ойықтарын жабу үшін қолданғанын көрсетіп 

тұр. Ортағасырлық моншада бұл тазалық ойықтарын   жабуда   шымылдық  ретінде   ши немесе басқа 

да материалдар қолданғаны анық. Осыған орай ойық жапқыш ретінде пайдаланған шилер, ши есік, 

тұс ши, терезе жапқыш болған. Қазақтарда ежелден ши тарту, оны аршу, орау, жүн  орап  тоқу  

науқаны  болған   және   тұрмыстарында  ерекше  орын  алғанын  «ши  тарту», «ши-шымылдық» 

билері мен ойындарынан көруге  болады .  Шығыс  моншасынының тазалық ойығындағы шилердің 

өре ши, ақ шилер деп  аталған  түрлері  ойық  жапқыш  қызметін атқарды. Көптеген  кәсіптің  

түрлерінің  өркендеп, тұрмыста  кең  қолданғанын  айғақтар  этнографиялық  материалдармен  қатар  

музейдегі   археологиялық материалдардың да орны ерекше. XVIII-XIX  ғ.ғ.  Түркістан  қаласындағы  

керамика өндірісінің дамуын археологиялық қазба жұмыстары  кезінде   археологтар  тауып,  

зерделеген   материалдар   дәлелдеп  отыр  [1,  209]. Қазба жұмыстары кезінде табылған, үлкен 

керамика кешендерін түрлі шаруашылық мақсатта қолданылған  керамикалық  ыдыстар  құрайды. 

Бұлар   астық,  сұйықтық,  ас  сақтауға   және  ас ішуге арналған хум, құмыралар, орта кеселер, 

табақтар,  піспек,  күбілер  т.б.  болды.  Көзеші-лердің    бояу  езетін  ыдыстары,  затты   пеште 

күйдірген  кезде  қолданылған  тұғырлар  бұл кәсіптің дамығанын көрсетеді. Археологиялық қазба 

жұмыстары кезінде Ескі Түркістаннан табылған   керамика  күйдіретін  пештер,  XIX  ғасырдағы 

Түркістан көзешілерінің мөрлері түсірілген керамикалық ыдыстар аталмыш кәсіптің жақсы өркендеп, 

сұраныстарға сай өнім шығарғанын  көрсетеді   [1,  220].  Көзешілер  тек  ыдыстарды  ғана  жасаумен  

шектелмеген,  сонымен қатар  үскірік,  балалардың  ойнауына  арналған ойыншықтар да жасаған. 

Мұражайдағы ат бей-несіндегі  ойыншық  үскірік  осының  заттай дәлелі деуге болады. Оңтүстік  

Қазақстанның   1819-1864  жылдар аралығында  Қоқан  хандығының   құрамында болуы,  1864  

жылдан  патшалық  Ресейдің   қа-рамағына  енуі   елдің   саяси-экомикалық  жағ-дайына  жан-жақты   

әсер  еткені  белгілі.  Ел  ай-налысып  келген  кейбір  кәсіп  түрлерінің дамуына  немесе  тоқырауына    

ықпал  етпей қоймады.   Соның  ішінде   керамика  өндірісінің дамуында   тоқырау  байқалады.   

Мұның  ішінде Ресей  керамикасы,   сырттан  алып  келген  өнімдер,  фарфорлық  ыдыстар   қаланың  

керамика өндірісінің дамуына кері әсер етті.  

XIX ғасырда елдің қолөнер кәсіпшіліктері  май  өнімдерін   шығару,  ағаш  заттар  жасау, 

өңдеу,  қамыс  өндірісі, ши  тоқу,  керамика  өнімдерін   шығару  жақсы  дамып,  кең  қолданылып 

келген. Бұл кәсіптердің көптеген ғасырлар бойы дамыған  тәжірибесі   және  ел  ішінде   үлкен  

сұранысы  болды.   Мұражай  заттары  кезінде   дамыған  кәсіпшіліктің  үлкен   тәжірибелі  

шеберханаларының жұмыс істегенін, әрбір кәсіптің өз даму жүйесін бейнелейді. Қазіргі   кездегі  

мұражайда  сақталған   қолөнер  кәсіпшілігінің  әр  түрлі   туындылары  бұл өнердің халқымыздың 

тіршілігінде зор маңызға ие  болғанын  көрсетеді.  Түркістан  ауданында көптеген кәсіпшілік түрлері 

дамып өрістеді және негізгі  бөлігі  жергілікті  шикізат  негізіндің жұмыс   істеді.  Егіншілік,  бау-

бақша,  мал  өнімдерін  өндіру,  өңдеу  барысында   дамып,  қолданыста  болған   құрал-саймандар,  

кәсіпшілік өнімдері  белгілі  бір  даму  деңгейін   көрсеткен, мұражайға  келген   елдің  назарын  

аударып, көңілін толқытар заттар.  

 
ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Смагулов  Е.А.,  Григорьев  Ф.  П.,  Итенов  А.А. Средневековая археология города Туркестана. – 

Туркестан: Мирас, 1998.–228 с. 

2. Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанская  область  . – Алматы:  Қазақ  

энциклопедиясы, 1994.–364 с.  

3. Мадуанов С., Шалекенов М. История взоимоотношений  народов  Туркестана  в  XVIII-  XІX  в.в. – 

Туркестан: Туран, 2008.–350 с.  



161 
 

4. Тохтабаева  Ш.  Қазақтардың  қолөнерге  байланысты  әдет-ғұрыптары  мен  салт-дәстүрлері  //Қазақ  

халқының   дәстүрлері  мен  әдет-ғұрыптары. – Алматы:  Арыс, 2005. –328 бет.  

1. Кун А .Түркістан фотоальбомы. – Астана: Елорда, 2005.- 22 бет.  

 

 

 

М.И.ТУРСУНБАЕВ  

тарих пәні мұғалімі «Құралай»ЖОМ 

 

А.Б.АЙТБАЕВ  

PhD докторант Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

tursynbaev_marat@mail.ru 

askar.aitbayev@yandex.ru 

 

ОРТАҒАСЫРЛЫҚ БОЗОҚ ҚАЛАШЫҒЫНЫҢ «МӘДЕНИ МҰРА»  

БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында еліміздің көптеген тарихи-археологиялық 

ескерткіштері, соның ішінде сан ғасырлық тарихы бар ортағасырлық қалалар жаңа қарқынмен 

зерттелді. Бағдарлама археологиялық зерттеулер ісінде жаңа кезең болып табылды. Осы жаңа 

зерттеулер шеңберінде ортағасырлық Бозоқ қалашығында да қазба жұмыстары жалғастырылған 

болатын. 

Бозоқ қалашығының орны 1998 жылдың күзінде Астана қаласынан 5 км батыста, Астрахань тас 

жолының бойынан К. Ақышев ашты. Ол Бозоқты көлінің шығыс жағалауында орналасқан. Бозоқ – 

еліміздің орталығы Астана қаласының іргесінде орналасқан, сол себепті бұл ескерткішті зерттеуге 

үлкен мән берілді. Қазақ астанасының тамырлары терең ежелгі қала мәдениетімен сабақтастығын 

көрсету мақсатында ортағасырлық Бозоқ қала жұртын қазып зерттеу үкімет тарапынан ерекше қолға 

алынды.  

1999-2003 жж. аралығында қала орнында көлемді қазба жұмыстары жүргізілді. Алғашқы 

жылдардағы қазбалар Бозоқтың ортағасырлық отырықшы қалалардың мүлдем басқа түріне 

жататынын көрсетті.  

Тарихи-топографиялық құрылымы жағынан Бозоқ қалашығының көлемі 400х200 м 

солтүстіктен оңтүстікке созылған үш бөліктен тұрған. Орталық бөлік – бұл ор және жалмен 

қоршалған кварталдар. Солтүстік бөлікте тұрғын үйлер мен өндірістік құрылыстар орналасқан. Ал 

оңтүстік бөлікте зират тұрғызылған. Қалашықтың орталық бөлігін 150х120 м аудан алаңды алып 

жатқан үш төртбұрышты нысандар құраған. Бастапқы табылған тұрғын үйлердің жобаларын зерттей 

отырып, К. Ақышев олардың тұрғызылу мерзімін VІІ-VІІІ ғғ. жатқызған [1, 5].  

Қаланың жалпы аумағы 30 га. Қалашық орнында екі қорғаныс шептері байқалған. Сыртқы шеп 

– бұл Бозоқты көлінің табиғи су көздері мен батпақ жүйесімен қоршалуы. Ішкі шеп – табиғи және 

жасанды қорғаныс тізбектерінен тұратын қалашықтың қоршауы. Ескерткіштің Есіл өзенінің батпақты 

аймақта орналасуы тек қорғанушылық-стратегиялық мақсатпен ғана емес, сонымен қатар 

шаруашылық факторлардан да орын алған. Бозоқ қалашығының тұрғындары егіншілікпен де 

айналысқан, ол арнайы қазылған арна, арықтар арқылы іске асырылған [6, 24].  

2004 ж. бастап мұндағы зерттеулер «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша іске асырыла 

бастады. Соңғы жылдары зерттеу жұмыстарын белгілі археолог М.Хабдулина басқаруда. 

Зерттеулердің мақсаты тек қала орнын қазу ғана емес, «Бозоқ» қорығын құру, ежелгі дала 

нысандарын консервациялау мен мұражайландыру мәселелерін зерттейтін ғылыми-зерттеу 

орталығын ашу болып табылады. Екінші бағыты – қорықтың басында туристік жолдарды дамыту. 

Басты нысан Бозоқ қаласының өзі болып табылуы тиіс болды. 

Археологиялық қазбалар нәтижесінде ортағасырлық кезеңге байланысты материалдық және 

рухани мәдениет бойынша сапалы және бағалы мәліметтер алынды. Құрылыстардың архитектурасы 

зерттелді, ескерткіштің планиграфиясы бойынша материалдар жүйеленді. Діни және тұрғын 

құрылыстар ашылып зерттелді. Ғалымдар алынған археологиялық айғақтар мен мәліметтерге қарап 

ХІІІ-ХV ғғ. Сарыарқа даласы тұрғындарының діни, шаруашылық және әлеуметтік тарихын қалпына 

келтіруге талпыныс жасады. Зерттеу жұмыстарын бастаған К. Ақышев бастапқы табылған тұрғын үй 

орындарының құрылымдарына қарап, Бозоқ қалашығын VІІ-VІІІ ғғ. мерзімдегені аталды. 
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2004 ж. қазба маусымында Бозоқ қала жұртынан аумағы 450 шаршы м бір үй қазылған. Оның 

қабырғалары кесектен қаланған. Бұл үйдің сызбасы мен топографиялық жобасы түсірілді. Осы 

ескерткіш арқылы болашақта Бозоқ қала жұртының ортағасырлық үй моделін қалпына келтіруге 

мүмкіндік беретіні анықталды. Сонымен қатар екі кесене негізінің сандық фото және бейнекамерамен 

фиксациялау арқылы діни нысандардың архитектуралық бөлшектерін қалпына келтіру және оның 

үштік моделін (үш жақты жоспарын) қайта құру жоспарланды. Қазылған кесенелер бір камералық 

түрге жатып, жобасы шаршы түрінде болып келген. Еденіне қыш кесек төселген [2, 9]. 

2005 ж. Бозоқ қаласын қазу барысында оның аталған орталық алаңының стратиграфиясын 

зерттеуге де көп көңіл бөлінген. Орталық алаң қаланың ең биік бөлігі және табыну аумағы болып 

табылған. Зерттеулерге қарағанда бұл жердің алаң ретінде қалыптасуы Х-ХІІ ғғ. қалыптаса бастаған. 

Сол кезеңдерде алғашқы жерлеу құрылыстары пайда болды, кейіннен оның жан-жағынан жаңа қабір 

үсті құрылыстары топтаса бастаған. «Мәдени мұра» аясында 2005 ж. осы 2 кесене, 6 қоршау, бір 

кірпіш күйдіретін пеш аршылып алынған [3, 17]. Аталған жылы оның алдында 2001 ж. аршылған 

кесененің қабырғасы мен маңайындағы алаңы қайта тазартылды. Құрылыс шаршы түрінде, көлемі 

6х6 м болған. Оның кіру есігі оңтүстік қабырғада орналасқан. Қабырғалардың биіктігі 3-4 кірпіш 

қатары түрінде сақталған. Кірпіштердің түрлері мен өлшемдері, қандай шикізаттан жасалағандығы 

анықталған. Жалпы көрсетілген 2005 ж. дейін қала орнында барлығы 6 мың шаршы метр аумақ 

зерттелген. 

2006 ж. жүргізілген қазба жұмыстарында қаланың орталық бөлігінің құрылуын, ескерткіштің 

солтүстік шетіндегі зерттелген тұрғын үйлердің жүйелі түрде пайда болуын анықтауға мән берілді. 

Қазбалар нәтижесінде қорғаныс заттары мен тұрғын алаңдары жөнінде қосымша мәліметтер алынған. 

Қаланың дуал көлемінің ұлғаюы қалашық аумағының екінші рет пайдаланылуы әсерінен болғандығы 

анықталды. Жалпы аталған жылы Бозоқ қалашығында 530 шаршы метр аумақ аршылған [3, 25]. 

Соның ішінде солтүстік кварталдан бір қабір орны қазылған. Жерленген адамның басы батысұа 

қаратылған, қабірдің аузы күйдірілген кірпіштермен жабылған, ешқандай заттар табылмаған.  

2007 ж. Бозоқ қаласы бойынша «Мәдени мұра» бағдарламасы жұмыстары басқа бағыттармен де 

толықты. Олардың ішінде қаладағы қазба жұмыстарынан бөлек палеотопырақты зерттеулер, 2002 ж. 

табылған әйел бас сүйегінің пластикалық жаңғыртпасы және зертханада Бозоқ қаласының суару 

жүйелерінің топографиялық жоспары мен космосуреті талданды. Қаланың шығыс кварталында 

стратиграфиялық қазба жасалып, нәтижесінде шығыс пен солтүстік кварталдың көлденең сызығы 

алынды. Топырақтағы жерлеу мен тұрғын үй қалдықтарын табу мақсатында кварталдар сыртынан да 

қазба жұмыстары жүргізілді. 

Қала орнында жалпы 400 шаршы метр алаң қазылған. Зерттеудегі өзекті мәселелердің бірі – 

оның төменгі мерзімін, яғни үш кварталдың салыну уақытын анықтау болып табылған. Солтүстік 

кварталдың ішкі алаңын зерттеу кезінде архитектуралық құрылымдар ізінен басқа ешқандай 

мағлұмат беретін деректер табылмаған. Зерттеушілер ескерткіштің салыну уақытын тек 

салыстырмалы стратиграфия тәсілі арқылы ғана анықтауға болатыны туралы шешімге келген [5, 

116]. Осы себепті Бозоқ қаласында 2007 ж. біраз уақыт бойы РҒА Сібір бөлімшесінің Топырақтану 

және агрохимия институтының мамандары жұмыс жасаған. Олар Бозоқ қаласының салыну мерзімін 

анықтау үшін жеті жерден топырақ алған. 

Қалашық аумағында күйдірілген және шикі кірпіштен тұрғызылған бес мазардың қалдықтары 

қазылып зерттелген. Олардағы кірпіш өлшемдері мен заттары ХІ-ХV ғғ. көрсеткен. Мазарлардағы 

жерлеу орындарынан басқа шұңқырлы жерлеулер мен басқа да обалар қазылған. Бозоқ қаласында 

жалпы 50-ге жуық мұсылмандық жерлеу орындары ашылған. ХІІ-ХІV ғғ. әдетте мұсылмандық 

қалалық қорымдарда кездесетін барлық мазар түрлері анықталған. Олар күйдірілген кірпіштерден, 

көмбе шұңқырлардан тұратын жерлеу орындары болып табылған. Адамдар ешқандай заттарсыз, 

бастары батысқа, жүздері солтүстікке бұрылған күйде жерленген.  

2008 ж. қазба маусымында Бозоқ қалашығында космосурет негізінде суару жүйесі алаңы және 

жоспары анықталды. Сонымен қатар солтүстік кварталдың ішкі алаңындағы қазба жұмыстары 

аяқталды. Солтүстік кварталдың батыс жағынан тағы бір мұсылмандық жерлеу орны қазылды. 2008 

ж. Бозоқ қалашығында барлығы 400 шаршы метр аумақ қазылған. Табылған қабірлер құрылысы 

ислам талаптарына сәйкес келген.  

2008 ж. бағдарлама аясында Бозоқ қаласының суару жүйелері де зерттелген. Суару жүйесіне 

қосымша зерттеу жүргізуде оның топографиялық жоспары және оны Бозоқ қаласы тұрғын үй мен 

ғұрыптық нысандармен байланыстылығы анықталды. Суару жүйесінің алаңы 45 га теңескен [6, 23]. 

Оның солтүстік бөлігінде магистральдық арна орналасқан. Арнаның ең басты қызметі судың көлден 

негізгі суару жүйе желісіне құйылуы болып табылған. Су арнаға шығырлы дөңгелек көмегімен 
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құйылған. Солтүстік кварталды қазу барысында қола дәуірімен мерзімделетін бір жерлеу орны 

табылған. Қабірде бүйірімен солға, басы батысқа қаратылған адамның қаңқасы орналасқан. Оның 

қолдары бүгіліп денесіне перпендикуляр қойылған, қасынан ешқандай заттар табылмаған. Қабір 

шұңқырының пайда болуы зерттеушілерге түсініксіз, радиоуглеродты тәсіл сараптамасына 

жіберілген сүйектің жасы б.з.б. Х-VІІІ ғғ. көрсеткен. Қабір әлбетте, ескерткіштің ортағасырлық 

сипатына сәйкес емес болатын. 

2009 ж. далалық маусымда Бозоқ қаласының төменгі қабатын ерте ортағасырлық кезеңмен 

мерзімдейтін олжалар табылды. Шығыс кварталдың орында 2,5 м тереңдіктен жылқы қаңқасының 

алдыңғы бөлігі анықталып, оның бас сүйегінде екі темір ауыздық пен мүйізден жасалған сулық 

қалдықтары сақталған. Ат әбзелдері VІІ-VІІІ ғғ. жатқызылды. Бұл зерттеулердің алғашқы 

жылдарында берілген К. Ақышевтің тұжырымын бекіте түсті [7, 160].  

Аталған жердегі қазбалар қалашықтың  шығыс кварталының солтүстік жағын бойлай құлаған 

жалдың орындарында және солтүстіктен кварталға кіретін жол бойында жалғасқан болатын. 

Солтүстік және шығыс кварталдар жалдарының түйіскен жері зерттелген. Кірер жердің шығыс 

жағындағы ордан жоғарыда аталған жылқының ғұрыптық жерленген орны табылған. Соған 

қарағанда, бұл кешен құрбандық шалу орны болуы мүмкін, ол кірер жердегі ор мен жалды тұрғызу 

кезінде әдейі қойылған. Жылқының темір ауыздықтары мен сүйектен жасаған сулығы сақталған. 

Сулықтың ұзындығы – 12,2 см, мұндай бұйымдар ерте темір дәуірінен бастап ІХ-Х ғғ. дейін 

қолданылған. Дәл осындай сулықтар Тува мен Алтай өңірлерінен белгілі, олар VІ-VІІ ғғ. жатады. 

Ауыздықтардың ұзындығы – 23 см, мұндай әбзелдер VІІ-VІІІ ғғ. көне түркі дәуірінде жиі кездескен.  

2009 ж. барлығы 380 шаршы метр аумақ қазылып зерттелген. Жалпы осы жылы алдыңғы 

жылдардағы маусымдармен қосқанда қала орнында барлығы 8 мың шаршы метр аумақ қазылып 

зерттелген. Көрсетілген жылы Бозоқтың ертеортағасырларда негізі қаланғаны тағы да бекітіле 

түскен. Қалашықта жалдардың стратиграфиялық қималары жасалып, олардан үйілген топырақтардың 

үлгілері алынған. Ресей Ғылым академиясы Сібір бөлімшесінің Геология және минералогия 

институтының Кайнозой геологиясы мен палеоклиматологиясы зертханасында жасалған үйілген 

топырақтың радиоуглеродтық мерзімделуі 1500+/-50 жыл мерзімін берген. Бұл мерзім б.з. 503 және 

644 жж. аралығын көрсеткен. Қалашық жалдарының тұрғызыла бастауы радиоуглеродты мерзімнен 

50-100 жыл кейін басталған, сол себепті негізгі мерзім VІІ-VІІІ ғғ. көрсетеді.  

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2010-2011 жж. Бозоқ қалашығы орнында 

далалық қазба жұмыстары жүргізілген жоқ. Қалашықта зерттеу жұмыстарын жалғастыру күн 

тәртібінен түспеуі тиіс, себебі Бозоқ Орталық Қазақстанның далалық өңірінде орналасқан бірден-бір 

дара ескерткіш болып табылады.   

Қорыта келгенде, қала орнынан алынған заттай айғақтар Бозоқ қалашығын көне түркі 

дәуіріне жатқызуға мүмкіндік береді. Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер қалашықтың тағы бір 

түзілу мақсатын анықтады. Бозоқ – Нұра-Есіл аралығындағы ежелгі түркілердің ғұрыптық орталығы 

болып табылған. Бұған айғақтар қала кварталдарының төменгі құрылыс көкжиегінің құрылыстарын 

сараптау кезінде анықталған. Табылған тұрмыстық заттардың түрік қағанаты кезіндегі бұйымдарға 

ұқсастықтары өте көп. 

Қазба нәтижелеріне қарағанда, VІІ-VІІІ ғғ. қалашықты мекендеген алғашқы тұрғындар уақыт 

өте келе қоныстарын тастап кеткен. Бозоқ қаласы тарихының екінші кезеңі Х-ХІ ғғ. Қыпшақ 

мемлекеттік бірлестігі кезеңіне жатады. Қалашықтың жаңа тұрғындары орларды қайта тазартып, ішкі 

алаңқайларды сазбен сылаған, оларға саз кірпіштер мен ағаштардан жер үйлер тұрғызған. 

Алаңқайлардың орталарында киіз үйлер орналасқан. Олардың негіздері қазбалар барысында 

аршылған. Қыпшақ кезеңіндегі тұрғындар алаңқайлар арасындағы кеңістікті биіктетіп оның бетіне 

алғашқы мазарлар мен мұнаралар тұрғызған. Дала төсіндегі ежелгі қалалардың көпшілігі әулиелер 

мен ата-бабалар зираттары маңында қалыптасатын.   Зерттеулерге қарағанда Бозоқ қаласы Қытайдан 

Алтай, Ертіс, Тобыл, Еділ арқылы өтіп, орыс жері мен Византияға апаратын Жібек жолының бойында 

құрылғаны анықталған. Х-ХІІ ғғ. ол қыпшақ көсемінің ордасы, қамал ретінде роль атқарса, кейінгі 

ғасырларда қаланың қалдықтары киелі жер ретінде танылып, үлкен қорымға айналған. 

Қала орнын игерудің үшінші кезеңі Алтын Орда дәуірінде, ХІІІ-ХІV ғғ. басталып, жаңа 

заманға дейін жалғасқан. Бозоқ қалашығының орны ғұрыптық орталық дәрежесіне ие болған. Осы 

жерде мұсылман дінін таратушы алғашқы әулие жерленген болуы мүмкін, ол жер кейіннен қасиетті 

орынға айналған. Бозоқ қалашығы орнында бес кесененің қалдықтары зерттелгені айтылды. Олар 

шикі және күйдірілген кірпіштерден қаланған. Кесенелер маңында кірпіш күйдіретін пештердің 

орындары ашылған. Жалпы жерлеу орындарының үштен екісі мұсылмандық дәстүрде орындалған. 

Қалған үштен бір бөлігінде қабірлерге заттар мен ғұрыптық тағамдар қойылған. Осы ХІІІ-ХІV ғғ. 
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жататын жерлеу орындарынан қазақ даласында ислам дінінің таралуы туралы құнды мәліметтер 

алуға болады.     

Ғалымдар Бозоқты Астана қаласының алғашқы түп тамыры деген қорытынды беруде. Осыған 

қарағанда, бұл жер ешқашан бос жатқан дала болмаған. Мұнда ерте заманнан адамдар мекендеген, 

Астана қаласының болашақ аумағының шекарасына енген Бозоқты көлінің маңында, Есілдің сол 

жағалауындағы аңғарда қыпшақ билеушісінің тұрағы орналасқан. Ол дала арқылы батыстан 

шығысқа, шығыстан батысқа жүретін керуен жолындағы бақылау орны болғанға ұқсайды. Қалашық 

орналасқан жер шаруашылық мақсаттарға, әскери-стратегиялық дайындықтар өткізуге, керуен 

жолдарын бақылауға өте қолайлы болған. Зерттеушілердің пікірінше, Бозоқ – аумақтың әкімшілік 

және сауда орталығы, сонымен қатар Ұлы Жібек жолы бойындағы қыпшақ билеушісінің әскери 

ордасы болып табылған. Сонымен қатар, Бозоқ бірнеше ғасыр бойы Сарыарқаның тек саяси ғана 

емес, рухани орталығы да болып табылған.    

 «Мәдени мұра» бағдарламасына сай зерттелген Бозоқ қаласының ғылыми және туристік 

құндылығы зор. Оның жалпы аумағы 30 га жерді құрайды. Археологтар 2010 ж. дейін 8 мың шаршы 

метр аумақты зерттеген. Жұмыс нәтижелері бойынша бірнеше мақала жарияланып, олар Қазақстан 

мен Ресейдің ғылыми жинақтарында басылып шыққан. Көптеген халықаралық және республикалық 

конференцияларда баяндамалар жасалған. 

«Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша бірнеше жылға созылған жұмыстардың 

қорытындысы – бұл Бозоқ қаласын мұражайға айналдыру тұжырымдамасын дайындау болып 

табылды. Ескерткіштің мәні, оның еліміздің астанасы Астана қаласының тарихи аймағының тарихи-

мәдени ролінде. Болашақта астананың диаметрі 32 км жетпек. Ескерткіш қаланың ішінде қалып, 

оның негізгі мәдени-тарихи нысандарының біріне айналады. Бозоқ қалашығын зерттеудің ғылыми 

маңызы да зор, себебі бұл Шығыс Еуразияның далалық аумақтарындағы алғашқы елді мекенді 

ауқымды зерттеу болып табылып отыр. Қай тұрғыдан болса да Бозоқ қалашығындағы ғылыми 

жұмыстар жалғастырыла беруі аса қажетті мәселелердің бірі болып қалуда.  
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ROOTS OF TURKIC IDENTITY IN DIVANI HIKMET OF AHMED YASAWI 

 
Sufizim Turklerin sosyal ve siyasi hayatlarında yüzyıllardan bu yana son derece etkili olmuştur. Sufizm kendi 

içerisindeki çok parçalılık sebebiyle tek bir kol olarak karşımıza çıkamadığı halde sufistler İslamcı düşünceyi 

yüzyıllardır şekillendire gelmişlerdir.. Türkistan en önde gelen  Sufi tarikatlarından  biri olan Yesevilik’in doğum 

yeridir. Ahmet Yesevi (ö.1166) gibi sufistler İslamcı literature katkıda katkıda bulunmakla kalmamış; Müslümanlar 

üzerinde etkili olduğu derecede Batılı felsefeci, yazar ve teologların Islam üzerindeki düşüncesini de etkilemişlerdir. 

Dünya tarihinde önemli bir yeri olan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğunun kurucu felsefelerinde Ahmet Tesevi’nin 

fikirleri önemli rol rol oynamıştır. Aşağıdaki bildiri Ahmet Yesevi’nin idealindeki Türk  kimliğinin nasıl oluştuğunu 

Divan-ı Hikmet’te yer alan şiirler üzerinden tahlil etmektedir. 

Anahtar sözcükler: Kimlik, Divan-I Hikmet, tasavvuf, ümmet, ümmetler,Türklük. 

 

Sufism has been highly effective in the social and political life of Turks for centuries. Although Sufis do not 

belong to a single large network because of their fractions, they have shaped Islamic thought and history through the 

centuries.  Turkistan was the birthplace of one of the majors Sufi order called Yasawiyya Sufis such as Ahmed Yasawi 

(d. 1166) contributed a great deal to Islamic literature and influenced not only Muslims but also thought of Western 

philosophers, writers, and theologians on Islam.  The foundation of influential Turkic states such as Seljuk and Ottoman 

the ideas of Ahmed Yasawi plays a central role. This paper seeks how the idea of Turkic identity shapes in the mind of 

Ahmad Yasawi by examining his book Divan-ı Hikmet or Book of Wisdom. 

Keywords:  Identity, Book of Wisdom, sufism, ummah, ummahs,Turkism. 

 
İnsanlar kimliklerini yaşadıkları geniş bir sosyo-kültürel ortamlarda edinirler. Eric Erikson’a göre 

kimlik: aynı kaldığımız algısı ile birlikte bireyin zaman ve mekan yani uzam içerisinde devamlılığı veya bu 

devamlılığın diğerleri tarafından tanınmasıdır. Bireyin kendini tanımlaması ile başkalarının bireyi 

tanımlamasından oluşan ikililiğine  ilk vurguyu John Locke yapar. Locke’a göre kimlik kendinizi aynı kişi 

olarak hissetmektir yani bir bilinçlilik durumudur; bedenimizle tanımlayabileceğimiz bir fiziksel kategori 

değildir.  Bu iki model arasında Erikson’un teorisi  Türkistan’da Yesevi liderliğinde filizlenip gelişen 

Yesevilik tarikatını tanımlamada bizi daha doğru bir analize götürebilir. Şöyle ki Erikson yakın 

geçmişimizdeki aynı kişi olduğunuzu hissederken kişiyi kendi ait olduğu çevreden ayırmadan tanımlamak 

gerektiğini söyler.  Erikson ‘kimlik’ tanımını, bireyin kimliği coğrafya ile yakından ilintilidir yani kimlik 

algısı kişinin etkilendiği mekanda oluşur, şeklinde kavramsallaştırır. Çevrenin kişiyi şekillendirme sürecinin 

sonuçları onun kimliğini belirlerken aynı zamanda birey bu sonuçları algılar ve içselleştirir.  Tarihsel olarak 

baktığımızda 8. yüzyılda Suriye’de başlayan ve  Kuşeyri ile birlikte yani on birinci yüzyıldan itibaren 

Sünniler arasında da ilgi ve katılım gören tasavvuf Yesevi’nin doğduğu ve yetiştiği geniş muhite yabancı 

değildir. 

Dinler ve dini topluluklar bireylerin kendilerini ait hissettikleri ve kendilerini tanımladıkları 

kavramlardır. Dinlerin, dindarlığın ve dini toplumsal hareketlerin zaman zaman yükselmesi bireylerin bir 

saldırı ile karşı karşıya kaldıkları durumlarda bir başka deyişle kendilerinin ontolojik güvenliklerini tehlikede 

hissettiklerinde artış gösterir. Yoğun olarak İran kültürü ile gelen Arap ve İslam kültürünün bu ontolojik 

güvenlik algısının yeniden tesis edilmesini gerektirdiği bir dönemde Ahmet Yesevi bu görevi üstlenmiştir. 

Ahmet Yesevi’nin karizmatik kişiliği kitleleri etrafında toplamış, aynı zamanda bireylerin kendilerini ifade 

etme ve duygusal paylaşımda bulunacakları ortam yaratmada tasavvuf uygun bir zemin hazırlamıştır. Sufi 

grup içerisinde kendisini değerli gören bireye bu yeni kültürün yabancı olmadığı onların alışmış oldukları 

form içinde kendilerine hikmetler yolu ile sunulmuştır. Fuat Köprülü her ne kadar bu hikmetlerin ilahi 

olduklarını ve kendilerine hikmet adının sonradan verildiğini hatta bir araya getirildikten sonra kitaba Divan-

ı Hikmet adının da sonradan verildiğni söylese de aralarında siyasi tema işleyenler olduğu için bunları ilahi 

ile aynı kategoriye almamak gerekir (Köprülü, 127).  
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Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet’te kendisini anlattığı bölümlerdeki alçak gönüllüğü yanında güçlü ve etkili 

isimlerle kurduğu bağlantıları ‘silsile’ sık sık dile getirerek kendi meşruiyetini de sağlamlaştırır. Kendisini 

anlattığı bölümler ile Peygamberi anlattığı bölümlerin birbirini izlemesi dinleyici üzerinde  onun karizmasını 

artırıcı bir etki sağlar. Fuat Köprülü, Divan-ı Hikmet’te Hoca Ahmet Yesevi’nin tasavvuf diline özgü bir 

anlatımla kendisindeki dinsel güçleri ifade ettiğini belirtir (Köprülü, 20). 

Hikmetlerde yöneten ve yönetilen ayrımı kesindir. On birinci hikmette zalim sultandan adaletsiz 

olduğu için şikayet eder. Adalet kavramı özellikle Hz. Ömer için yazdığı Hikmette Ömer’in adaletli 

davrandığı tezi ile birlikte işlenir. Adaletten neyin anlaşılması gerektiği açıkça belirtilmez. Ancak yine on 

birinci hikmette sultan ile dervişler arasında bir uzlaşmazlık olduğu çıkarılabilir; zira Yesevi “dervişlere söz 

geçmediği” ni yalvarışların bile onları geri adım attırmadığını belirtir. Yesevi’nin onlardan beklediği 

yönetim yani otorite ile açıktan açığa ters düşmemeleridir. Burada bahsi geçen dervişlerin kimler olabileceği 

konusu tartışmaya açık olmakla birlikte. “Ol sebebden padişah kılur bizge cefa” diyerek yönetimden 

şikayetini açıkça dile getirir. Mısrada sultan teriminin tercih edilmemiş olması sünni mi şii mi olduğu 

bilinmeyen devlet gücünü elinde tutan soyut bir yöneticiden şikayet edilmiş olabileceği iddiasını bir nebze 

destekleyebilir.  

Ahmet Yesevi, devlet-birey antagonizmasının yanı sıra seksen dokuzuncu hikmette Müslüman’ın 

Müslüman ile olan çekişmesine değinir. Bu da bir şikayet hikmetidir.  Şeyh, insanların ahlaki dönüşümünden 

memnun değildir. Padişah olan aşk ile fakir olan aşık anolojisini kullanarak birlikte olmaları mümkün 

olmayan yönetici ve yönetilen sınıflar arasındaki farka dikkat çekilir (Bice, 33). Yüzüncü hikmette sultanlara 

açıkça meydan okur. “Dünya meni mülküm degen sultanlarga” diyerek dünya mallarının kendilerinin 

olduğunu düşünen sultanlara ölüm gelse dahi onların canını almak istemez ( Bice, 141). 

Kimlikler devingendir ve tarihsel durumlara göre yeniden tanunlanırlar. Hoca Ahmet Yesevi’nin 

yaşadığı dönem ele alındığında Arap yarımadasından Orta Asya steplerine doğru uzanan İslam dininin ve 

onunla birlikte gelen Arap ve İran kültürlerinin geniş yığınların Müslüman kimliği altında birleşmesi ve 

dönüşmesi işlevi gördükleri bir dönem olduğunu görüyoruz. Yeni din ve onunla gelen yeni yönetim 

sistemleri insanları yönlendirmek ve yönetmek için en uygun yöntem olarak  onların kimliklerinin yeniden 

tanımlanması tezi üzerinden kendisini oluşturmaktadır. Bu durumda bireylerden beklenen de onların 

kendilerinin kendilerine yeniden tanımlatılmasıdır. Ancak bu şekilde yani birey bu yeni durumu 

içselleştirdikten sonra  verilen yeni kimlikler onları yeniden dönüştürür ve oluşturur (Sidney, 88). 

Mutasavvıflar bu dönüşümün araçları olma fonksiyonunu üstlenmişlerdir. Kendilerinde var olan karizma 

sayesinde kitleleri etkilemiş ve harekete geçirmişlerdir. Müridlerin şeyhlerinden beklentileri hem onları 

manevi olarak yüceltmeleri hem de onlara karşılaştıkları yeni durumla birlikte ortaya çıkan ve onların alışkın 

olmadıkları problemleri çözebilme yetisi kazandırmasıdır.  

Kendi otobiyografisini anlattığı hikmetlerde Ahmet Yesevi kendisini anlatırken yüceltir ve müridleri 

üzerindeki karizmasını güçlendirir. Aldığı eğitim, yaptığı seyahatler en önemlisi de kurduğu bağlantılar onun 

karizmasına hizmet eder. Özellikle Arslan Bab (kaynaklarda Arslan Baba, Aslan Baba şeklinde de 

geçmektedir.) ile olan tanışıklığı ve Arslan Bab’ın Peygambere uzanan bağlantısı onun konumunu 

meşrulaştırır. Ancak şunu belirtmekte zaruret var ki Köprülü’nün son derece isabetli bir şekilde belirttiği gibi 

Ahmet Yesevi gücünü; kullandığı dil olan Türkçe ile kullandığı form yani hece ölçülü, uyaklı, dörtlük 

sisteminden almıştır.  

Kimliğin yeniden tanımlanamsı sürecinde ‘geçmiş’ten gelenlerin ya da doğruluğu tecrübelerle 

ispatlanmış olan bir takım uygulamaların yeni kurulan geleceğin içinde yer aaldıkları görülür. Geçmiş 

uygulamalar geniş bir şerit halinde kendini yeni durum içine yerleştirir. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağı -

gelenek denilen- bu uygulamalar kurar (Giddens, 49). Bir araç olarak dilin rolü burada oldukça büyüktür. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin toplumda hali hazırda var olan Türk dili ile hitap etmesi yeni kimliğin edinilmesinde 

hızlandırıcı bir rol oynamıştır. Bunu yaparken Hoca Ahmet Yesevi, yetmiş birinci hikmette müridlerine 

seslenir ve alimlerin onların söz söylediği dil olan Türkçeden hoşlanmadıklarını ve Türkçeyi hor gördüklerini 

söyler (Bice,  92).  Hoca Ahmet Yesevi, kendisi hikmetler içinde Arapça ayetlere  olduğu gibi yer verdiği 

halde ayet ve hadislerin manasının Türkçe olmasının uygun olacağını yine yetmiş birinci hikmetin ilk 

dörtlüğünde açıkça söyler. Böylece ayet ve hadislerin ifade ettiklerini Türkçe olarak kendi dillerinde 

anlayanların İslam’a daha saygılı olacaklarına inanmaktadır. Aynı hikmetin sonunda kendisinin dönemin 

imparatorluk dili olan Farsçayı bildiği halde çok güzel Türkçe söylediğini de dile getirir (Bice, 18). Hikmette 

de Arslan Bab’ın hem Arapların ulu kişisi olduğu ve temiz bir kişi olduğunu söyler. Burada Arslan Bab’ın 

Arap olması ya da  ‘öteki’ -bir başka deyişle kendinden olmayan- olması dolayısı ile kendi etnik aidiyetini de 

hissettirir.  

Kim  olduğumuzu  nereli  olduğumuzdan  ayıramayız  çünkü  insanlar  zaman  ve mekanın ortak 
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ürünüdürler. Dolayısıyla kimliğimiz ait olduğumuz coğrafyada şekillenen anılarımızla süslenir. Ait 

olduğumuz yere çocuklukta kurulan oraya ait koku, ses ve tatlar ile kurduğumuz bağlar bizi ileriki yaşlarda 

da bırakmaz.  (Keen, 53). Ahmet Yesevi’nin otobiyografisinin yer aldığı hikmetlerin misyonu da onun 

kendini tanımlaması amacına hizmet eder. Özellikle yaşlara yapılan vurgular zaman kavramının Yesevi’nin 

kimliğini oluşturmada nasıl bir rol üstlendiğini vurgulu bir şekilde dinleyiciye sunar. İkinci hikmetini Hazreti 

Muhammed’in hicri takvime göre öldüğü yaş olduğunun rivayet edildiği altmış üç yaşına girmesi vesilesi ile 

söyleyerek zaman üzerinden kendisini yeniden tanımlar . Burada Arslan Bab’a intisabına ve sufi oluşuna dair 

ipuçları verir (Bice, 16) . Hikmette kullandığı “togan yerim” sözleri ise coğrafya ve kimlik bağlantıısnın asıl 

tutulduğunu; onun Türklük bilincinin öncelikli olarak coğrafyadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. On altıncı 

hikmetin ikinci dörtlüğünde Yusuf’u Kenan’dan ayırmalarını doğulan yere bugünkü deyişle vatana ait olma 

duygusu ile ilişkilendirebiliriz. Çünkü hemen arkasından gelen mısrada kendi “doğum yerim mübarek 

Türkistan’dır” diyor. Hikmette seçilen mübarek sözü de kasıtlı olarak yerleştirilmiş ve doğulan topraklara 

kutsiyet atfedilmiştir. Böylece inancın kaynaklandığı Arabistan topraklarının yanında doğum yerinin de 

kutsal görülmekte olduğu okuyucuya iletilmektedir. Ahmet Yesevi’nin hikmetlerinde etnik aidiyet duygusu 

kendisini hem kullanılan dil hem özenle seçilen zaman ve mekana ait kavramlar vesilesi ile hissedilir. 

On sekizinci hikmette dünya üzerinde değil yer altına ait olduğunu dile getirir. Çevirmen burada 

“vatan” sözcüğünü tercih ettiği halde metnin orjinali ve diğer nüshaların karşılatırılmasının faydalı olacağını 

düşünüyorum. Zira on dokuzuncu yüzyılda kullanımı yaygınlaşan vatan sözcüğünün buradaki bağlamının 

modern vatan kavramı ile bir ilgisi olmamalıdır (Bice, 8). Altmış beşinci hikmette sorular yolu ile bir 

yalvarış görüyoruz. Anılan hikmette çevresindekilere -ki müridleri veya okuyucu olduğunu farz ettiğimiz 

kişiler- kendisinin iyi bir kul olduğunu teyit ettirmek istemekte ve aynı zamanda Tanrı katında elinde bir güç 

ve ayrıcalık olmadığını onlara hissettirmektedir (Bice, 65). Sorular aynı zamanda şeyhin de cevaplarına vasıl 

olmadığı bir belirsizlik durumunda müride bu problem çözebilmek için bir şans tanır, onları harekete 

geçmek, enerjilerini kullanmak için motive eder. Hikmetin dördüncü dörtlüğünde “Öz yerimde garipliği 

rahat bilsem” diyerek kendisine ait olan ve şimdiye ait olmayan şu andan bağımsız bir mekana vurgu yapar. 

Öz yer ifadesini modern anlamda vatanın ait olduğu topraklar olarak yorumlayabiliriz. Hatta Necip Fazıl’ın 

daha sonra oğlu Mehmed’e yazdığı modern Türk-İslam sentezi niteliğindeki milliyetçi ideolojisini dile 

getirdiği Zindandan Mehmet Mektup adlı şiirde de öz yurt ifadesi olduğu gibi geçmektedir.  

Divanı Hikmet’te etnik kimlik olarak Arap kimliğine vurgu vardır (Bice, 36). Hikmetlerde 

Peygamber’i ve ailesini  tanıtırken daha Divan-ı Hikmet’in ilk dizesinde Muhammed’in kendisinin Arap 

olduğu belirtilir. “Muhammedni bilig zatı arabdur” (Bice,  54). Bu açış dizesi bize Türkistan’ın kapılarının 

Araplara açıldığının haberi gibidir. Hikmetlerde aynı zamanda Peygamberin ailesi ve mirac mucizesi işlenir. 

Bunlar İslamiyet’in doğuşunun tarihsel olarak dinleyicilere iletilmesi görevini yerine getirmekle beraber aynı 

zamanda onlara yeni bir geçmiş sunarak onların karakterini de etkilemeyi amaçlar (Williams, 1). Ancak 

hikmetlerde Arap kimliği ümmet kavramı içinde erir. Hikmetler özellikle ümmet kavramı üzerinden mesajlar 

iletir.  

Benedict Anderson’un hayal edilmiş topluluklar tanımına göre ümmet, bireylerin belirli sebeplerle ait 

olduklarını farz ettikleri afaki yani nefsin haricindeki alemi içine alan bir topluluktur. Kimlik teorilerinde 

özcü ve özcü olmayan yaklaşım olmak üzere iki yaklaşım ile karşılaşıyoruz. Özcü yaklaşıma göre bir 

topluluk tamamen aynı sembolleri taşımalı ve aynı şekilde tanımlanmalıdır. Aksi halde Giddens günlük 

düzenli faaliyetler bozulduğunda kaos çıkabileceğine dikkat çeker (Giddens, 36). Her ne kadar Hoca Ahmet 

Yesevi ümmetin ne olduğunu ve olmadığını hikmetlerine tanımlayarak bir çerçeve çiziyor ise de sık sık 

ümmetler sözünü kullanarak ümmetler arasındaki çeşitliliğe de atıf yapar.  

Yesevi, hikmetlerde ümmeti farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyacak şekilde kullanıyor. İlk olarak, 

ümmet kendi tarikatının cemaatidir. On birinci hikmetteki “Hakka kulluk menge ümnet kanı” diyerek aradığı 

kendi tarikatının cemaatidir. Hikmetlerde karşılaştığımız ikinci kullanım ümmetler şeklindeki çokluk 

kullanışlardır. Adı geçen hikmette kendisinin sadece bir değil birden fazla ümmeti olduğunu –ler çokluk eki 

kullanarak “ümmetlerim köz revşeni” belirtir. On sekizinci hikmetin on altıncı dörtlüğünde “ahir zaman 

ümmetleri”  ifadesi ile karşılaşıyoruz ki bu ifade İslam içindeki tevhid fikrini korumak için ümmetlerin yani 

İslam coğrafyasındaki tarikatların ve cemaatlerin çokluğuna bir atıftır (Bice,  35).  Üçüncüsü olarak Hoca 

Ahmet Yesevi asi ümmet adlandırmasını kullanır. Yürmi üçüncü  hikmette “ bir göruhnu asi dep 

kayğurdiler” diyor. Burada asi tutulan ümmetin Hasan Basri olma ihtimali olup olmadığının araştırılması 

gerekir (Bice, 37). Yesevi, hikmetin tamamında ümmeti tanımlar. Peygamberin neye ümmet dediği ve neye 

demediği açıklanır. Hikmette tanımanan ümmet, yalancılardan oluşmaz, Tanrıya ve Peygambere inanmayan, 

isyancılar da ümmeten sayılmaz. Peygamberin ümmet tanımı da Yesevi’ye göre doğru yürüyen kulları ve 

kendisini ümmete ait görenleri içerir (Bice, 38). Hikmette Peygamber sözlerini ümmet için söylüyor ve onun 

sözlerini ancak ümmet olanlar yani ona inananlar anlar, diyor. Burada peygamberin ümmeti için ‘kaygı’ ve 
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sıkıntı çektiğini dile getirilerek ümmetin mağdurdan yana tavır alması ve minnet borcu içinde olması 

beklenir. Adı geçen hikmetin son dörtlüğünde ümmet kavramı ve ümmetler birbirine geçer. Burada 

Peygamber kendi tek bir ümmetinden söz etmez. Allah’a yavaran Peygamber  ümmetlerime cefa çektirme 

diyerek yalvarır. Ancak bu kez Yesevi tek bir ümmetten yana tavır alır ve “Ümmetliğe mundağ dedi Hak 

Mustafa” diyerek cemaatine Peygamber’in kendilerini korumak istediği mesajını iletir (Bice, 58).  Ayrıca 

hayali bir topluluk olan ümmete ait olma durumunda primordial bağlar etkili olmadığı için kişinin beyanı 

veya kendisini ait hissetmesi esastır. Bu durum ise kendisini bir topluluğa ait hissetmediği halde öyleymiş 

gibi davrananlarının o grup içinde olmasını engellemez. Kırk dokuzuncu hikmette ümmetin bir üyesi 

olanların tarikat ehli olmasını bekler. “Ümmet olsam ben de zikr diyesim gelir” şeklindeki nakarat mısrası 

tekrarlanarak dinleyici tarikata girmeye hazırlanır. 

Tamamı yirmi sekiz dörtlükten oluşan sekseninci hikmet tümüyle ümmet tanımına ayrılmıştır. Bu 

hikmette  müridlere  ümmetseniz yani kendinizi ümmetin bir üyesi olarak hissediyorsanız, bunları işitin ve 

söyleyin diye şart koşar. Bu hikmetlerde Mirac mucizesini anlatır ve ümmetin bu mucizeye inanmasını 

bekler. Mirac mucizesi aynı zamanda birinci, ikinci ve sekizinci hikmetlerde de işlenir. 

Hikmetlerde Arslan Bab, mürşid-i kamil (şeyh), Yesevi’nin hocası, Peygamber, Ruh, Münker ve Nekir 

ile bilinmez bir ses ve Yesevi, dinleyici ve  Allah konuşur. Allah ile Mustafa yani Peygamberin karşılıklı 

konuşmalarını hikmetler şeklinde sunar. İletilen mesajların alıcıları da farklıdır, bazen Allah, bazen 

Peygamber, bazen Yesevi bazen de tarikat ehilleri alıcı fonksiyonundadır. Hikmetlerdeki en büyük kaygı 

ümmetin ne olacağıdır. Peygamber ümmetin bir kısmının asi ilan edilmesine üzülür. Peygamber aynı 

zamanda başkalarının ümmetleri için üzüldüğünü veya ümmeti ayırdığını  söyler’ Ümmetim vay ümmetim 

dediler (Bice, 42). Peygamberin korkusu ümmetin kendisinden sonra imanını kaybedebileceğidir. Peygamber 

ümmetinin diğer ümmetler içinde en temiz olanı olduğunu söyler. Ancak çoğunun da isyancı olduğunu dile 

getirir. Hikmetlerde bir tek İslam ümmetinden değil çok parçalı ümmetlerden söz edillir. Bu bağlamda Türk 

unsurunun da ümmetin tamamlayıcı bir parçası olarak özgün konumunu koruyabilmesi hedeflenir.Yani 

Yesevi’de Türk kimliğini korumak ümmet olmak ile çelişmez; onu tamamlar. 

Sonuç olarak, Ahmet Yesevi tarihsel koşullar içinde toplumu çok iyi anlamış bir dini liderdir. Yeni 

yeni yerleşmekte olan din ile birlikte gelen İran ve Arap kültürü ile yaşadığı coğrafyaya ait olan Türk 

kültürünü sentezlemek için Türk dilini ve Türk edebiyatı formlarından dörtlük birimini ustaca kullanmış; 

mesajlarını halka doğrudan iletmiştir. 
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ТАРИХИ ДЕРЕКТЕР: «ПІР-И ТҮРК-И СТАН АХМЕТ ИАСАУИ» 
 

Қожа Ахмет Иасауи туралы жазба деректер көбінесе оның жолындағы шәкірттері тарапынан 

хатқа түскен. Түркілік мұсылмандық түсінігі мен хикмет дәстүрінің негізін қалаған Әзіреті Сұлтан өз 

шәкірттерінің ғазалдарында ұрпақтан ұрпаққа өнеге, пір ретінде дәріптелді. Иасауидің ілімі, дәстүрі 

мен жолының Орта Азияда кең жайылуында оның шәкірті Сүлеймен Бақырғанидың (1186 ж.) еңбегі 

ерекше. Бақырғани Иасауи қайтыс болған соң ілімін жалғастырып, халықты осы жолда ақиқатқа 

жетеледі. Ол адамның жанын, рухын, ой-санасын Иасауи ілімімен тәрбиелеп, қалыптастырған ұстаз 

болды. Иасауи тариқатының этикалық-моралдық жүйелері мен негіздерін насихаттай жүріп, өзі де 

көптеген еңбектер жазып қалдырды. 

Хәкім Ата, Иасауийа тариқатының идеясы мен ұстанымдарын түсіндіретін «Бақырған кітабы», 

«Ақырзаман кітабы», «Бибі Мариям» және тағы басқа еңбектер қалдырды. Осы еңбектерінде ұстазы 
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Иасауиді дәріптеді. Ол ұстазын «даналардың данасы, шариғаттың бурханы, тариқаттың атасы, 

ақиқаттың өзі, Қызырдың жолдасы, Илияс пайғамбардың досы, екі әлемнің айнасы» деп танытады: 

“Субхан ием өзі-дүр ол Мұстафа бұйырды, 

Бабам Арыстан түкірді, шайхым Ахмет Иасауи, 

Мұстафаның қырқасын киді, жеді мақтасын, 

Қағба алқасын тұтқан шайхым Ахмет Иасауи, 

Тегі оның ханеден, білме оны көп надан, 

Білер оны Хақ Иаздан, шайхым Ахмет Иасауи, 

Ысхақ баба жұрыны, Шайх Ибрахим құлыны, 

Машайықтар ұлығы, шайхым Ахмет Иасауи, 

Шариғатты әрлеген, тариқатты өрлеген, 

Ақиқатты білдірген шайхым Ахмет Иасауи, 

Қызырменен сұхбаттас, Илияспен достасқан, 

Хақ алдында құрметті шайхым Ахмет Иасауи, 

Баба Машын – ол Сұлтан, мурид болды күмәнсіз, 

Хаким Қожа Сүлеймен шайхым Ахмет Иасауи” [1, 15-16 бб.] 

Сүлеймен Бақырғани Иасауидің хикмет дәстүрін жалғастырушы ретінде оның ілімі, 

хикметтерінің формасы мен мазмұнын сол қалпында сақтай отырып, сопылық жолын дәріптеген. 

Бақырғанидың “хәкім” лақабының сырын Әлішер Науаидың еңбектерінен кездестіреміз. Бұл туралы 

ол: “Түркі машайықтары туралы дерек аз еді. Содан Хазірет шейхул машайық (машайықтардың 

ұстазы) Қожа Ахмет Иасауиден бүгінге дейінгі барлық (оқымыстылар туралы) деректер мен олар 

хақындағы мәліметтерді сол қалпында кіргіздім”, – деп жазған  [2, 160-182 бб.]. 

Ә. Науаидің осы еңбегінде Сүлеймен Бақырғанидың неліктен “Хәкім” аталғандығы туралы 

былай делінген: “Хәкім ата – аты Сүлеймен. Қожа Ахмет Иасауидің мүриді. Бір күні Қожа 

шәкірттеріне отын әкеліңдер деп жұмсағанда, жаңбыр жауып кетіпті. Шәкірттер отын теріп 

келгенінше жауынға малынып су болыпты. Хәкім ата терген отындарын тонына орап, құрғақ етіп 

әкеліпті. Қожа хазірет сонда: “Ей, перзент, хәкімдік іс қылдың”, – депті. Содан бастап бұл лақап оған 

телініпті. Хәкім атаға содан хикмет тілі беріліпті” [2, 154]. Сонымен бірге, Бақырғанидың Хәкім 

лақабына қатысты осыған ұқсас тағы бір аңыз бар. Бір риуаятта даладан отын теріп келу оқиғасы 

Қызырдың Иасауиге қонақ болып келуімен байланыстырылады. Сүлейменнің тапқырлығына 

сүйсінген Қызыр оған “Бұдан былай лақабың Хәкім болсын. Жақсылықты үгітте” деп батасын 

беріпті. Содан бастап, Сүлеймен хикметтер шығара бастапты. Кәмелетке жаңа толған Бақырғани 

медресеге қатынағанында басқа балаларға ұқсап Құранды желкесіне аспастан, екі алақанымен 

көтеріп барып, сабақ аяқталған соң үйіне келгенше артына бұрылып қарамайды екен. Бір күні мешіт 

қасында отырған Ахмет Иасауи бұл жағдайды көріп, таң қалыпты. Сол күннен бастап Түркістанның 

пірі Сүлейменді Құран үйрету үшін өз қасына алған. Он бес жастан оған мүрид болыпты. 

Сүлеймен Бақырғанидың шығармаларында да о дүниенің азабынан, қияметтің қаһарынан қорқу 

секілді діни сенімдер басты назарға алынған. “Болса қияметтің күні, сұраса Құдай онда менен, 

“Қылған амалдарың қані?” Білмеймін, хәлім не болар”, – деп жырлаған ақын Алла дидарын көру 

үшін күні-түні Хақтың зікірінде болу керектігін “Құл Сүлеймен білдің бұл күн, қыл ғибадат түні-күн” 

деген жолдармен берген. Оның ойынша, Жаратқанның дидарын көру кез-келген пенденің маңдайына 

жазбаған. Иасауи хикметтерінің мәнін, маңызын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуде ерен еңбек еткен 

ізбасарлары тарихта көптеп кездеседі. Мысалы, Хакім ата Бақырғанидан басқа, Жүніс Әміре, Құл 

Машраб, Шамсы, Сайхали, Құл Шариф, Шайх Хұдайдад, Иқани, құл Убайди, Фақири Байдауи, 

Бехбуди, Құл Насими, Туфайли, Қасым және т.б. жалғасып кете береді. 

Иасауи жолының Анадолыдағы ең көрнекті өкілі – Жүніс Әміре. Ол ХІІІ ғасырда (шамамен 

1250) қазіргі Ескішаһар қаласына жақын Сарыкөйде дүниеге келген. Сопылық философиялық 

еңбектері түркі тілінде кең тараған. “Рисалат-ун-Нусхийа” атты еңбегі өте құнды сопылық шығарма. 

Жүніс Әміре мен Иасауидің ілімі, мұрасы туралы құнды еңбек жазған түрік ғалымы Фуат Көпрүлу 

болатын. “Түрік әдебиетіндегі алғашқы сопылар” атты еңбегі толығымен Иасауи мен Жүніс мұрасын 

зерттеуге арналған. Осы екі құнды еңбек сопылықтың тарихтағы орнын дәлелдейтін, әлі күнге мәні 

жоғалмаған маңызды дүниеге айналды. Жүніс Әміре Ахмет Иасауидің ілімін жайған тарихи тұлға. 

Жүністің қолданған тілі мен ділі, ойлау жүйесі мен дәстүрі, таңдаған тақырыбына қарап-ақ оның 

Иасауи мектебінің түлегі екендігін аңғаруға болады. Мысалы, Иасауи мәдениетіндегілер таңсәрі, 

миғраж, дидар, болмыс мәселесін қалай жырласа, Жүніс те сол қалыпты, мазмұнды бұзбай қайталап, 

халқына жеткізген. Иасауи бұл  дүние алдамшы, дүниені тәрк еткендер ғана дидар көреді, дүние 
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зынданынан өзіңді құтқар десе, Жүніс былай дейді: “Бұл дүниеге көңіл берген, ақыр соңы пұшайман 

болар, Дүние менікі дегендерге ол, әрдайым дұшпан болар, Алғын әулие қолын барып, тұра барғын 

Хақ жолына, Мәні осы, мәлім баян “білдім деген” – надан болар.”  [3, 94 б.]  

Иасауидің “өзіңді таны” деген ұстанымын басшылыққа алған Жүніс: “Ғылым–білімді болу, 

білімді болу – өзіңді тану, Сен өзіңді танымасаң, оқығаның қай оқу, Оқыдым, білдім деме, көп тағат 

қылдым деме, Егер Хақты танымасаң, әбес жерге кірген осы”  [3, 116 б.] дейді. Иасауи “махаббатсыз 

адам хайуан тектес” десе, Жүніс: “Махаббатсыз берме үгіт, насихатың босқа кетер, Махаббатсыз 

адам – хайуан, хайуан насихат білмес. Даналардан құр қалма, надандардан қам қарама, Тәңір безер 

сараңдардан, сараң дидар көре алмайды, дейді”.  

Иасауи мұрасы Жүністің шығармалары арқылы Европаға, Анадолыға тарады. Ибн Араби 

арқылы Мағрибке, батысқа жайылды. Болмыстың бірлігі идеясы Иасауиден Шамсиге, одан Румиге 

одан Жүніске ауыса отырып дамыды, үлкен философиялық дүниеге айналды. Иасауи хикметтері 

махаббат қайнары ретінде халықтың санасынан өшпес орын алған. Иасауидің сопылық жолын 

жалғастырушылар өздерін тікелей Иасауиден тарағандығын айтып, шежіре жазып қалдырған. 

Олардың ішінде Челеби сияқты кезбе саяхатшылар да бар. 

Иасауи туралы тарихи дерек қалдырғандардың көш басында Имам Хусамеддин Сығнақи тұр. 

Оның “Манакиб-и Ахмет-и Иасауи” атты трактаты Өзбекстан Ғылым академиясы Шығыстану 

Институтының кітапханасында (N 11084, 11б-14а беттер арасында) сақтаулы. Еңбек парсы тілінде, 

бірақ қай жылы жазылғаны көрсетілмеген. Осы трактатты қол жазбасынан алғаш рет түрік тілінде 

жариялаған ғылым Неждет Тосын рисаланы, ХІІІ-ғасырдың соңында жазылған деп пайымдайды  [4, 

73-81 бб.]. 

Бұл рисала көлемі жағынан шағын болғанымен Иасауи туралы кейіннен жазылған барлық 

деректерге негіз боларлық тарихи маңызы бар еңбек. Мысалы Иасауитану тарихында Иасауи мұрасы 

туралы мәлімет қалдырған Алим Шайх өзінің “Ламахат” атты кітабын, Мұхаммет Шариф “Хужжат-

уз Закирин” атты трактаттарын жазарда Сығнақидің осы рисаласын басшылыққа алған  [4, 73-81 бб.]. 

Яғни, Қожа Ахмет Иасауидің өмірі мен тұлғасына қатысты өте маңызды аңыз-деректердің хатқа түсуі 

тұңғыш рет осы еңбектен басталған деуге толық негіз бар. 

Рисаладағы деректерден аңыз да болса, Иасауидің уақыты мен кеңістігінің тарихи, танымдық әрі 

әлеуметтік қабаттары туралы тұжырымдар жасауға әбден болады. 

Иасауи сөздерін алғаш хатқа түсірген, «Көңілдің айнасы» деген атпен насихаттаған, 

Иасауидің тариқат туралы, ондағы мақамдар мен психологиялық хәлдер, сопылық категориялар 

мен негізгі ерекшеліктерін жазба дерек ретінде қалдырған сопылардың бірі Мәулана Суфи 

Данышменди болатын.  

Сондай ақ тарихта Қожа Ахмет Иасауи дәстүрін, ілімін жалғастырып, өзіне үлгі тұтқан ақындар 

көп болған. Біз солардың ішінде шығармалары зерттеліп,  ғылыми айналымға түскен даналардың 

есімін ғана айтып отырмыз. Иасауидің осындай ізбасарларының бірі −Мұхаммед Шайбани (1451-

1510) өзінің бар өмірін ат үстінде өткізсе де, сопылық дәстүрді берік ұстап, “Бахр-ул Худа” (Алланың 

теңізі) деген атпен диуан жазып қалдырған. Мұхаммед Шайбани Иасауиді Түркістанның пірі ретінде 

дәріптейді: 

«...Әулиелер сәруары ол, Түркістанның шыңы, 

Жер бетін нұры жайлаған, ол Түркістанның тауы, 

Мен айтайын әй, жігіттер, үшбу сырды, тыңдағын, 

Сәруар болуға лайық ер, Түркістан пірі екен, 

Маған “Қайда барасың, Самарқанда көп әулие бар” деді,  

Жоқ, бұл Шайбани таңдауы – Түркістан дергахы»  [5, 21-25 бб.]. 

Сонымен қатар атақты Суфи Аллаяр (XVІІІ ғасырда 1720 ж. туылған) Иасауиді пір тұтқан, әулие 

санап дәріптеген. “Сабат-ул Ажизин” деген еңбегінде Иасауидің “Китабу танбих-ид-даллин” атты 

еңбегі болғандығын баяндайды. Бірақ, әлі күнге бұл еңбегі зерттелмеген. Суфи Аллаярдың аталмыш 

еңбегінде Иасауи туралы мынандай жолдар бар:  

«.. Шариғатта ол бір шамшырақ еді, 

Сол ерден бізге кітап қалған, 

Сол Сұлтанның жазғаны (хикмет)  

Шығар ма ондай фақыр (дана) ақырзаманда [6]». 

Осы кезең маңызды оқиғаларға толы болды. Орта Азия отарға айнала бастады. Халық Иасауи 

хикметтерінен ғана жанына тыныштық тапты. “Диуани Хикметтің” алғашқы тас баспа нұсқалары да 

көбейе бастады. Қолжазбалар да қолдан көшіріліп жатты. 
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 Сол дәуірдің тағы бір атақты ақыны, Үстірт жерінде, қазіргі Түркімен сахарасында өмір сүрген 

Мақтымұлы Фирағи (1733-1797) “Құл Қожа Ахмет Иасауи” атты өлеңінде:  

Ғашықтардың ах-ында, Құтб-ул Исламда, 

Жайхун бауырында, Садра сахарада, 

Иасы шахарында, 

Менің сахиб жамалымды көрдің бе? 

Әзіреті Әли жеткізген әлемге дағуа, 

Қафтан-қафқа түсті Әзіреттің үні. 

Әй, жеті ықылым иесі Ахмет Иасауи, 

Менің сахиб жамалымды көрдің бе? 

Мекендеген Қаратаудың бауырында, 

Ғалымның елінде, Исаның орнында,  

Жердің арқасы, Көктің ішінде, 

Менің сахиб жамалымды көрдің бе? [7, 54-55 бб; 277.] 

Иасауи жолының моральдық, этикалық негіздерін хатқа түсірген, Иасауи жолы мен мәдениетінің 

көрнекті өкілі, Сұлтан Ахмет Хазини болатын. Бұл жөнінде «Тарихтағы Иасауи мәдениеті» атты 

тарауда тереңірек тоқталып өткенбіз. Оның қаламынан шыққан “Манба ул-абхар фи рийаз ил-абрар” 

және “Жауахирул-абрар мин амуажил-бихар” атты еңбектер Иасауи жолының мақсаттары мен мәнін 

тарихи-рухани, әдеби сипатта танытқан. Бұл еңбектердің мазмұнында Иасауийа тариқатының 

этикасы, фақр-рухани кедейліктің маңызы, сопылық моральдың қажеттілігі, рухани кедейліктің 

шарттары баяндалған. 

Хазини Қожа Ахмет Иасауи туралы былай дейді: 

«Қожа Ахмет Түркістан мен Шамның шайхы, 

Барлық жария зікір тариқаты даналарының данасы, 

Болды мәшхүр, Хз.Али жолындағылардың шахы, 

Батыс пен Шығыста Ахмет Иасауи 

Арабтардың тірегі, парсы пірі, түріктердің шайхы, 

Дүниенің көсемі, ұлы әзиз, құтыптар құтыбы, 

Сардар Шайхы, Хз. Али жолындағылардың сейіді. 

Ғұлама мен даналардың атасы, 

“Ладун ілімі”көрініс тапқан айнасы 

Екінші Мұхаммед ол Түріктердің Сұлтаны, 

Дін мен дәулеттің данасы, шайхы. 

Түзді әлемде ғажайып силсила 

Түсті арз-и қалбтерге зілзала 

Әулиеден ешкім оған тең емес, 

Тақуадан ешкім оған тең емес. 

Хақиқат шахарында оған тең ешкім жоқ. 

Киді, келді мираж хиркасын 

Қияметке дейін тариқаты жалғасады»  [8, 18/65].  

Бұл еңбек Иасауи жолы мен Иасауи туралы аңыздарды қамти отырып, оны нұр, Алланың сырын 

ашушы, барша шайхтардың шайхы, Мауараннахр пірлерінің таңдаулысы, түрік машайыхтарының 

қақпасы, ұстазы, мәңгілік тариқат ара зікірінің атасы, әлем мойындаған темірқазық екендігін 

дәріптеген. Рисалада Иасауидің сопылық туралы ойлары, “өлмей тұрып өлу” ұстанымына негізделген 

фақр философиясы талданған [9, 10 б.]. 

Хазини – Иасауийа тариқаты мен оның негізін қалаған Иасауидің артына қалдырған мұрасын 

Данышмендиден кейін хатқа түсіріп, Османлы топырақтарына жайған ғұлама. Атақты иасауитанушы, 

түрік ғұламасы Фуат Көпрүлү өзінің “Түрік әдебиетіндегі алғашқы сопылар” атты еңбегінде 

Хазинидің “Жауаһир-ул абрар” еңбегінен пайдаланған  [10, 35 б.; 98 б.]. 

Әлішер Науаи “Насаимул Махабба” атты еңбегінде былай дейді: “Қожа Ахмет Иасауи 

(қаддасалаху тағала сирраху) Түркістан елінің шайх-ул машайыхы еді. Мақамы ұлы, мәшһүр, 

әулиелік кереметінде кемшілік жоқ. Муридтері мен серіктері көп, астанасында ханы мен қарасының 

шексіз ықыласына бөленіп жүретін. Имам Жүсіп Хамаданидің сұхбаттасы еді. Шайх Нажмеддин 

Кубра Қожа Ахмет Иасауидің рухани қызметінде болып, оның тәрбиесін көрген. Оның мазары 

Түркістанда Иасы деген жерде, сол жерде туылған еді. Ол Түркістан халқының дұғасының 

құбыласы...” [2, 383 б.]. Бұл еңбек Жамидің “Нафахатул Унс мин Хазарат-ил Қудс” атты 
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библиографиялық еңбегінің кеңейтілген түрі. Науаи бұған қосымша 150 ден астам түркі 

машайыхтары туралы мәлімет қосып, атын өзгертіп, 1495 жылы қайта көшіріп шыққан болатын  [2]. 

Науаи дәуірінде өмір сүрген Фахруддин Али Сафии Ибн Камалуддин Хусайн ал Уайз ал-

Кашифидің “Рашахат-ул айн-ул хайат” еңбегінде Иасауи туралы мәлімет бар. Бұл кітап негізінен 

“...Қожа Убайдуллах Ахрар туралы жазылған болатын. Кашифи, Қожа Ахрар қай жерде қай шайх 

туралы айтса, сол шайхтың қысқаша өмірбаянын жазып қалдырдым” [11, 10 б.] дейді. 

Бұл кітап негізінен хожаган силсиласы, яғни, Нақшбанди тариқатының өкілі Хожа Убайдуллаға 

арналды. Хожа Убайдулла Қожа Ахмет Иасауиді өзіне пір тұтқан. Сондықтан еңбек түркі 

машайыхтарынан басталып жазылады. Кашифи Иасауи туралы, Ахрардың баяны бойынша мәлімет 

береді: “Қожа Ахмет Иасауи Жүсіп Хамаданидің үшінші халифасы еді. Түріктер оны Ахмет Иасауи 

дейтін. Түріктер “ата” деп, ұлы бабасына, Ұлы машайыхтарға айтады. Түркі елінің атақты 

қалаларының бірі Иасыда туылған. Қабірі де сол жерде. Кереметі ұлы, мақам мәртебесі жоғары еді” 

[11,22-35 бб.]. Кашифи Иасауидің Түркістандағы тарихи орны, әулиелік рөлі жөнінде, ұстазы 

Арыстан баб, шәкірттері Мансұр Ата, Абдулмалик Қожа, Тажи Қожа, Сайид Ата, Сулайман Ата, 

Сайид Мухаммед Данышменди, Хаким Ата, Зәңгі ата, Ұзын Хасан Ата, Исмаил ата, Исхақ Қожа, 

Садр ата, Бадр ата, Аламин баба, Маудид шайх, Камал шайх, Хадим шайх және т.б. түрлі 

машайыхтары туралы мәлімет қалдырған. 

Атақты Молда Мұса да өзінің “Тарих-и амнийа” атты еңбегінде Иасауи туралы мәлімет береді. 

Иасауидің имам Мұхаммед Ханафи яғни, Хз.Али тұқымынан тарағандығын айтады  [12, 286 б.]. 

Иасауи мәдениетіне қатысты оның Хз.Мұхаммед “берекесімен” Құт ілімін Түркістанға жайғандығын 

білдіретін “құрма аңызы” көптеген тарихи деректерден орын алған. Қожа Бухари Сайид Хасан өзінің 

“Музаккир-и Ахбаб” атты еңбегінде “Хз.Пайғамбар Арыстан бабаға Сұлтан Ахмет Иасауиді қалай 

табатындығын, оған тәлім-тәрбие беріп, өсіруін аманат етіп тапсырғандығын”  [13, 299-301 бб.] 

жазады. Бұл аңыз бұл кітаптан басқа Орта Азияға танымал еңбектердің барлығында бар  [14, 173 б.]. 

Аңызда ақиқаттың, тарихи шындықтың негізгі желілер бар. Иасауидің ұстазы, ілімінің мәні – 

құрманың символдық, терминдік анықтамасы арқылы сопылық жолдың сабақтастығы сөз болады. 

Аңыз болғанмен Иасауидің мемлекет, саясат және хан әулетімен тығыз байланыстылығы, Иасауи 

тариқатының әскери түркі тариқат екендігі зерттеушілер тарапынан жазылып жүр. Иасауидің ең 

атақты шәкірті Хаким Ата Құл Сүлеймен Бақырғани, ұстазы туралы: “... аслы оның хана-дан, білмес 

осы көп надан” деп жазады. З.В.Тоган да Иасауидің ескі көк түріктерден, Қарахан әулиетінен 

шыққандығы туралы жазып кеткен. 

Иасауийа тариқатының бір ерекшілігі ондағы сопылық ұғымдарды беретін тіркестер тікелей 

асқа қатысты болып келеді. Мысалы, сопылық ілім – құрма, тариқат жаю – софра (дастархан) жаю, 

тұтмақ, әулиелік ишараты – софра қалдырмақ, тариқат қағидаларының ең бастысы – қонақ күту, ас 

жегізу, нан тарату және т.б.  

Иасауи тариқатының әскери тариқат екендігі, тікелей мемлекет қолдауында болған көшкені 

мәдениеттің жемісі екендігін білдіретін “Қарашық” аңызы да көптеген трактаттарда жазылып 

қалдырылған. Онда қарашық тауы ислам аша келген билеушіге алдырмайды. Сол кезде жас Ахметтің 

әулиелік уақыты келіп “әкесінің дастарханын көтеріп” Қарашыққа келеді. 99.000 кісіге нан таратты”. 

Қарашық тауы тегіс жерге айналады. Барлық әулиелер Иасауиге құрмет етеді. Сол елдің ханы Иасауи 

деген кісі екен. Ахмет егер әлемде бізді сүйетін жан болса, сенің атыңмен еске алсын дейді. Содан 

бері Ахмет Иасауи деп аталады екен. 

Бұл аңыз болғанмен Иасауидің Түркістан, Дешті Қыпшақ даласындағы исламды жаюдағы орны 

аңыз тілімен баяндалады. Аңызды герменевтикалық тұрғыдан талдап, сопылық ұғымдармен 

түсіндіретін болсақ, мынандай нәтижеге қол жеткізуіміз мүмкін. Біріншіден, Иасауи сол елдің 

ханының қоластында тариқатын дамытады. Иасауи тариқатының кемелденудің төрт шартының бірі 

“рабт-и сұлтан”, яғни, патшаға беріктік. Патшаға қызмет хаққа қызмет, тариқат кепілі ретінде 

патшаны таниды. Екіншіден, дін мен мемлекет одағы, теократиялық білікті көрсетеді. 

Үшінші, софра қалдыру, нан тарату, қарашық тегістеу – бәрі исламды жаюға, тариқатты үстем 

қылуды білдіретін ұғымдар. Сол кезеңдегі аңыздардың дені “Кедір-бұдыр” жер деп – кәпірлер 

мушриктер мекендейтін жерді айтады. Ал, “тегіс, жазық жер” деп мұсылман топырағына қарасты 

жерлерді меңзеген. Иасы сөзінің тегі “жазық, тегіс” деген мағынаға келеді. Сонымен Иасауи және 

мәдениетіне қатысты деректер “Кунх-ул Абрарда” да орын алған  [15, 54 б.]. 

Қажы Бекташ Уәлидің “Уалаятнамасында” Қожа Ахмет Иасауидің тоқсан тоғыз мың муриді 

болғандығы айтылады  [16, 00 б.]. 

Фаридиддин Аттар, “Мантиқ-ут-тайр” атты еңбегінде Иасауидің ұлы Ибрахимға қатысты 

аңызды жазады. Онда Иасауидің төзімділік, сабыр, кемелдігі сөз болады  [17, 00 б.].  
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Хусаммеддин Муслими, “Тауарих-и Булғарийа” атты еңбегінде Иасауи руханиятының Әмір 

Темірге күш-қуат бергендігін, оған ризашылығы ретінде Әмір Темірдің Түркістан ханы Ноғайбекке 

ғимарат салдыртқаны туралы жазады [18, 21б.]. 

Иасауидей пірге Әмір Темірдің қызметі мен құрметі тарихтан белгілі. Әмір Темір Османлы 

патшасы Баязид Сұлтанды жеңерде Иасауидің “Жолдан өткенді нұрландырған, Бір демде әлемді 

Гүлістан еткен, Бес мүшкіл ісім түсті, оңай еткін, Ей, баршаның мүшкілік жан еткен” деген жолдарды 

жетпіс рет оқығанда Анкара соғысында жеңімпаз болдым” деп жазады  [19, 00 б.]. 

Аңыз бойынша күнделікті ішіп жүрген шайымызды да Дешті-Қыпшақ даласына әкелдірген 

Иасауи бабамыз екен  [20, 658 б.]. Аңыздарда Иасауи өлсе де, руханияты тірі, ол “ишаратымен” 

бүгінге дейін дүниенің төрт бұрышына ұстаз жіберіп отырған. Мысалы, қазақтар арасынан қыпшақ 

Бірәш ұлы Абираш Сопыны Бұлғар еліне жіберген. Иасауи Адай Ешмұхаммед Тоқмұхаммедұлы 

“Шайх Баба” атымен танылған, Батыс өңірінде жария зікір ұстазын руханиятымен тәрбиелеген  [21, 

22-24 бб.]. 

Дешті Қыпшақ даласында Иасауиді “Қара Ахмет”, яғни, Ұлы Ахмет деп таниды. Еділ 

жағасында: “Бұл сөздердің көбісі, Әулиелер ұлысы, Ахмет Иасауи сөзі, Оны сүйгенді Алла сүйеді” 

деген термелер бар  [22, 2 б.]. 

Иасауи шәкірттері Дәшті Қыпшақ, Орал, Кавказ, Хорасан, Алтай, Шығыс Түркістан, Солтүстік 

Түркістан (Ауғанстан), Үндістан, Пакистан, Иран, Ирак, Түркия, Балканға дейін барып “софра 

жайған”, яғни, Иасауийа тариқаты мен мәдениетін жайған. Солардың ішіндегі Анадолы 

топырақтарында мәшһүр болған Қажы Бекташ өзінің “Китаб-ул Фауаид” атты еңбегінде: “Бір дәруіш 

Қожа Ахмет Иасауидің алдына келіп, ей, ұстаз, маған “Таухид” мәселесін түсіндір, дейді. Иасауи оған 

шақпақ қантты көрсетіп, “Мынау не?” деп сұрайды. Дәруіш “бұл қант” деді. Иасауи оған шақпақ 

қантты беріп, енді осыны бөліп, майдалап әкелуін сұрайды. Дәруіш қантты бөлшектеп әкеледі. 

Шақпақ қант бірнеше бөлшектерге бөлініпті. Оның әрқайсысын бұл не деп сұрайды. Дәруіш бұл 

әрине қант дейді. Қант басқа формалар алды. Онда атқа, түйеге, қойға ұқсас формалар бар еді. Иасауи 

қайтадан енді, осыларды ұнтақтап келуін сұрайды. Дәруіш қантты ұнтақтап алып келеді. Енді бұл не 

дейді. Дәруіш әрине қант деп жауап береді. Иасауи, міне, таухид дегеніміз осы” деп жауап береді  [23, 

8 б.]. Жария зікір Иасауи тариқатының негізі әдістерінен саналады. Бұл туралы, Жалалддин Кашани: 

“Қожа Ахмет Иасауи Түркістан топырағында жария зікір жолын ұстаған. Нақшбандилер де өз жолын 

Түркістанға жаярда жария зікір салуға мәжбүр болған. Иасауийа тариқаты тарихи тұрғыдан 

нақшбандийа мен бекташийа тариқатына ықпал еткен. Кейбір деректер нақшбандийа тариқатының 

негізін салған Бахауддинді тікелей Иасауийа тариқатының өкілі ретінде танытады. Бахауддин Бухари, 

Иасауи шайхы Қусам Шайх пен Халип Атадан тариқат жолын үйренеді”  [23, 416-417 б.]. 

Шарафуддин Иазди “Зафарнамасында” Иасауидің түркі мәдениеті, руханияты тарихындағы 

орнына бас иген Әмір-Темірдің оған кесене салдырғандығын жазып қалдырған. Маулана Абдуллах 

Садр деген кісі ғимаратты салуды ұйымдастыруды мойнына алған. Ұстасы – Қожа Хусайн Шарази 

деген кісі болған. Әмір-Темір күмбездің, дуалдың шынымен қапталуын, мазар құлпытастың мәмәрден 

нақышталып өрнектелуін әмір еткен. Біткен соң қала халқын жинап, жетім-жесір, кедей бұқараға 

садақа таратып, Иасауи рухына құран бағыштатып, үлкен той жасатқан. Сосын әскеріне оралған  [24, 

112 б.].    

Иасауи мәдениетінің тағы бір жалғастырушысы Құл Убайдидің «Диуанында» да Иасауиді пір 

тұтып, дәріптеген жолдар бар: 

«Барша машайых сәруары, Сұлтан Қожа Ахмет Иасауи, 

Сансыз муридтер рахбары, Сұлтан Қожа Ахмет Иасауи, 

«Аллаһ» зікірі хамдамы, барша әулиелер ағзамы, 

Құдай сырының махремі, Сұлтан Қожа Ахмет Иасауи, 

Бар дананың данасы, Сұлтан Қожа Ахмет Иасауи, 

Хикмет теңізінің гауһары, Сұлтан Қожа Ахмет Иасауи... [25, Р.8931]» 

Иасауи мәдениетінің тағы бір өкілі Сәттіғұл жырау Иасауи туралы былай дейді: «Пәруар 

Пірдің басшысы, 

Қожа Ахмет Иасауи, Түркістанда бұ да өткен, 

Туына жұртын түнеткен. Зікірін айтып зарланып, 

Пікірін бізге мұра еткен. Солардан мирас болынған, 

Шариғат шамы жағылған, Тариқат жолы табылған, 

Хақиқатқа бағынған. Әр орнында мешіт бар, 

Құдай үшін салынған, Бірден-бірге қаланған. 

Қожа Ахмет, Пір Бекет, Солардан үлгі алынған  [25, 133 б.]. 
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Сүгір Бегендікұлы  [25, 136 б.] атамыздың адамзат ұрпағының “жүзіңді нұрға, жүрегіңді сырға 

толтырып, шайтаннан азат қылатын, көкірек көзін ашатын зікір ғибадатынан” хабардар етіп Иасауи 

мәдениеті туралы былай дейді:  

«... Арманым осы жалғанда, Бір соға алмай барамын, 

Түркістан деген шаһарға, Қожа Ахмет Иасауи 

Зікірін айтып зарлаған, Жүзінен иман шашылған, 

Зікірмен шайтан қашырған, Көкірек көзі ашылған» 

Аралбай Оңғарбекұлы  [25, 138 б.] (1854-1914) әрісі Пайғамбарымыздан, берісі Әзіреті 

Сұлтаннан, одан берісі Бекет Атадан жалғасқан шынжырлы руханият ілімінің шын жанашыры 

ұрпаққа былай деп өсиет қалдырады: 

Көрерсің Хақтың дидарын, Кір жұқпаса діліңе, 

Адал болсаң дініңе, Жұмыртқадай аршылған. 

Жаппар Хаққа ұнайсың, Зікір айтып зарласаң. 

Жамағатқа ұнайсың, Пікір етіп барласаң. 

Одан өткен амал жоқ, Шартарапты шарласаң. 

Осыларға бекем бол, Ақыретті қамдасаң. 

Мединеде – Мұхаммед, Түркістанда – Қожа Ахмет, 

Маңғыстауда – Пір Бекет, Солардан сұра, нанбасаң!...  
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ТӘҢІРІЛІК МӘДЕНИЕТ ТҮРІ – ТҮРКІ ТІЛДЕС ХАЛЫҚТАРДЫҢ 

 ОРТАҚ МҰРАСЫ 

 
Кілт  сөздер: тәңірілік мәдениет түрі, Тәңірілік, Көк, мүшел,  күй, Ұлы Түрк қағанаты, Жол,  Жер - Су. 

 

Key words: tengrian type of culture, Тәңірілік (Tengri),  Көк (Turskish for blue) – synonymous to Tengri, 

мүшелі  - a 12 year cycle of tengrian calendar,  күй – defines music in general, synonymous to the term «саз», Ұлы 

Түрк қағанаты – Turkic Khaganate,   Жол – a path\road Жер – Су – Earth-Water. 

 

Ключевые слова:   тенгрианский тип культуры,  Тәңірілік  (Тенгри),  Көк (от древнетюркого синий) – 

синоним Тенгри, мүшелі  - 12-летний цикл тенгрианского календаря,  күй - обозначение музыки вообще, 

синоним термину «саз», Ұлы Түрк қағанаты – Великотюркский каганат,   Жол – путь, дорога,   Жер – Су – 

Земля-Вода. 

 

Тәңірілік – адамзаттың әмбебап, сонымен қатар бірегей феномені. Орталық Азия аумағында 

қалыптасқан ол түркі тілдес және моңғол тілдес көшпенділердің рухани-мәдени кеңістігінде 

классикалық кемелденген түріне дейін дамыды.  

Бұл – көп ғасырлық даму барысында адамзатқа белгілі шаруашылық етудің барлық бейнелері 

көрініс тапқан күрделі феномен. Табиғи-климаттық алуан түрлілік сан түрлі шаруашылық-мәдени 

типтердің пайда болуы мен қалыптасуына ықпал еткен орта болды. Мұнда: синкретикалық аңшылық-

балық аулау және жинақтаушы экономика; көшпенділіктің меридиалды, тігінен, айналмалы түрлерін, 

отырықшы егіншілікті қамтыған номадизм қатар өмір сүрді.  Бұл жерде   Орталық Азияның көптеген 

этникалық қауымдастықтарының рухани тазалығы мен шығармашылық күшін, ғасырлар даналығын 

шоғырландырған көшпелі (номадтық) негіз айқындаушы болып табылады.  

Тәңірілік дербес мәдени феномен ретінде нақты деректер мөлшерінің қалыптасуына қарай 

біртіндеп ұғыныла бастады. Бүгінгі таңда халықаралық философиялық-ғылыми қауымдастықта оның 

табиғаты мен мәнін анықтауға қатысты балама пікірлер бар. Зерттеушілердің басым бөлігі тәңірілікті 

дін ретінде қарастырады. Бұл РФ «Халықаралық Тәңірілік Зеттеулер Қоры» сайтындағы 

жарияланымдарда айқын көрініс тапқан.  Қазақ зерттеушілері мынадай авторлық тұжырымдамаларды 

ұсынады: 1) Философ Н.Г. Аюпов тәңірілік туралы ережені ашық дүниетаным ретінде дәлелдейді. 

Сонымен қатар оның құрылымын мифологияға, натурфилософияға, метафизика мен тәңірілік 

этикасына бөліп, оны діни идея ретінде көрсетеді [1].                               

2)   Мәдениеттанушы және  өнертанушы А.И. Мухамбетова оны мүшел мәдениетінің тәңірілік 

күнтізбесі ретінде сипаттайды. Ол бойынша Жаңа жыл үнемі бір уақытта – Жер мен Халықтың ұлы 

күні – қазақтарда Ұлыстың ұлы күні, көктемгі күн мен түннің теңелуі, кейінгі атауы Нурызда келеді. 

Қазақтарда, өзбектерде, түркмендерде, татарларда, башқұрттарда, қырғыздар мен басқа халықтарда 

ол Наурыз деп аталады [2].      

3)  Осы мақаланың авторы Тәңірілік мәдениет түрі анықтамасын енгізіп отыр [3].  Мәдениеттің 

бірыңғай күнтізбесінің болуы айтылғандарға дәлел бола алады. Қазақтарда мүшел деп, ал 

ұйғырларда, өзбектерде, түркмендерде, ноғайларда, әзірбайжандарда, түрктерде ол мучаль немесе 

муджьаль деп қолданылады... Типологиялық ерекшеліктердің сипаттамасы басқа мәдени түрлермен 

компаративті талдауды талап етті. Тәңірілік мәдениетті конфуциандық-даосистсттік, индо-

буддийсттік, исламдық, христиандық және басқа да мәдени түрлермен жақындастыратын ортақ тұсы 

бұл – діни үрдістің басымдығы [4].   Сонымен қатар оның келтірілген түрлерден ерекшелігі тәңірілік 

мәдениет діни болмысты пендешілік өмірден алшақтатпайды, ол Ана – көктегі әлем мен Мына – 

жердегі әлемді бір рухтандырылған  шындыққа біріктіреді.  

Сондай-ақ біз тәңірілік мәдениеттің ерекшелігі – бастапқы үйлесімді тұтастықтың сақталуы 

мен дамуы; мифтің,  өнегеліліктің, діннің, өнердің, философияның, білімнің ажыратылмайтындығы 

туралы қағиданы негіздейміз. Басқа сөзбен айтқанда, ол жекелген мәдени нысандарға бөліну тән емес 

мәдени тұтастық болып табылады. Тәңіріліктің «үйреншікті түсініктегі дін емес, түркілік дүниетаным 

ерекшеліктеріне қарай ол өзін институттандыруға ешқашан тырыспаған діни идея» болу фактісі де 

осымен түсіндіріледі [5, 21-б.].   
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Діни құрастырушы негізгі болып табылатын басқа мәдени түрлерден жоғарыда айтылғандай, 

оның айырмашылығы мен өзгешелігі де осында  [4].    

Шаруашылық-мәдени түр, мәдениеттің ауызша және жазбаша берілу тәсілі, морфологиялық 

заңдылықтар мен Тәңірілік мәдениет түрінің негізгі категориялары сияқты параметрлеріне талдау 

типологиялық амалға сүйене отырып жүргізіледі. «Мәдениет»  ұғымының мәндік төркінін білдіретін 

екі көзқарасты бөліп көрсетуге болады:  

 Сакральді (діни) мәдениет; 

 Секулярлы (зайырлы) мәдениет. 

1. Сакральді мәдениет мифологиялық дәуірден бастау алады. Бұл мәдениеттің культ ретінде, 

қалыптасқан дәстүрді қастерлеп, мұқият сақтаудың бастапқы тарихи мәні. Сакральді – қасиетті, 

киелі; барлығының құндылықты мәні бар деген ойға сайып келетін әлемге және дүниеге көзқарас. 

Бұл мағыналы код мәдениеттің анағұрлым ерте нысандарында (мифте, өнегелілікте, өнерде, 

дінде) көрініс тапты. Адами болмыстың тарихи феномені ретінде бұл түр сакральді мәдениетті 

білдіреді. Оның мәні ауыспалы емес, өйткені онда  жалпы адамзаттық мәдениеттің мәңгі іргетасын 

қалыптастырушы идеялар жатыр.  

Бұл алғашқы тарихи түрдің айрықша ерекшелігі – қасиетті  идеясына қаныққан мәдениет пен 

өмір салтының тепе-теңдігі. Сакральді дәстүрдің өміршеңдігі  әлемнің жалпы  бейнесімен, жалпы 

жадымен, біркелкі жүріс-тұрыс тәртібімен қамтамасыз етіледі. Уақыт өте келе барлық дерлік 

мәдениеттерде сакралды мәні бар идеялар мен сезімдер кешені діни руханиятта анағұрлым толық 

көрініс тапты. Сакралдылықтың бар екендігіне сену және оған ортақ болуға тырысу – діннің мәні 

болып табылады. Діни мәдениетте сакральді «жай ғана басқа шындық емес, сонымен қатар бұл 

абсолютті, мәңгі және жалған фәниге қарағанда бастапқы шындық, басқа сөзбен айтқанда 

«болмыстың   субстанциясы  болып шамаланады».  

Расында да, егер көптеген мәдени түрлерде діни құрастырушы анықтаушы болса, Ұлы Дала 

мәдениетінде құрылымдық тұтастық бар. Өрнегі мен оның аясы тең қазақтың ою-өрнегі іспеттес 

тәңіріліктің нысандары бірдей мәнге ие. Бұл адамзат болмысының мәні ретіндегі үйлесімділік негізін 

құрастыратын дүниетаным ерекшелігімен түсіндіріледі.     

Бастапқы тарихи кезең ретіндегі сакральді  мәдениет бұл – тұтас құбылыс; бастапқы мән, 

бастапқы қайнар көз, бастапқы мән. Оған жалпыламалық, мәдениетті ауызша  трансляциялау тәсілі, 

суырып салмалылық, яғни шығармашылық  бастау,  соло, яғни жеке орындау даралық тән. Сонымен 

қатар ауызша сипат сияқты белгі өнердің кеңістіктік түрлері мен жазбаның болмағандығын 

білдірмейтіндігін атап өту қажет. Бұл жерде «ауызша мәдениет» түсінігінің халық даналығы және 

мәдениеттің жалпыға бірдей мұра екендігін білдерітін «фольклор»  терминіне тең екендігін айтып 

өткен орынды болар.  

Айтылған ерекшеліктер қоршаған орта мен адамдарға қатысты қамқорлықты сақтау мен 

дамытуға, яғни экологиялық сананың қалыптасуына ықпал етті. Осыған байланысты үйлесімділік 

және барлық тіршілік иелерін сакрализациялау идеясы тәңірілік мәдениет түрінің негізгі қағидасы 

болып табылады.  

Тәңірілік мәдениеттің  кілттік  константалары бұл – Тәңірі, Көк, Жол, Жер-Су, Ұмай, құт және 

мәдени тарихта көпмәнді мағынаға ие болған тағы басқалар. «Тәңірі» («Тәңра», «Тәңер», «Тәңери», 

«Тәңірі») ғұн және көне түркі тілінде «таң» шапағат, шығыс, «арайланып атқан таң», «барлық 

тіршілік иесі ояна бастайтын кез» дегенді білдіреді.  «Тэнг» – тең (түркі); якут сөзі «танг» немесе 

«тангар» – жинау, үлгілеу, құрылымдау. «Айыы» сөзімен үндестікте – шығарма, жасау, жаратушы, 

«Айыы Тангара» – дүниені, табиғатты, «аспанды», ғарышты Құрастырушы, Сәулетші, Архитектор                   

[6,  56-бет].   

«Көк» (көне түркіше «көк түс») –Тәңірінің синонимі; «Көк» түсінігінің мәні – Өмірдің бастауы, 

«Көк шықты» түсінігі осыдан шыққан. Көкірек – жан (рух); көкей – «жады, сана». «Қазақ бір нәрсеге 

көзі жеткенде немесе бір нәрсені түсінгенде ол «көкейге қонды» дейді. Мұнда біз макро- және микро 

әлемнің ғажайып икемді үйлесімін көреміз. Барлық   ұғымдар көкте түзіліп, кейіннен санаға 

«ұялайды» деп А. Кодар «көк» константасына герменевтикалық   түсініктемелейуін береді [7, 33-бет]. 

Ұлы  даланың  киелі  тарихында  «Көк Мәңгі Тәңірі»  ол сайма-сай белгіленуі  бар.  «Ғасырлар 

қойнауында, уақыт ағымында ол Тәңіріге ауысып, Даланың Ұлы Құдайы статусын толық қамтыған 

сакральді рухынан айырылды»  [8, 75-бет]. 

Аспан (рухани) мен жердің (пендешілік) теңдігі, дүниетаным мен дүниеге көзқарастың 

тұтастығы тәңірілік мәдениеттің күй (көне түркілік «көк» сөзінен) сияқты феноменінде көрініс тапты. 

«Көк» сөзінің креативтілігі көне түркілік этимологиялық семантикада сақталған.  Оған сәйкес «күй» - 

жоғары жай-күй, көңіл-күй,  өркендеуді білдіретін «көк» сөзінің фонетикалық туындысы болып 
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табылады [9, 77-бет].  Дыбыс шығару тоқтатылғанда бірге жоғалатын дыбыстың тұрақсыздығы 

қазақтарда Саз бен Сөз, яғни олардың түсінігінде өмірмен ассоциацияланатын үн культін 

қалыптастырды.  Ол  туралы халқымызда:  Үн жинадым тыныс алуға, 

Үн жинадым тыныстануға,/   Үн жинадым тынысуға, - деген түсінік сақталған.  Соңымен қатар,  

Үн бен Өмірдің берік байланысы келесі аңыз-күйде астарлап берілген: «Бастапқыда ештеңе болған 

жоқ. Содан соң бір үн пайда болды. Бұл  үннен бүкіл әлем пайда болды...Сиқырлы культтерді 

жіберуші бақсылар,....арғы үнді жаңғырта отырып, күн сайын әлемнің жаратылысын қайта 

жаңғыртады» [10, 7-бет].  Көк рухани феноменнің эволюциясы Көк Мәңгі Тәңірілік алғашқыдай 

негізін  қалпында сақтаған  сакральді-медитациялық құбылыс болып табылатын күй сияқты 

классикалық өнерге ауысқандығынан көрінеді. Ұлы түркі қағанаты кезеңінде күй мемлекеттіліктің 

символы ролін атқарған: «Күн сайын хан алдында бір күй орындалып отырған. Ал олардың жалпы 

саны бір жыл ішіндегі күн саны бойынша 366 болған. Ұлыстың ұлы күні – Наурызда 9 ең маңызды 

(құнды) күй орындалған» [10, 7-бет].  

Адамзат өзі тіршілік еткен кезең ішінде рухани шындыққа кірудің көптеген жолын ойлап 

шығарған. Буддалық мәдениетте бұл – медитация, христиандық түрде – мінәжат ету, ислам әлемінде 

– намаз. Тәңірілік мәдениет түрінде  Құдіретті Сөз Дүниесі мен  Күмбірлеген Күй  Сфераларының 

Дүниесі  ажырамас синкрезисін білдіретін күй/көк  болып табылады (Едихан Шаймерденулы). 

«Көк»  кілттік  константасының этимологиясы әртүрлі  аймақтық нұсқалар мен көпмағыналы 

мәнге ие: Тәңір сөзінің синонимі;  көңілдің ең жоғарғы сәті, көтеріңкі көңіл – күй;  музыканың жалпы 

көрінісі, «саз» терминнің синонимі.   Қазақтарда, қырғыздарда, түркімендерде  ұлттық аспаптарға 

арналған бұл күй,  немесе куу; алтайлықтар мен хакастарда – «кай» – эпикалық аңыз; татарлар мен 

башқұрттарда күй – ән де, аспаптық пьеса да.  аспаптық пьеса; татарлар мен башқұрттарда – әрі ән, 

әрі аспаптық шығарма.   Күй әртүрлі орындаушылық нұсқаларда да, атап айтқанда,  аспаптық 

шығарма, ән,  жыр ретінде қазір де Ұлы Даланың көптеген халықтарының классикалық мұрасы 

болып табылады.  

Күйді медитациямен, мінәжатпен және намазбен жақындастыратын тұсы бұл Ғарышты 

ауқымды ұғыну мен оны тиісті түрде Әлемді  үлгілей білу қасиеті. Күйдің, яғни Көктің тыңдаушыға 

әсер ету күшін сиқырмен салыстыруға болады, өйткені ол дыбыстық вибрацияларда жасырынған 

жайма-шуақтық пен рақаттану сезімін сыйлайды.  Соңдықтан қазіргі күйтанушылар оны сакральді-

медитациялық өнер ретінде белгілейтіні кездейсоқтық емес.     

Ғарыштық үйлесімділік заңдылықтарын қалыптастырушы және тыңдаушының бойынша 

Универсуммен біріккендік сезімін тудыратын күй,  ешқандай берілген масштабтар мен шектерді 

білмейтін, адамның сыртқы және ішкі космосы кеңістіктерін байқататын және біріктіретін нүкте  

болып табылады.  Сондықтан күйдің орындалуына себеп болған оқиға ерекше тереңдік пен өмірлік 

мәнге ие болады...адам сол жағдаяттан көтеріліп, оның шегінен қиыры жоқ масштабқа шығып, өзін, 

жер кеңістігі мен Жарық Дүниені бір тұтас ретінде қамтып, өзін-өзі қалыптастырады» [6, 6-7-бет].   

 Күйдің әсері сөз бен саздың ажырамас бірлігімен байланысты, мұнда бір тұтас болған сезім 

мен ой адамға тиісті әсер береді. Күйшінің бейнелі тілімен айтылған вербалды мәтінде (ауызша сөз) 

жоғары философиялық қорытынды жатыр. Бірақ бұл тұлғадан тыс теориялық жалпылау емес. 

Керісінше, ол тұлғалық бастамаға терең қаныққан, адами жылылыққа толы, эмоциялық тұрғыда 

сезінілген және осы тұрғыда ол тек санаға ғана әсер етіп қоймай жүрекпен бағытталатын  сана.   

Күйші Жаратушы мен Оның Жаратылысын бірыңғай рухтандырылған Универсумға 

біріктіретін және о дүние мен бұ дүние арасындағы тік және көлденең байланысты жүзеге асырушы 

Медиум болып табылады.  Дүниежүзілік мәдениет тарихында тәңіріліктің алғашқы насихаттаушысы 

Күй Атасы Қорқыт Әулиенің есімі сақталған.  Күйдің тәңірілік рухани  туралы ілімі ауызша, халық 

есінде сақталғанын атап өткен жөн. Тарихи болмыстың барлық қайшылықтарына қарамастан қазіргі 

заман күйшілерінің күйлері ғана емес (Құрманғазы, Дина, Дәулеткерей, Тәттімбет), Қорқыт Ата 

Әулие мен оның шәкірттерінің көне аңыз-күйлері де көшпенді менталдылық тасымалдаушыларының 

есінде сақталып, бүгінгі күнге дейін ұқыптап жеткізілгендігі таң қалдырады.  

Шынымен де, қазақтар айтқандай, адамдарда ғана емес, күйлердің де, жырлардың да және 

тәңірілік мәдениеттің басқа феномендерінің де «арқасы бар». Өйткені олар құрдымға кеткен жоқ. 

Ендігі іс келер ұрпақта: рухты тиісті нысанда кодификациялайтын Даланың ауызша мәдениеті 

заманауи шындық  артефактілері әлемінде өшіп қалмауын қадағалау қажет. 

Сонымен, тәңірілік мәдениеттің өзгешелігі мен айрықша ерекшелігі оның тұтас сипатын 

құрастырады. Бұл жерде  болмыстың  сакралды (діни) және пендешілік (секулярлы) салалары бір 

тұтастықты құрайды. Мұнда   мәдениеттің  культ ретіндегі мәні сақталған, осыған байланысты 

жекелеген мәдени нысандардың  дифференциациясы анағұрлым аз бейнеленген. 
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Тәңірілік мәдениетте рухани туралы ілімі өмір желісіне тікелей өрілген, бұл әсіресе Ұлы Түрк 

қағанаты кезеңіне тән. Бұл тектес мысал ретінде – өткеннің тарихи ескерткіші ғана емес, өзекті 

заманауи сипаты бар тәңірілік рухани мереке Наурыз тойды айтуға болады. Наурыз-той 

жалпыадамзатық оқиға болып табылады. «Наурыз» сөзінің өзі оның интернационалды сипатының 

куәсі іспеттес, оның бірінші бөлігі «нау» көптеген тілдерде (иран, славян, неміс, прибалтика) «жаңа» 

дегенді білдіреді.  

Наурыз-той бұл – халықаралық еңбек мерекесі, көшпенділер мен диқаншылар еңбегінің  ән-

ұраны. Жердің ұлы еңбеккерлерінің одағы құрамына ет-сүт және нан-көкөніс өнімдері енген дәстүрлі 

Наурыз-көже сусынында көрініс тапқан. Белгілі ақын, Қазақстан Әнұраны мәтінінің авторы Мұзафар 

Әлімбаев тойды «тәрбие мектебі»,  «тәлiмi мол мереке» деп сипаттағаны тегін емес [7, 5-бет]. 

Келесі константа жол (йол, ель, ел) – құстың бейнесінде көрініс тапқан рухтың шексіз өрлеуі 

ретіндегі қозғалыс символы (Құс Жолы). «Тәңірі жолы бұл – шексіздікте жиһан кезу, ұшы-қиыры 

жоқ Ғарыштағы ерікті «көшпенділік», рухтың ештеңемен шектелмеген бостандығы, спонтанды ойлау 

мен интуитивті даналық, сонымен қатар өзіңнің шыққан тегіңді нақты және айқын сезіну» [5, 5-бет].   

«Ақ жол», «Жолың болсын» – кез келген түркі халқының рухани мәдениетінің дүниетанымдық 

доминанттары. 

Сакральдылық, киелілік идеясы «Ыдык Жер-Су» («Йер-Су», «Иер-суб») сөз тіркесінде де 

көрініс тапқан. Көне заманда да, қазіргі заманда да түркі халықтарының санасында Туған жер мен Су 

(өзендер, көлдер) Отан түсінігіндегі рухани символдар болып табылады.  

Тәңірілікті ұғынуда соңғы айтарымыз бастапқы тұтастықтың сақталуы арқасында отандық 

зерттеушілер  мәдени-тарихи мәні бар бастапқы бірлік ретінде рух туралы ғылыми зерттеулерді 

кеңінен жүргізуде.  Бұл қоғамдық ғылымдардың қалыптасуы мен қарқынды дамуына ықпал етеді. 

Қорқыттану, күйтану, көшпенділіктану, мүшелтану сияқты бағыттарды сенімді түрде  белгілеуге 

болады, бұлардың әрқайсысы пәнаралық саланы білдіреді. Мысалы, мүшелтанудың зерттеу пәні 

тәңірілік мәдениет күнтізбесіндегі уақыт пен кеңістікті түсінуді зерделеу болып табылады. 

Адамзаттың мәдени тарихындағы өзінің жоғарғы миссиясын сақтап келе жатқан рухани-этикалық 

құндылықтар жинағын іс жүзінде іске асыратын мүшелдер циклі оның негізін қалайды. Мүшелтану 

философиялық антропология мен мәдениеттанудың, көшпенділіктану, мәдениет философиясы мен 

түркологияның зерттеу пәні болып табылады. Мұнда адамның тұтас тіршілік иесі ретінде 

интерпритациялау перспективасы бар, осының арқасында адамзаттың рухани өсуін зерттеуде жаңа 

қырлар ашыла түспек. Тарихшылар мен этнологтар, түркологтар мен мәдениеттанушылар, 

дінтанушылар, өнертанушылар мен философтар үшін зерттеу пәні болып табылатын қорқыттану, 

күйтану және көшпенділіктану интеграцияланған кешенді сипатқа ие.  

Сонымен, қоғамдық ғылымдардың өзектілігі артуда; бұл ішкі тұтастыққа ие, тірі организм 

ретінде ауызша мәдениетті тиісті түрде зерттеу үшін құтты пәні бар ғылыми сала. Дамушы тұтастық 

ретінде мәдениеттің барлық модификацияларында бар субстанционалдылық Көк Мәңгі Тәңірілік 

өзінің «концептуалды өзек» сияқты бастапқы мәнін сақтайды дегенге саяды, сондықтан ғасырлар 

бойы Ұлы Дала болмысына ұйымдастырушы және реттеуші әсерін тигізеді.  Барлық жаңалықтар 

оның фундаменталды негізін сақтай отырып, осы тұтастыққа үйлесімді сияды.  
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КОЖА АХМЕТ ЯСАУИ И ЯСАУИСКАЯ ТАРИКАТ: 

ЕГО СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ 

 

Мақалада Қожа Ахмет Ясауи негізін қалаған сопылық орден туралы жазылған. Осы орден Қазақстанда 

исламның таралуында үлкен рөл атқарған. Автор Қ.А. Ясауидің еңбектеріне сүйене отырып ясауилық сопылық 

рецептурлық – тәжірбиелік бағытын, тарикаттың өзекшілігін ашып көрсеткен. Осы орденнің ислам және жалпы 

адамзаттың мәдениеттің таралуына жасаған ыкпалы көрсетілген.  

Кілт сөздер: түрік суфизмі, сопылық, ясауи ордены, ислам, миссионерлық, тарикат жолы, Аллаға 

сүйіспеншіліқ, кәміл адам, руханилық  ұстаз. 

 

В статье речь идет о вероучении одного из крупнейших основоположников тюркского суфизма Кожа 

Ахмете Ясауи и основанном им суфийском ордене. Этот орден сыграл значительную роль в деле 

распространения ислама в нашей стране. Автор раскрывает особенности тариката, рецептурно-практической 

стороны ясауиского суфизма, опираясь на работы Кожа Ахмета Ясауи. Показывается значимость деятельности 

этого ордена в популяризации не только исламской, но и общечеловеческой культуры. 

Ключевые слова: тюркский суфизм, аскетизм, орден ясауиа, ислам, миссионерство, путь тариката, 

любовь к Богу, совершенный человек, духовный учитель. 
 

Makalede söz konusu dini inanç hakkında en büyük türk tasavvuf kurucularından biri koca Ahmet Yesevi ve ona 

dayalı bir sufi tarikatı. Ülkemizde islam'ın yayılması için bu tarikat çok önemli bir rol oynadı. Yazar , Ahmet Yesevi 

işine dayanarak, tarikatın özelliklerini ve Yesevi tasavvufun pratik tarafın açıklıyor. Bu tarikatın faaliyetlerinin 

öneminin yaygınlaşması islamın değil insani değerlerinde önemini gösteriyor.  

Anahtar kelimeler: türk tasavvuf, sofuluk, tarikat, islam, misyonerlik çalışmaları, tarikat yolu , Allah sevgisi, 

mükemmel bir insan, ruhsal bir öğretmen.  
 

In the article deals with the doctrine with one of the mayour founders of Turkic Sufism - Khoja Ahmet Yassawi 

and founded by him sufi orden. This orden has played a significant role in the spread of islam in our country. The 

author reveals the peculiarities of tariga, practical formulation side of Sufism is shown based on the work of Khoja 

Ahmet Yassawi. The significance of this order of activities in promoting not only Islamic, but also universal culture.  

Keywords: Turkic Sufism, asceticism, Yassawi’s orden, islam, missionary work, the way of the tariqa, the love 

to God, perfect person, spirutal master (techer)/ 
 

Для становления  казахской   духовности   огромную   роль  сыграл  орден ясауиа, основанный 

одним из крупных представителей тюркского суфизма Кожа Ахметом Ясауи, прошедшего  к  тому  

времени  суровую  школу   суфийского наставничества под руководством Великих учителей Пути,  

как   Арстан-баб,  Ходжа  Йусуф  Хамадани  и других. «Шейх Ахмет Ясави был  на  службе ста  

семидесяти   совершенных   и    полноценной учителей, -  Сагнаки,- и получил (от них) иджазу 

(разрешение) на самостоятельную  проповедь» [1, с. 52]. 

Среди учителей Кожа Ахмета  Ясауи  особую, аккумулирующую  роль в передаче суфийского 

знания и подготовке целой плеяды  центральноазиатских шейхов - основателей орденов кубравийа, 

бекташийа,  накшбандийа, чиштийа,  йасауйа - сыграл  Ходжа Йусуф  Хамадани. По словам Абу ал-

Халика  Гиждувани (ум. в 1180 и в 1220 гг.),  одного из известных учеников Хамадани, последнему  

удалось обратить в ислам «восемь тысяч идолопоклонников, а тех  кого он поставил на путь Истины 

http://кітапхана.қаз/catalog/140616/140616-001.htm
http://кітапхана.қаз/catalog/140616/140616-001.htm
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(т.е. на суфийскую стезю) - им нет  счёту» [1, с. 51].  Шейх Хамадани учил, что верная прямая дорога 

состоит из двух частей: внешней и внутренней. Внешний путь означает, что путник всегда должен 

соблюдать  и  выполнять  правила  мусульманского  духовенства, быть воздержанным, чистым. А 

внутренний путь – это очищение своего сердца и устранение от себя  злых  и  недобрых качеств. Он 

призывал своих учеников и приближённых ни в коем случае не нарушать законов и предписаний 

мусульманского шариата, быть благочестивыми, справедливыми. «Юсуфом была создана школа 

среднеазиатского дервишизма, к которой принадлежал ряд шейхов, прославившихся в Хорезме и 

оказавших влияние на распространение ислама среди турок, как Хаким-Ата или Сулеймен Бакыргани 

и Саиди Ата, Наджим ад-дин Кубра, основатель распространённого до сих пор в Хорезме ордена 

кубрави, святой город Туркестана, Ахмед Ясави (Ясы - старое название этого города),  жившего в ХII 

веке», - пишет В.В.Бартольд в «Истории культурной жизни Туркестана» [2, с. 79].   

По свидетельствам самих учеников Юсуфа Хамадани, их учитель служил у 213 шейхов своего 

времени, получил хирку из рук знаменитых шейхов – Абдуллаха Джувайни, Хасана Симнани и Абу 

Али Фармади. Хамадани вёл аскетический образ жизни, многие дни держал пост. Много 

путешествовал, носил власяницу. Пищей его были ячменный хлеб и пшено (арзан). Своё имущество 

раздавал бедным, сиротам, одиноким женщинам и больным. В течение своей жизни никогда не 

просил милостыни. Хамадани в основном призывал людей к труду, к тому, чтобы они избегали 

недозволенной пищи и богатых одежд [1, с. 51]. Жизнь и деятельность Хамадани служила его 

ученикам и последователям образцом, примером выполнения великого долга перед Богом и 

человечеством – содействовать  духовно-нравственному обновлению, очищению общества, где 

главным принципом стала бы Любовь. Достойным преемником его дела стал Кожа Ахмет Ясауи. 

Возможно, следуя совету  Ходжа  Хамадани, данную им при жизни, Ахмет Ясауи вернулся на родину 

в Туркестан и основал там суфийскую общину. Организуя   данный   орден,  Кожа  Ахмет  Ясауи,  

безусловно, учитывал специфику Казахстана этого времени. 

Общеизвестно, что в IХ - Х вв. арабы прервали развитие государственности  Карлуков на 

территории Казахстана и образовали крупное Караханидское государство.  Параллельно  с  этим  на 

Сыр-Дарье в Арало-Каспийских степях формируется  государство   огузов, состоявшее главным 

образом из трёх племенных союзов,  позднее в состав казахского народа под названием  старшего, 

среднего и младшего жузов. Как пишет средневековый  историк Мосуди в книге «Золотые луга», 

государство Огузов  «частью кочевники, частью городские жители и что они, племена  огузов, 

разделяются на три орды: большую, малую и среднюю» [3, с. 6]. Попутно заметим, что три жуза 

(главных частей или племенных союзов), из которых образовалась казахская народность, 

существовала уже к Х - ХI вв. Немаловажную роль в государстве  огузов играли кипчаки. Не 

случайно это государство в литературных памятниках средневековья называют страной «Дешт-и-

Кипчак»,  т.е.  страной где  господствуют  кипчаки. Следует отметить, что процесс исламизации 

Казахстана начался ещё раньше, в Карлукском каганате.   

Начиная с конца YIII – начало IХ вв., как сообщает «Насаб-нама» в исламизированных городах, 

в частности Исфиджабе, Отраре, Барчикенте, Жаркенте, Шалтарсаке началось строительство  

мечетей и мавзолеев.  Они располагались в основном посреди базаров и в местах наибольшего 

скопления народа. Интенсивное распространение ислама, начавшееся в период Арабского Халифата, 

можно объяснить несколькими причинами, среди которых немаловажную роль играло сходство 

образа жизни арабов и тюрков - номадического, близость их культур – мусульманства и 

тенгрианства. Сущностную роль широкого распространения ислама играла и веротерпимость арабов, 

их  уважительное  отношение  к людям иных религиозных концессии. Ислам  в Казахстане, в 

основном, насаждался ненасильственными  методами,  прежде всего под влиянием исламских 

государств. Активная   роль  в  распространении  ислама принадлежала и суфийским   миссионерам, 

под влиянием которых тюрки приобщались к  исламу не к нормативному, классическому, 

догматическому, а к   народному, суфийскому, синтезировавшем в себя местные верования. Центром  

миссионерской  деятельности  суфиев  в  Казахстане  в те времена являлся Туркестан, родина Кожа 

Ахмета Ясауи.  

Таковы общие штрихи геосоциополитической и этноконфессиональной обстановки Туркестана 

накануне организации Кожа Ахметом  Ясауи своего ордена. Заметим, что миссия, выпавшая на долю  

Кожа Ахмета Иасауи, была сложная и ответственная - в условиях   конфессиональной полифонии 

превратить орден иасауйа в центр  духовности,  в очаг суфийского знания, обратить людей 

невежественных,  исповедующих  в  основном  идолопоклонство,  в ислам. И эта миссия Кожа 

Ахметом Ясауи была выполнена успешно. Орден стал не только центром духовности, но и ядром 

казахской духовности,  лёг в основу новой религии казахов - иман. 
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              Эй, дервиши, собирайтесь! Основана халка, 

              (произносящая  зикр) «Ху», 

              Растлена скатерть Истины - возьмите свою долю! 

              Изучучив знания «Кал», постигнув науку «Хал», 

              Совершенно растворившись (в Боге), возьмите всё это 

              (с этой скатерти)! – пишет  Кожа Ахмет Ясауи в «Хикметах», призывая дервишей вступить 

на суфийскую стезю познания Бога [1, с. 56]. 

За короткий срок, ещё при жизни Кожа Ахмета Ясауи, орден  разросся, его общины стали 

появляться в различных регионах Казахстана. По мнению В.В. Бартольда, «известия о шейхе Ахмеде 

Ясеви и его учениках свидетельствуют о том значении, которое имели средне-азиатские дервиши в 

деле распространения ислама в степи, как и теперь представители дервишизма, ишаны, имеют 

больше последователей среди кочевников, чем среди оседлого населения» [2, с. 80].  

Основной задачей вновь образованных тарика являлась, как  считают большинство 

исследователей, миссионерская деятельность по распространению ислама на огромной территории, 

где обитали тюркоязычные народы. Содержание  ясауиских ханак осуществлялось за счёт вакуфного 

фонда  (пожертвования  в пользу богоугодных заведений) и использования  средств, поступающих от 

самих членов общины, занятых трудовой деятельностью. Руководством  на пути познания Бога, 

сводом правил поведения ясауиского ордена является Пакыр-нама, составленный, по  утверждению 

многих исследователей, самим Кожа Ахметом Ясауи.  Этот трактат интересен тем,  что   описывает  

путь   тарика, путь  совершенствования  человека, достижения им уровня богочеловека,     

свойственный    исключительно   ордену    иасауйа, содержит важнейший материал, связанный с 

онтогносеопраксеологией суфизма  ясауиского толка. Кроме того, в ней  до  мельчайших  

подробностей  регламентировалось   поведение шейхов и муридов, рассматривались проблемы их 

взаимоотношений, раскрывались качественные  характеристики состояния суфия на каждом этапе 

тариката. Значительный объём трактата занимали проблемы морально-этического характера. 

Философской  основой ордена являлось учение Кожа Ахмета Ясауи. Онтология иасауйского 

ордена исходит из признания Единого, Аллаха  в  качестве Творца, Создателя восемнадцати тысяч 

миров,  выступающего в философии Кожа Ахмета Иасауи макрокосмом  и человека - микрокосма, 

самого разумного со- вершенного существа Универсума. Проблема «Я» и «Ты», «Аллах и человек» – 

центральная  для мыслителя, она пронизывает «Хикметы», «Пакыр-нама». 

Кул Ходжа Ахмет, я страсти вытоптал в себе, 

А после я возлюбленного  нашёл. 

Желание  умереть до смерти впитал в себя. 

Единый  и Бесподобный, увижу ль я твой лик [4, б. 34]. 

С восхваления  Аллаха начинаются произведения не только Кожа  Ахмета Ясауи, но и его 

выдающихся учеников - Сулеймена Бакыргани, Узуна Хасан Ата, Исхака Ходжа и других. 

Смысл  жизни человека члены ордена видят в познании величия   Аллаха на пути тариката и 

инструментом познания считают разум  человека. Путь тариката - это трудный путь, который 

доступен лишь для немногих, избранных. Чтобы вступить на этот путь, нужно быть истинно 

влюблённым в Истину, в Бога. 

Путь тариката состоит  из 4  этапов или ступеней - шариата, тариката, маарифата, хакиката. 

Каждый из этапов подразделяется на 10 стоянок которые в свою очередь делятся на другие стоянки. 

Так, в шариате  имеется 10 стоянок: 

 1. вера в то, что Аллах единственен и  един, вера во всевышнюю Истину, в её качества и 

сущность; 

 2. совершение  намаз (молитвы); 

 3. ораза (поста) в месяц Рамазан; 

 4. закят (милостыня), раздача бедным  одной  сороковой  части богатства;  

 5. хаджж (паломничество);  

 6. умеренность в  разговоре, требование говорить только о Истине; 

 7. получение  знаний; 

 8. уместное применение сунны о пророке Мухаммеде, следование ей; 

 9. повеление совершать добрые дела, выполнять веления Аллаха и его Посланника - пророка 

Мухаммеда;  

10. Соблюдение запрета на запрещённое, не вставать на путь небогоугодных дел (нахи-мун-

кар). 

В тарикате имеется также 10 стоянок. Это – 
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1. (покаяние) - не только в совершённых, но и несовершённых  деяниях. По всей видимости, это 

исходит из опасений за возможную ошибку на пути к Богу и надежду на милость Аллаха;  

2. иметь пира (наставника), «отдать руки пиру» - беспрекословное подчинение и служение  

пиру; 

3. Страх  (хауф)  и  надежда (рижа);  

4.соблюдение  виру-аврод (тайна молитвы), соблюдение приличий;  

5. отречение  от наслаждений и славы, следование аскезе, запрет на     шахават - житейские 

наслаждения и ляззат – запрет на сладкое, вкусное;  

6. служение пиру; 

 7. говорить только с разрешения пира;  

 8. слушать наставления пира; 

 9. Быть «таджрид», находиться   в уединении, одиночестве, изолированность от общества, 

отрешение от мирского;  

10. Быть  в «тафрид», быть индивидуальным   обособленным. 

Маарифат  также содержит 10 стоянок: 

1. фана-фи-л-лях – находиться  в состоянии фана, т.е. отрыв от мира, растворение в Боге; 

2. Признание дервишизма; 

3.Тахаммул - словом  и делом  проявлять терпение во всех делах;  

4. Возыметь дозволенные благие желания, требование справедливости, чистоты в помыслах; 

 5. Стремление  к  познаниям, к  магрифат - приобщение  к  внеопытному знанию;  

6. не разделять (разграничивать) тарикат и шариат;  

7. отказ от мирской жизни, отрешение от богатства; 

8. предпочтение загробной жизни, обращать внимание на ахырет - судный день, когда каждому 

воздастся по заслугам;  

9. знание стоянки сущего - вужуд;  

10. знать  тайны хакиката, что поможет суфиям подготовиться к вступлению на следующую 

ступень тариката. 

Последней ступенью является хакикат, который так же состоит  из 10 стоянок: 

1. быть хакрак, т.е.  погружённым  в  Истину, стать  прахом; 

2. различать хорошее и плохое, всегда держаться  состояния удовлетворённости и не 

поддаваться искушению (лукма – й и халал); 

3. зарабатывать себе хлеб честным путём, не давать  другим азар (перс. мучения); 

4. отказаться от избытка, не  допускать отклонений, не сбиваться  с  пути  тариката  (нахи-

мунар);                                                      

5. сделать  свой хлеб максимально достаточным;  

6. довольствоваться  бедностью;  

7. у Иасауи эта стоянка пропущена; 

8.  ведение  аскетического  образа  жизни, 

9. сохранение тайны религии; 

10. действовать, зная шариат, тарикат, маарифат и хакикат. 

Таковы  этапы тариката ордена йасауйа, каждый из которых     предполагает определённое 

совершенствование человека. Все этапы тариката проходят лишь немногие, избранные, святые, т.к.  

это  требует неимоверных  физических, психических, душевно-духовных  и  морально-этических  

усилий. Прошедших путь тариката  называют кутб (избранные столпы), именно им становится 

доступным трансцендентное, божественное, эзотерическое знание: 

Шаригат дур гашыктардын эпсанасы, 

Бiлгiр гашык тарихаттын дур данасы. 

Кайда барса суйiктiсi пэм туысы, 

Бул сырларды гарыш устiнде кордiм  мiне [4, б. 43]. 

Для субъектов иасауиского тариката «вознесение человека в небеса – это не решение, оно – в 

восхождении в дух здесь, внизу, и в нисхождении, с другой стороны, духа  в  его  обычное  

человеческое тело, в трансформации этой земной природы. Именно это, а не некое посмертное 

спасение, является подлинно новым рождением, которого ждёт человечество как венчающего, 

завершающего движения своего длинного, тёмного и полного боли пути» [5, с. 257]. 

К субъектам  тариката - шейхам и муридам - предъявлялись жёсткие требования по 

выполнению правил его прохождения. 

 Если не выпили они Любви вина, 
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 Как  Баязит ежедневно не предавали себя, 

 Если они не бегут от благ этого мира, - 

 Это животные, а может и хуже, друзья, - 

говорит  Кожа  Ахмет  Ясауи  в «Хикметах», обращаясь к суфиям и,  требуя от них в первую 

очередь нравственного очищения путём  Любви к Богу, аскезы, отшельничества, отрешения от 

земных благ. Так, шейх, будучи наставником тарика, должен быть совершенным  человеком (камил 

инсан), в нём в концентрированном виде должны быть собраны как в конспекте (мухтасир) все  

имена  и атрибуты Бога, он должен, соединяя в себе две стороны Единого – божественное и земное, 

стать зеркалом для Аллаха, чтобы Он лицезрел в нём свою сущность, потенциально заложенную в 

нём. Стать совершенным человеком может каждый. Для этого, учат суфийские авторитеты, 

необходим долгий путь совершенствования и накопления положительных качеств, который 

достигается в тарикате: 

Аллах изрёк:  рыдай, тогда увидишь лик мой. 

     Рыдай, своим  твореньем назову тебя. 

Где влюблённый  вспоминает меня, 

от себя отрешившись, 

Вдохновенье настало, душой я поверил сему [4, с. 34]. 

Не случайно,  Кожа Ахмет Ясауи в «Хикметах» неоднократно подчёркивал, что тот, кто хочет 

стать пиром или шейхом, место шейха ему недоступно, если он сам 40 лет не находился на службе  у 

пира. В ордене иасауйа почитались такие шейхи, которые в шариате были учёными, в тарикате – 

компетентными, в хакикате – совершенномудрыми, в маарифате - щедрыми. Только у таких шейхов, 

учил  Кожа  Ахмет  Иасауи, необходимо учиться и набираться суфийской мудрости. 

Значительное место в «Пакыр-нама» - руководстве на пути тариката, уделялось рецептурно-

практической стороне, правилам поведения и обучения муридов. В основе обучения лежали 6 правил: 

«Не воспринимать хорошие – плохие слова; перед пиром находиться  в состоянии тишины и 

внимания; без разрешения пира  не говорить; не служить учёным; убить в себе чувство вожделения и 

подавить чувство личного достоинства».  Кроме того, всем членам тариката необходимо было 

следовать следующим нормам поведения: молитву проводить вместе с народом; на заре уже 

бодрствовать; всегда быть чистым и опрятным; клясться в верности  Аллаху; выполнять зикр и 

подчиняться шейху [1, с. 115].  

Сущностными  компонентами йасауиского ордена являлись исполнение сама и зикра: 

       С обманом  в сама кто войдёт, ад ему место. 

       Если речь  о таких, душа моя заперта. 

   Найдите  истину и входите в сама, друзья   [1, с. 85]. 

Обязательным   элементом  сама в ордене йасауйа являлось исполнение зикра, чтение  

речитативом  «Хикметов» Кожа  Ахмета  Ясауи. Что  касается исполнения зикра, то в ордене иасауйа 

он впервые  стал звучать на тюркском языке. Практиковалось громкое исполнение  зикра арра, 

напоминающего звук пилы. Мусульманско-суфийская традиция, основываясь на один из 

коранических рассказов, связывает происхождение зикра арра с именем пророка Закарийа, суть 

которого сводится к следующему. Пророк Закарийа, по жребию избранный опекуном Марйам, был 

свидетелем того, как с помощью Аллаха в комнате девочки появлялись зимой летние плоды, а летом 

– зимние. Это побудило Закарийю обратиться к Аллаху с просьбой даровать ему сына. Когда ангелы 

сообщили ему, что у него родится сын Йахийа, Закарийа не поверил и выразил  сомнение в 

могущество Аллаха, за что был наказан трёхдневной немотой. После гибели сына он продолжал 

подвергаться гонениям. Однажды, спасаясь от преследователей, он  залез  в дупло дерева, которое тут 

же срослось. Однако снаружи остался кончик шнурка от его рубашки, о чём приблизившимся врагам 

сообщил Иблис, принявший образ сороки. Враги стали пилить дерево вместе с сидевшим в нём 

пророком Закарийа. Когда он был жив, то произносил восклицания и пел различные стихотворения, 

прославлявшие Бога, которые позже стали использоваться во время зикров, устраиваемых 

некоторыми суфийскими тарика в память о мученической смерти  пророка Закарийа. Сущностным 

элементом этих зикров был припев «хув-хуу», имитирующий будто бы звук пилы, которым 

распиливали пророка.  Как отмечает Дж.С.   Тримингэм, в ордене йасауйа при исполнении зикра 

«скрежущая  пила» «ха» произносится с глубоким выдохом, а «хи» - как можно  тише. Производимые  

при  этом  звуки напоминают звук пилы. Всё построено на технических приёмах контроля за 

дыханием и особой дикции, получивших полное развитие после знакомства с практикующими 

систему йога [6, с. 162]. 

В зависимости от духовно-душевного состояния суфия применялся и тихий, молчаливый, 
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мысленный зикр, который получил название  «хафи». Он исполнялся в уединении (халва), с 

применением чёток, многократным поминанием Аллаха. Следует заметить, аскетическое  уединение  

(халва) -отличительная особенность  йасауиского ордена. Как писал русский религиозный философ 

В.В. Розанов, «Умей искать уединения… Уединение – лучший страж души. Я хочу сказать – её Ангел 

– Хранитель. Из уединения – всё. Из уединения – силы, из уединения – чистота. Уединение – «собран 

дух», это – Я опять целен» [7, с. 478]. Сущностную роль в суфийском ордене иасауйа играл хилует. 

Таковы  общие и особенные черты этого ордена. Как бы не умаляли и не принижали значение 

этого ордена в литературе, что  имело место в период моноидеологии и тоталитаризма, яркий тому  

пример  монография  Ю. Г.Петраша «Тень средневековья», всё же  он сыграл  неоценимую  роль  в  

культуре Казахстана.  Свидетельством  признания заслуг Шейха Ясауи является построеннный 

Тимуром мавзолей Кожа Ахмета Ясауи в Туркестане, ставший второй  Каабой, местом 

паломничества мусульман. Автор «Зафар-наме» (Книги побед Тимура) говорит о любовном, 

благоговейном отношении великого Тимура к святому Ходжа Ахмету Ясауи. В одной из легенд 

говорится, что перед взятием Москвы Тимур видел во сне великого Ясауи, который отговаривал его 

от осады города и просил вернуться назад, домой. Когда Тимур проснулся, то  незамедлительно 

решил исполнить волю своего Учителя (Кожа Ахмета Ясауи, наряду с Халил-Ата, Саид-Ата и 

другими святыми Тимур считал своим Духовным Учителем). Подобное отношение испытывали к 

Ясауи и другие тимуриды. Так, Мухаммед Шейбани-хан посвятил Ходжа Ахмету Ясауи несколько 

своих газелей: 

«Величественным среди святых был султан Туркестана. 

То, что осветило землю, - это Луна Туркестана». 

Это предпочтение Туркестана по сравнению с Самаркандом обусловлено преклонением автора 

перед Ходжа Ахметом Ясауи, которого он считает святым, величайшим хранителем мусульманской 

духовности. И этой духовностью пронизано не только место, где обитал великий святой Ясауи, но и 

весь Туркестан, вся аура которого пропитана высочайшим гуманизмом, аскетизмом, любовью, 

красотой. Эта духовность так «захватила» Мухаммеда Шейбани-хана, что в своих газелях он не 

может скрыть это восхищение, оно переполняет его благоговейным, трансцендентным чувством к 

своему духовному Учителю. 

Итак,  вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: суфийские ордена, в том числе и 

иасауиский, выступают важным компонентом мировой культуры, обогащая её новым видением 

проблем человека и мира, сущности человека, его связи с Богом и  Космосом. И это особенное 

заключается в том, что акцент делается на сердечное отношение между человеком и миром, которое 

не повторяет антропологическое направление, а представляет её (эту сердечность, гуманизм) как 

проявление божественного в душе человека. 
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ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ - ҚАЗАҚ СУФИЗМІНІҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 
 

  Авторлар осы мақалада сопылық ағымның исламның Қазақстанда қалыптасуында және таралуында 

Қ.А.Ясауидің ролі мен алатың орның қарастырады. Қ.А. Ясауидің сопылық бағытының негізін қалаушы ретінде 

қарастырады. Сопылық теориямен, тәжірбиесінің мән-мағынасының және Қ.А. Ясауидің «Диуани-е хикмет» 

еңбегінің негізгі бағыттары аңықталған. 

Кілт сөздер: суфизм, ислам, сопылық философия, Құдайды тану жолы, шариғат, мағрифат, тарикат, 

хакикат. 

 

В статье авторы рассматривают роль и место Кожа Ахмета Ясауи в становлении и развитии тюрского 

суфизма, сыгравшего важную роль в распространении ислама в казахских степях. Дается опрееделение 

суфизма. Показывается, что мыслитель явился основоположником этой ветви суфизма. Им сформулированы 

сущностные моменты суфийской теории и практики.  Раскрывается основное содержание вероучения Кожа 

Ахмета Ясауи, изложенное им в книге «Диуани-е хикмет». 

Ключевые слова: суфизм, ислам, аскетическая философия, путь познания Бога, шариат, марифат, 

тарикат , хакикат. 

 
Makalede yazarlar Koca Ahmet Yesevi,islam'ın kazak bozkırlarında yayılmasında en önemli rolü oynayan,türk 

tasavvufun gelişimindeki rolun inceliyor. Tasavvufun tanımı veriliyor. Düşünür tasavvufun bu bölümünün 

kurucusuydu. O sufi teorisi ve uygulamalarının içsel anların formüle etti. Dini inancının ana icerdiği Ahmet Yesevi 

"Divani-e hikmet" kıtabında ortaya çıkıyor.  

Anahtar kelimeler: tasavvuf, islam, münzevi felsefe, şeriat, marife, tarikat, hakikata.  

 

In this article the authors examine the role and place of Khoja Ahmet Yassawi, in the development and becoming 

of Turkic Sufism played an important role in the spread of islam in Kazakh steppes. There is definition of Sufism. It is 

shown that the philosopher was the founder of this branch of Sufism. He formulated the essentian aspects of sufi sheory 

and practice. Reveals the main content of dogma Khoja Ahmet Yassawi, set out in his book «Diuani-е hikmet». 

Keywords: Sufism, islam, ascetic philosophy, knowledge of God, marifat, shariat, tariga, hakikat. 

 

Қазақ (түрік) суфизмінің негізін қалаушы Қожа Ахмет Ясауи еді. Суфизм - исламның 

теософиясы. Мұсылман мәдениетінің философиялық сопылық бағытының орны ерекше. Оның 

ерекшелігі, ол Құдайға, дүниеге, адамзатқа қатынасында адамның жүрегіне, рухани жанына, өнегеге 

жүгінеді. Сопылық (суфизм) - мұсылмандық терминологияны пайдаланды. Құдайды танудың 

сопылық жолы тариқатқа ену үшін шариғатты білу керек. 

Сопылық ілімі адам болмысының басты тәсілі Құдайды тану деп бағалайды, шын мәнісінде, ол 

адамның өзінің ішкі әлемін тану болып келеді. Адамның эссенция мен экзистенциясы мүмкіндігіне 

байланысты таным үрдісін шығармашылық акт ретінде мойындайды. Ол өзінің ішкі «Меніне» 

бағытталған. Теориялық һәм практикалық тұрғыдан сопылық ілімі тұйық шеңбер ішінде қалып 

қойған жоқ. Онда Құдаймен бірігудің бірнеше тұжырымдамасы айқындалады, оның ішінде 

интенциалдық немесе экзистенциалдық-онтологиялық бағыттары басты болып белгіленген (Мансұр 

әл-Халладж, Қожа Ахмет Ясауи). Ал, мистикалық пантеизм  («вахдат аль-вуджуд» теориясын 

ұстанушылар, Ибн-Араби), гнеосеологиялық-теоретикалыққа  Әл-Ғазалиді  жатқызамыз. 

Кеңестік моноидеология тұсында сопылық іліміне исламдағы мистикалық ағым ретінде немесе 

мистикалық-аскетикалық, тіпті болмаса пантеистік немесе мұсылманның философиясындағы 

еретикалық бағыт ретінде анықтама беріліп келді.  Расында да, суфизмнің сан құрлылығы, оның 

тарихи-географиялық кеңдігі, өмір салтына айналуы, осынау рухани мәдениеттің қайшылықты 

феноменін айқындауды өте-мөте күрделендіре түседі. 

Сопылық (суфизм) - дегеніміз адамның дүниеге деген рухани-теоретикалық, рецептурлық-

пәндік қатынасының органикалық тұтастығы болып келетін рухани-тәжірибелік ерекше іс-әрекет 

және бұл қатынастар адамдардан мүлдем аулақтау, өмірден баз кешу дегенді емес, адамның бойында 
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асқақтық, Құдайдың құдіретін сезіну, қарапайымдық қасиеттердің ғажап тоғысуы. Суфизмнің сан 

пішінді сипаттарының болуына қарамастан, бұл құбылыстың осы өзгешелігі әлі күнге дейін оның 

тұрлаулы, субстанциялық басы болып қалады. Оның негізін тұтас дүниетаным, рухани және 

материалдық дүниенің, Құдай мен адамның, мистикалық пен рационалдықтың бірлігі құрайды. 

Б.Э. Бертельстің әділ көрсеткеніндей, «барлық ағымдарға ортақ қағидаларды айқындау 

барысында, біз еріксіз де ерікті де түрде ақиқат суреттермен жобамен бейнелейтін абстракцияға 

жүгінеміз» [1]. Сопылықтың эссенциясын қамтитын осындай абстракцияның үлгісі  Гётеде берілген: 

«Құдайдың шексіз ырқына сөзсіз құлау, жердегі істерге шуақты көзқарас, ... екі дүние арасындағы 

сүйіспеншілік пен бейімдік, ауырлықтан нақты тазару, барлығы шартты түрде шешімін табады» [2, 

746 б.]. 

Суфизмнің мәнің, мазмүның толық ашып берген Кожа Ахмет Ясауи еді. Өкінішке орай, Ясауи 

жайында біздерге көбінесе жалған ақпараттар жетіп келген. «Диуани-е-хикмет» шығармасы арқылы 

біз ол адамның жас кезінен жетім қалып, сопылықтың дәстүрлі жолымен жүріп өткендігін, үлкен 

медреселерде оқып, рухани ұстаз іздеу жолында өмірін өткізгендігін білеміз. Балалық шағында 

Ахмет Ясауи сопылық шейх болып саналатын Арыстан-бабпен кездескен болатын. Бұл кездесу 

жасөспірімнің өмір жолын анықтап берген сияқты. «Хикметтерінде» ғұлама өзі жайлы былай дейді: 4 

жасында пайғамбарымыз Мұхаммед с.а.с. Арыстан-баб арқылы мұсылман дінінің символы болып 

саналатын құрма жолдаған екен. Мұны ол алдағы өмір жолым діни қайраткерлікпен тығыз 

байланысты болуы шарт деп түсінеді.  

«Құл Қожа Ахмет, пендемін деп көп айтпа кеп, 

Алдауменен қылсын тағат болар кезеп. 

Шариғатта, тарихта ісің бөлек, 

Ақыреттте кәзаптарға жаза қылар», -  деп жазады ойшыл шығармасында [3]. 

Бұл шығарманың негізгі айтпақ болған ойы Жаратушының құлы ретінде ол жайбарақат өмір 

кеше алмайтындығын, ол дегеніміз көз алдаушылық болатындығын айтқысы келген еді. Егерде ол 

маңдайына жазылған өз борышын өтемесе, тозақ отында күйетіндігін айтады.  Ахмет Ясауи бала 

кезінен бастап Арыстан-бабпен эзотериялық сипатта сөйлесетін болған. Арыстан-бабтың берген 

кеңесі бойынша халифаттың діни-рухани орталығы болып келетін Бұхараға барып, сол кездегі 

сопылардың шейхы болып саналатын Йусуф Хамаданидің (1040/50-1140) шәкірті болады. Йусуф 

Хамаданимен бірге Ахмет Йассауи осы жерден алғаш рет Меккеге хажылыққа барады. Ол жерде де 

көптеген сол заманғы атақты сопылармен кездеседі.  

Ұстазы Йусуф Хамаданидің өлімінен кейін оның өсиеті бойынша тарикатты басқарды. Алайда, 

онда көп болмады. Ол өз отанына атақты шейх болып оралады. «Ясауиа» деп аталатын сопылық 

қоғам құрады. Оның келесі өмірінің барлығы дерлік Түркістанмен байланысты.  63-жасқа толған 

сәтінде, көптеген жетістіктерге жеткен ол жер астынан орын жасап, сонда өмір сүруге шешім 

қабылдайды.  Жер асты орнында өзінің Хикметтерін жазады. Хикметтердің басты идеясы – 

Абсолютқа жету, материалдық өмірден алшақтау жан тазалығын дәріптеу болып табылады.  

Жаратушымен арадағы қарым-қатынаста материалдық, тұрмыстық жағдаяттар еш әсер етпеуі 

керек. Адам баласы өзінің көз алдындағысын ғана көруге машықтанып қалған. Ал, одан тыс дүниені 

көру үшін сопылық дәстүр керектігін айтады. Ол үшін мынау дүние қызықтарын тәрік ету қажет 

деген тұжырым жасайды.  

Міне, осындай ішкі әлемнің жан-жақты ашылуын көрсете білген ой ғана әлемдік философияға 

өз үлесін қоса алады. Осыған ұқсастардың барлығын да біз Ахмет Ясауидің ілімінен көре аламыз. 

Оның Жаратушыға деген махаббаты мен философиясы Руханияттың ең жоғарғы сатысына тең.  

«Діннің махаббатын сезінбеген адам, 

Өз жанын да түсіне алмайды», - 

деп жазады [3]. Қожа Ахмет Ясауидің пайымдауынша әрбір адам Құдайға жақындап, Жаратқанның 

сүйікті құлы бола алады. Бұл дегеніміз Құдайды танудың ең соңғы сатысы. Айтуынша, «Мен» және 

«Сен», «Біз» және «Сен» проблемасы мұсылмандық мистиканың небір жіңішке, нәзік мәселелерінің 

бірі болып саналады. Мәселе, жеке адам тұлғасын Менде, Сенде, Құдайға толық кіріктіруде. Бұлайша 

пайымдау мұсылман дінінің негізгі қағидаларымен, догматтарымен  түбірімен өзгешеленеді. Себебі, 

мұсылман діні бойынша адамның құдаймен бірігуі, олардын тығыз бірлігі мүмкін емес. Шариғат 

бойынша Мұхамед пайғамбардың өзі періште Жебірейіл арқылы Алламен тілдеседі. Діни тұрғыдан 

интеллигибелді дене ретінде қабылдана алмайды, дене де ақыл арқылы ғана қабылданылмайды. 

Сондықтан, мұсылман инквизициясы адамның  құдаймен деңгейлесуі жөнінде ой өрбіткен 

ойшылдарды қатаң жазалады. Мансүр Әл-Халладж, Абул Фази Ибн Мұхаммед Маснаджи осындай 

шараға душар болды. Бірақ, репрессиялық шаралар сопылық идеяларының таралуына кедергі жасай 
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алмады, керісінше, жапа шеккендердің бейнесі, сопылық өмір салтының даңқы артуына әсер етті, 

оны жақтаушылар қатары арта бастады. 

 Құдайды тану кезіндегі Ахмет Ясауи ілімінде құтқарушылықтың жекеленген жолын ұсынатын 

аскетизм де үлкен рөл атқарды. Өзінің Хикметтерінде зайырлы елдің басшыларының 

қараңғылықтарын қатты сынға алады. Сонымен қатар хикметтерінде Құдайды танудың мистикалық 

жолын белгілейтін – тарикат жайлы жазады. Оның 4 негізгі сатысы бар: шариғат, мағрифат, тарикат 

және хакикат.  Олардың әрқайсысы 10 аялдаманы талап етеді. Аялдамалар сопылардың болуы қажет 

белгілі бір экстатикалық күйін көрсетеді.  

Бірінші кезең әр мұсылманның Құдай алдындағы парызын өтеуге бағытталған міндеті. 

Шариғаттың шарттары күнделікті тұрмыста  заң болып табылады. Басқаша айткаңда, ислам дінінің 

әуелгі негізі - жердегі Құран. Оның түпнұсқасы - жеті қабат аспанда. Құранның жолы шариғат. Онда 

діни догматика, мұсылмандық этикасы, адам мәртебесі туралы айтылған. Басқаша айтқанда, шариғат 

мұсылманның өмір салты, мінез-құлық ережесі (әл-ибадат), адамдардың қарым-қатынасы (әл-

муамалат). Шариғат мәңгілік, абсолютті, пәк, қайшылықсыз. Шариғаттың нақты көрінісі фикх - 

мұсылмандық құқық. 

Сопылық шариғатты құдайды танудың бастапқы сатысы деп есептеп, жоғарғы адамгершілікті 

өмір салтын ұстанып, пенделік күймең тірліктен биіктеу шартын ұсынады 

Екінші кезеңде исламның негізгі догмаларын игеру. Қалып, мақам ұғымдарын түсіну міндеті 

қойылады. Мақам - белгілі бір психикалық күй. Сопыларда қалыптың толық бірегей жіктемесі жоқ. 

Алайда 7 түрлі күй негізгі деп есептелінеді. 

Тәуба - әдетке айналған формальды шариғаттық қатынастардан бас тартып, мінсіздікке, 

кемелдікке ұмтылу. «Тәуба» ұғымы шариғатта жиі кездеседі, істеген қылықтары мен қателіктеріне 

зерделеп, сол үшін Алладан кешірім сұрау немесе қазақ ұғымында «тәуба» бар болғанына, осы 

халіне, күй-жағдайына шүкіршілік етіп «тәубаға» келу дегенді білдіреді. Суфизмде күнәсін тізбелеп, 

зерделеу жаңсақтық, ол адамның өзінің шын мәнін мойындау дегенді меңзейді. Құдайдан басқа 

ақиқат жоқ. 

Вараның екінші жолында аңдау сақтану бар, яғни, рұқсат етілген (халал) және тыйым салынған 

(харам) жолдарды ажырату баяндалады. 

Бұл аңдау, сақтау зухданы (сабир, төзім) үшінші жолды ашып береді. Осы орайда сопылардың 

аскеттік өмір салтын ұстанғанын атап өту ләзім. Олар күнәдан, қанағатсыздықтан, ынсапсыздықтан, 

демек, Құдайдан алыстататын қылықтың барлығынан бойларын тарта білді. 

Тартыну нәтижесі - фақырлық (кедейшілік). Бұл - төртінші кезеңге барлық дүние қызығынан 

безу келеді. Осы арадан алтыншы – «таввакул» кезеңі басталмақ. Бұл кезеңде адам Құдайдың 

құзырына толық беріледі, ертеңгі күн туралы, бұл жалғанның қызығы туралы еш ойланбайды, тек бір 

ғана сәтпен өмір сүрді. Сол себептен бұл аса қауіпті: адам қажетсіздікке айналады. Кейінгі суфизмде 

осы ұғым түбірімен қайта қаралады. Тұжырымдау кезеңі - тариқат (бой ұсыну, риясыз мойындау). 

Айнала қоршаған орта адам үшін шындық болмысын жоғалтады, ол оны қабылдамайды. Себебі, 

жоғары мақсатқа абсолютті таңдауға ғана беріледі. Соңғы хақиқат кезеңінде «хал» туралы 

баяндалады.  Ол жоғарыдан бір сәтке берілетін жаратқанның шапағаты. Сопылық өкілдері халдың 9 

күйін бағамдайды: соның ең көбірек айтылатыны - курб - өзіне жақындау. Бұл халде адам құдайдың 

барын сезініп, түйсінеді - махаббат (сүйіспеншілік),  адам бұл халде жаратқан тағдырға деген ыстық 

махаббатты сезінеді. 

Шаун (ынтықтық), мушахада (пайымдау кешендікке үңілу)  халінде адам жаратушы алланы 

сезініп қана қоймайды, оны және халдың басқа күйлерін де көреді. Халдың ең жоғарғы күйі - бақи 

(мәңгілік). Бұл - өзінің жанының мәңгілік бақи екенін зерделеу. 

Тариқаттың барлық баспалдақтарының соңы - хақиқат, шын Құдай болмысына ену сатысы. 

Адам өзінің өткінші «Менін» жойып, абсолют мұхитына сіңеді, санасы Құдай мәнінің мәңгілігіндей 

өзінің де  мәңгілікке орныққанын зерделейді. Осынау жанының бақи мәнді зерделеуі - аса жоғарғы 

күй. Осындай күйді басынан кешірген сопышыл ізгілікті, еркін рухқа айналып үйлесімді, әсемдікті 

қажетсінеді. 

Сопылықтың көптеген зерттеушілері бұл күйді азап шеккен жанның абсолютпен мүбәрак 

құдірет құзырына, мәңгілік ақиқат бесігіне қайтып оралуы (фәни) деп атайды. Фәни - тариқаттың 

түпкі мақсаты болып табылады. Бұл күйде адам өз ішіндегі бейнелерді «көреді», ішкі дауысты 

«естиді». 

Экстаздық фәнидің мәні Құдаймен бірігу, құдайды тану. Сопылықтың өзін-өзі жетілдірудің  

мәнісі де осында. Дж. Худжвири атап көрсеткеніндей, фан жағдайында рух жердегі бұғаудан 

азаттанып, құдіреттің нұрлы шуағын бейнелеуге бейім болады. Хикметінде Қожа Ахмет Ясауи былай 
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дейді: «Қожа Ахмет шариғатпен басқарып, тарикат пен хакикат жолын пайдаланады. Ал, мағрифатта  

болашақ фан болуды межелейді. Мен болсам, бүгіндері «фана-фи-л-лях»  аялдамасына тоқтадым» [3, 

148 б.]. 

Сонымен, сопылық интуитивті деңгейде хақиқатқа жетіп, абсолюттің нақты табиғатын таниды. 

Адамның мақсаты - Құдайдың құдіретін, абсолютті танып, онымен бірігуге һәм басқа мақұлықтар 

әлемінен асқақтауда. 

Тек осы қосылу арқылы ғана адам шат-шадымандықпен рахатты кешеді, басқа 

трансцендентальды болмысты таниды деп үйретеді сопылық ағым. Осы ұғым сопылық психологиясы 

мен гносеологиясының түп қазығы десек те болады. Адам бойына құдайдың құдіреті түсетін орын 

оның жүрегі деп есептейді сопылар. Жүрек арқылы Мәңгілік ақиқатпен жалғасып жүрмек. Жүрекке 

сананың функцияларын апарып салды: ойлау, ар-ожданның оянуы, махаббат. Сөйтіп, жүрек - 

тіршіліктің бар тірегі, дейді суфизм. Мұсылман ойшылдары жүректе адамның жаны, санасы тәрізді 

тылсым, құпиялы деп есептейді.  

Кез келген ақиқатты іздеуші алдымен оны өз жүрегінен таба білуі керек. әл-Бистами былай деп 

мойындаған екен: «Қайсы бір кезде мен 4 нәрседен адастым: Құдайды таңдап алдым, оны білемін, 

оны сүйемін және оны іздеймін деп ойладым. Шындығында, оны таңдау мен білу өз жанымда, 

махаббатым да өзімде екен, оны өз жүрегімнен таптым». Қалб (жүрек) туралы ілім сопылық 

гносеологиясында зікір теориясымен тығыз қалыптасқан. Зікір - Құдайдың атын атау арқылы оның 

құдіретін тануда жүректің тілімен дәнекерлесетін психофизикалық үрдіс. Құранда зікір сөзі көп 

жерде кездеседі [4]. 

Ислам діні зікірді мойындайды, құранда тек зікір салудың кейбір тәсілдерін аластау туралы 

айтылады. Зікір салған сопының жүрегі Аллаға деген шексіз махаббатқа шүпілдеп тұру керек. Сол 

себептен де болар, сопылық ілімінің ойшылары құдайға құлшылық жасау кезінде мистикалық 

сүйіспеншілік пен сезімге аса мән берді. Мысалға, ортағасырлық мистик М. Хавафи «Мәңгілік бақ» 

трактатында мынадай тәржіма етеді: "жынды көбелектен сұраған екен: «Отпен жаласудан еш пайда 

жоқ екенін біле тұра, неге соны айнала бересің?». Ол былайша жауап беріпті: «оған деген 

сүйіспеншілігім үшін ғұмырымда жалғыз рет күрсініп, жанып кетсем арманым жоқ».  Сопылар 

махаббатты құдіретті ақиқатпен бірігуге ұмтылу деп бағамдады. Мұндай махаббат ақылды өмірді 

басып тастайды. Егер ғашықтардың арасында махаббат пен қоса ақылға орын қалса, онда ол нағыз 

махаббат емес, оны өзіне-өзі тану деп түсіндіреді. 

Өмір мен өлім мәселесі діни мистикалық тұрғыда қарастырылады. Құранда айтылғандай  жер 

бетіндегі ғұмыр уақытша ғана, адам баласының мәңгілік өмірі қабірде басталады. Жер бетіндегі өмір 

адам баласына материалдық тұрғыда ғана  жақын.  Өлімге дейін толған алдамшы сәттерді бастан 

кешеді. Әрине, барлық сопылар сияқты Қожа Ахмет Йассауи де жер бетіндегі материалдық 

құндылықтан гөрі ішкі әлемді артық санап, жер төлеге кеткен болатын.   

Қожа Ахмет Ясауидің сопылық эстетикасында махаббат әсемдікпен біртұтас бірлікте 

қарастырылып, Құдай атымен байланыстырылады. Әбдірахман Жәмидің мынадай өлең жолдары бар: 

Рухани әсемдік адамның іс-әрекетімен имманентті байланыста, кәдімгі адамдардың қолы жетпейді, 

қасиетті, әулиелердің мүддесінде. Сопылар адамның ішкі құдіретті күшін,  өзгермейтін әлемнің 

бөлшегі болғандықтан, жанды - тамаша, әсем деп бағалады. 

Сопы Құдайдың алдында шаршап-қажыған, жарымжан, қорланған, қудаланған мүсәпір 

(Құдайға қатысты) кейіпте тұрғанда, ол - әдемі. Адамды ішкі әлемінің сұлулығы алаңдатса керек-ті. 

Ол білімі кемеңгерлік, тақуалығы құдайға деген сенімімен,  махаббаты мейірімімен, ізгілік, әділдігі 

арқылы ғана сұлу болмақ. Сопылық ілімінде адамның сан саналы әрекет ауқымын қамтитын 

сұлулығы көп аспектіде қарастырылады. 

Сопылық гносеологиясында Құдайдың сұлулығы "Нұр" арқылы айқындалады. Нұр (жарық) 

теориясы сопылық әдебиеттерде жан-жақты айтылады. Нұр тек сопылық ілімінде емес, сондай-ақ 

барлық діндер мен мифтерде де зор рөл атқарады. Әлбетте қандайда дін болмасын мистикалық 

тәжірбие үшін жарық нұры, аспан шұғыланы сезіну сипаты тән болып келеді, йогалардың айтуынша, 

медитация дегеніміздің өзі шұғылалы нұрдың шапағы. Адам миының қазіргі заманғы биохимиялық 

зерттеулері кез келген мистикалық жарық-нұр,  серотинин мен домалақ(шишковидная железа) бездің 

әрекетімен байланысты екендігін куәландірді; енді тек осы жүйені дұрыс ынталандыруды 

қамтамасыз ететін факторлар комбинациясын табу қажет. 

Сопылар «Нұр» ұғымын даналық пен біліммен барабар метафоралық мағынада қолданады. 

Құранда былай делінген: сопы данагөйлері үйреткендей, құдайдың нұрына бөленсең экстаздың 

жәрдемімен құдіреттің мәнін жете түсініп, Құдаймен бірігесің: объект пен субъект ретінде "Мен" 

және "Сен" бір-біріне құйылысып, жаратқан Жалғыздың субстанциялық сапасын алады, өзінің 
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атрибутивтік айырмашылықтарын жоғалтады, себебі,  Жалғыздың басқамен ұқсасы жоқ. Осындай 

мезеттік күйдің нәтижесі даналық, білім және илану  болып табылады. 

Сопылық философияның өзгешелігі ол - философия мен дінді, ғылымды бөліп  

қарастырмауында жатыр. Бұл өз кезегінде сенім (илану)  мен білім проблемасынан көрініс тапты да, 

адамның рухани болмысын екіге бөлінуден сақтап қалды, оның негізгі бастауына қайтып оралуына 

мәжбүр етті. 

Мұндай қасиет шығыстағы басқа мәдениетке де тән. Тұтас, жиынтық білім сатысында сенім 

мен білім арасындағы қайшылықтың жоқтығы  адамның дүниетанымын Ақиқатқа жуықтатады. 

Қожа Ахмет Ясауидің сопылық ілімі бойынша адам - жаратылыстың тәжі, барлық 

универсумның жобасы болып саналды. Құдайдың өз сипатына тәріздес жасалған адамның жанында 

Құдіреттің бір бөлшегі бар деп есептеп, адамның табиғаттағы, қоғамдағы орны мен рөліне мүлдем 

басқа көзқараспен қарауға мәжбүрлейді. Тұтастай алғанда, сопылық  жүрек пен қолдың тазалығын, 

әлеуметтік әділдікті, ар-ожданды әспеттейді. 

Адамға деген мұндай көзқарас, адам мәселесінің шешілуі оның дүниемен (әлеммен), ғарышпен 

бірігуі нәтижесінде ғана мүмкін болмақ деген тұжырымға жетелейді. Қорыта келе, сопылық адам мен 

әлем, адамның мәні, оның Құдаймен, ғарышпен байланысы туралы ілімді жаңа көзқараспен 

байытқан. Ол әлемдік мәдениеттің маңызды құрамдас бөлігі екенін айта кеткеніміз жөн. 

Қожа Ахмет Ясауи өз хикметтерінде әлеуметтік әділетсіздік мәселесі  жайлы көп сөз қозғайды. 

Сопылық ілімнің негізін қалаушы Қожа Ахмет Ясауидің ілімі бүгіндері қазақ жеріндегі құнды 

ойлардың, философиялық трактаттардың қатарына жатады. Әлі күнге дейін қоғамнан өз орнын алып 

келеді.  
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Қ.А.ЯСАУИДІҢ «ДИУАНИ  ХИКМЕТТЕРІНІҢ» ТҮРКІЛІК ИСЛАМ  

ИДЕОЛОГИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ 
 

Бұл мақалада Қожа Ахмет Яссауи шығармашылығының  түркі әлеміне кеңінен танылғаны жан-жақты  

айтылады. Ол тек рухани тәлімгер ретінде ғана емес, сондай-ақ, дана мемлекеттік қайраткер ретінде 

танылатындығы шығармаларын талдау барысында айқындалады. «Диуани Хикмет» - түркі тілдес халықтардың 

ортақ мұрасы, ұрпақтан ұрпаққа таралған, халықты адалдыққа, әділдікке, мейірімділікке ,имандылыққа 

шақыратын еңбек  екендігі ғылыми негізде саралған. 

Тірек сөздер: рухани құндылықтар, сопылық дүниетанымы, хикметтері, адамгершілік қағидалары. 

 

Ислам дінінің Орта Азия мен Қазақстан аумағында таралуына сүбелі үлес қосқан шоқтығы биік 

тұлғалардың бірі Қожа Ахмет Ясауи. Өйткені оның еңбектері мен даналық хикметтерінің маңызы 

күні бүгінге дейін  өзіндік мән-мағынасын жоғалтқан емес.  

Қожа Ахмет Яссауи ілімінде Хаққа қызмет ету халыққа қызмет етуден басталады. Оны ғарип 

қылып, жалғыздыққа  қарай  итермелейтін күш оның дүниеге деген көзқарасы, Хақ жолына деген 

ұмтылысы мен махаббаты. Аллаға деген құлшылықтың ең жоғарғысы – еркіндік. Адамдардың  

рухани өмір ішкі рухқа қатысты болғандықтан, Қожа Ахмет Яссауи іліміндегі еркіндік мәселесі 

негізінен адамның «ішкі еркіндігі» шеңберінде қарастырылады. Ішкі еркіндікті ислам 

дүниетанымында «моральдық еркіндік» дейді.  

Оның ілімінде нәпсі – жамандықтың, рух – жақсылықтың қайнар көзі болып табылады. 

Хикметтің басы – Алланы бар және бір деп білу. Ақиқатты адам баласына ескертіп, тікелей еске 

салып отыратын таным көзі – Құран деп біледі. Сонымен қатар, Алланы танудың негізгі сыры 

адамның өзінде екендігін айтады.  

mailto:gulmira_esirkepova@mail.ru
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     Сопылық дүниетанымға тән теориялы-тұжырымдамалық ұстанымды Қожа Ахмет Яссауи 

түркілік дүниетаным негізінде жаңғыртты. Ислам тарихында дінді ұғынудың, қабылдаудың ерекше 

түрі ретінде пайда болған «сопылық ағым» бой көрсетті. Қожа Ахмет Яссауи ілімі  түркілік 

дүниетанымның негізгі категориясына сай дамыды. Тәңірді жазалаушы, қорқыныш иесі ретінде ғана 

емес, Тәңірді сүю және оның үкімдерін құрметтеу арқылы Аллаға  деген махаббатты қалыптастырды. 

Бұл адам бойында махаббат, жауапкершілік сезімді, иманмандылық,ізгілік т.б. асыл құндылықтарға 

негіздейді. Қожа Ахмет Яссауидің  хикметтері арқылы және  оның нәтижелі жемістерінің негізінде 

ғана мәнді, мағыналы өмірді, «адамша тіршілік ету өнерін» меңгере алады . 

 «Диуани хикмет» еңбегімен мәшһүр  болған тұлғаның қаламынан  жыр жолдар елдің рухани азығы 

мен тәлім-тәрбиелік қасиеттерін молайтуға ықпалын тигізері айдан анық.  

Қожа Ахмет Йасауидің «Диуани  хикметтері» сопылық идеясын жыр еткен, этикалық-

дидактикалық мазмұндағы әдеби шығарма.Шариғаттың қыр-сырын терең меңгеруде, дін 

қағидаларын қалың қауымға өз тілдерінде тереңнен таныту мақсатында хикметтерін жергілікті 

халыққа жақын айшықты айқын  поэзия тілімен жазды. Қожа Ахмет Яссауи түркі тілінде халыққа   

бейнелі жыр жазудың үлгісін жасап, түркі тілдерінің көркем шығармалар тудыру мүмкіндігінің мол 

екендігін дәлелдеді. Оның жазба әдебиет үлгісіндегі шығармалары түркі топырағында ертеден 

қалыптасып ,дамып  келе жатқан  суырып салмалық дәстүрдегі әдебиетке жаңа серпін, тың мазмұнды 

өзгерістер  алып келумен қатар, оны түр және мазмұн  жағынан көркейтіп, кемелдендіре түсті. 

Бұрыннан дидактикалық сипаты басым түркі әдебиеті насихаттық  негіздегі  ой тұжырымдармен 

толыға түсті. Қожа Ахмет Яссауи шығармашылығы түркі-мұсылман әлеміне кеңінен жан-жақты 

таныла отырып  , Яссауи  ізімен  хикмет жазу дәстүрге айналды.  

Оның «Диуани хикмет» атты еңбегі – діни сопылық әдебиет ескерткіші ғана емес, олар көне 

түркі тілдес ескерткіштердің бірі болып табылады. «Диуани Хикмет» - түркі тілдес халықтардың 

ортақ мұрасы, ұрпақтан ұрпаққа таралды, халықты имандылыққа, адалдыққа, адамгершілікке , 

әділдікке, мейірімділікке және шыдамдылыққа шақырды. Хикметтері ислам дінін  насихаттады және 

халық арасында мұсылмандықтың, еліміздің бірлігінің нығаюына ықпал етті. Құранды Қожа Ахмет 

Яссауи «Хикметтері» арқылы қабылдады. 

 "Бісміллә" деп баяндайын  хикмет айтып, 

Шәкірттерге дүр мен гауһар шаштым міне. 

Жанды жаралап, қайғы шегіп, қандар жұтып, 

Мен "Дафтар-и  сани" сөзін аштым міне. 

 

Сөзді айттым кімде болса дидар талап, 

Ашық сөйлеп жақын жанды жанға балап.  

Ғаріп,  жетім, пақырлардың көңілін  сыйлап, 

Көңілі бүтін, халайықтан қаштым, міне. 

 

Қайда көрсең көңілі сынық жұмсақ, бол,  

Ондай  сорлы  жолда қалса,  сырлас бол.  

Қиямет күні тәңірімізге жақын бол, 

Менменсінген халайықтан қаштым, міне [ 1,7 ]. 

Міне осылайша, Яссауи – исламда Алланы танудың «түркі» жолдарының (тарикат) негізін 

салушы. Бұл өмірдегі тіршіліктің тұтас мәні мен  мағынасы туралы, жақындық және тіпті Құдайды өз 

санасымен тану процесінің тепе-теңдігі жайында, пайымдау, халықтық дүние танымдарына 

бейімделуін атайды. Яссауи қарапайым халықтың жүрегіне  жақын  әрі түсінікті және көркем 

сөздердің шеңберінде әсер етті. Араб-парсы-түркі тілдерінің өзара әсер ету процесінде рухани 

мәдениеттің тарихына енді. Яссауидің шығармалары – барлық түркі халықтарының құнды  рухани 

игілігіне айналды.  

Сопылық ілімінің негізгі тіректері: шариғат, тариқат, мағрифат. 

Қожа Ахмет Яссауидың ен құнды "Диуани Хикмет"атты еңбегінде негізінен төрт нәрсеге 

ерекше  көңіл бөледі. Олар: шариғат, тарихат, хақихат, мағрифат. "Шариғат" ислам дінінің заңдары 

мен әдет ғұрыптарының жинағы, "тарихат" сопылықтың идеясы, сопылық мүддесіне жеткізген жол, 

"хақихат" аллаға жақындау, "мағрифат"— дін жолын танып, оқып білу.  

Ахмет Яссауидің пікірінше "шариғатсыз", "тарихатсыз""мағрифатсыз" "хақиқат" болуы мүмкін 

емес:  

Жетпеді Шариғатқа сорлы басым, 

Онсыз сен Тариқатта болдырарсың,  
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Мағрибты хақиқатсыз қор қыларсың, 

Жолына пірсіз қалай түсер,достар [ 1,55 ]. 

Яссауи өз хикметтерінде сопылық дін ілімі туралы жан –жақты ерекше мән  бере отырып, ол бұл шын 

мәніндегі білім деп айтады. 

"Менің  хикметімді дертсізге  айтпа, 

 Бағасыз гауһарымды наданға сатпа" [1,194] – 

деп, бар жан-дүниесімен сопылыққа берілген Яссауи, "егер мен басымнан  айырылсам да, бұл жолдан 

маған жалт беру жоқ"-деп, өзінің осы адал жолда екендігін аңғартады. Ахмет Яссауи  түркі тілдес 

халықтардың рухани танымында шешуші орын алды. Сопылық философия  адамдардың 

дүниетанымының қалыптасуына үлкен ықпал жасады. Сопылар Жаратушыны тануда және 

жаратушыға деген махаббатқа жету жолында рухани тазалыққа және ішкі жан дүниенің тазалығына 

ерекше мән береді. Яссауи тариқатының түркі халықтары арасында ислам дінінің таралуында өзіндік 

орны бар.  

Сонымен бүгінгі ұрпаққа жеткен бұл көлемді шығармасы – «Диуани хикмет/ Диуани Хикмат». 

Төрт тармақты өлеңмен жазылған шығармасында ақын өзінің бала күнінен пайғамбар жасына 

келгенге дейін өмір жолын баяндайды, тіршілікте көрген қиыншылықтарын қайғысын айтады, бұхара 

халыққа үстемдік жүргізуші хандардың, бектердің, қазылардың жіберген кемшіліктерін, жасаған 

қиянаттарын сынайды, бұл фәнидің жалғандығын өз шығармасында көркемсөз үлгілерімен жеткізе  

білді.«Диуани Хикметтен» түркі халықтарына, әсіресе өз елімізге қатысты , ертедегі мәдениетімізге, 

әдебиетімізге, тарихымызға, этнографиямызға, экономикамызға қатысты бағалы деректерді табуға 

болады. 

Қожа Ахмет Ясауидың дүниетанымдық тұжырымдамасының теория негізін шариғат пен 

мағрифат құраса, ал тәжірибелік негізін тариқат белгілейді. Қожа Ахмет Ясауи дүниетанымының 

мәні – “адамның өзін-өзі тануы” арқылы “Хақты тануы”. Бұл жолдың алғашқы мақамы (басқышы) – 

“тәуба”, соңғысы “құлдық” . Бұл жолдағы адам “жаратылған – мен” екендігінің ақиқатына, 

жаратылыс сырына көзі жеткенде, өзінің адамдық парызы – “Алла мен адамның және адам мен 

қоғамның” арасында “көпір – жол” болу екендігін ұғынады.[2] 

Ясауи хикметтерінің мәні, философиясының өзегі – адам. Адам “кемелдікке” жетуі үшін 

қажетті деңгейдегі білімді игеруі керек. Бұл білімнің қайнары – хикмет. Хикметтерде адам 

жаратылысы – Жаратқан иенің ұлылығын көрсетеді. Ал, нәпсі құмарлық, менмендік, өркөкіректік – 

адамды адамшылықтан кетіретін қасиеттер. Қожа Ахмет Ясауи– халқына жақсы мен жаманның, 

ақиқат пен жалғанның арасын айыруға тура,ақиқаттың  ақ жолын сілтейді. 

 Қожа Ахмет Ясауи шығармасы өскелең ұрпақты  шынайылық пен әділдік үшін ғұмыр кешуді 

көздейді.  Адал  еңбегімен халыққа қызмет етумен байланыстырылады . 

Қ.А.Ясауи өзінің ерекше  қабілеті мен дарынын, күш жігерін түркі халқына, туған еліне жалпы 

түркі дүниесіне, әсіресе өскелең  болашақ ұрпақтың   тәлім-тәрбиесіне жұмсаған ғұлама. Оның әдеби 

шығармалары бүкіл түркі әлеміне оның ішінде қазіргі қазақ әдебиетінің және әдеби  тіліміздің 

кемелденуіне  ерекше ықпалын тигізді. Ал, оқу-ағарту саласындағы көзқарастары бүкіл түркі 

әлеміндегі, оның ішінде еліміздегі педагогикалық ой-пікірлердің пісіп жетілуіне, хикметтері мен 

рухани адамгершілік мұралары ұлттық тәлім-тәрбие беруде ерекше мәнге ие. Сол себепті Ясауидің 

ілімі күні бүгінге дейін өз маңызын жоғалтпақ емес. 

Қорыта айтқанда, Қожа Ахмет Ясауи ислам діні мен жергілікті дәстүрді сабақтастырып, 

халықтың рухани түрғыдан кемелденуіне өз үлесін қосты. Оның қарымды қаламынан туған «Диуани 

Хикмет» атты еңбегінде Құран-Кәрімнің сүрелері мен аяттарына мысалдар келтірілген. Елді бейбіт 

өмір мен имандылыққа шақырды. Хақты танудың бірден бір жолы ислами ілім жинау екендігін жете 

түсіндірді. Сауаттылық пен еңбекқорлық арқылы тұлғаның қараңғылықтан құтылып, жарық сәулеге 

енетіндігін жазды. Сәбилік күннен берілген өнегелі тәлім-тәрбиесі мен білімі  баланың өміріне  азығы 

боларын айтты . Қожа Ахмет Ясауидің қанатты дана сөздері қай кезеңде де , қай заманда да болсын 

өз құндылығын ешқашан жоймайтын асыл қазынамыз. 

Қ.А.Ясауидің «Диуани хикмет»  атты еңбегінің түркілік ислам идеологиясын  қалыптастыруда 

маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. 
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Түркістан/Қазақстан 

 

ХАНАФИ МАЗХАБЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ислам дінінің негізінен төрт мазхабтан тұратыны, олардың арасындағы ерекшеліктердің шығу 

себептері осы күнге дейін сан мәрте жазылып, талқыланды. Осы мәселені біз бүгін тағы да қозғауға 

мәжбүр болып отырмыз. Оған себеп – еліміздегі діни үдерістерде сырттан келген уаххабилік-

салафилік бағыттың жетекші орынға шығып, қазақтың дәстүрлі дінінің негізі болған ханафи 

мазхабының түпкі мәнінің бұрмалануы. Бұл мәселені қазіргі күні ханафи мазхабының негізгі 

ұстанымдарын нақтылап алмасақ, ертеңгі күні қазақтың дәстүрлі дінінің қайсы екендігін түсінуден 

қаламыз. Өйткені, қазіргі күні ханафи мазхабы атынан уаххабилік-салафилік таным халық санасына 

сіңірілуде.  Оған мысал ретінде «Ал-ханафия.кз» сайтында жарияланған «Мухаммад-Султанның 

Жапония мұсылмандарына сыйлығы немесе мұсылман адам төрт мазхабтың біреуін ұстануы міндетті 

ме?» атты кітап басынан аяғына дейін қазақ халқының дәстүрлі діни танымы мен ханафи мазхабының 

ғасырлар бойы қалыптасқан ұстанымдарын жоққа шығарған. Ең бастысы кітап ішінде Абу Ханифа 

атынан да айтылған мазхабқа қарсы пікірлердің болуы. Кітаптың мақсаты мазхабпен жүру 

мұсылмандарды адастырып, жіктелуге түсреді, қазіргі Ислам әлемінде болып жатқан проблемалық 

мәселелер осы жіктелушіліктен шығып жатыр деген ойды оқушы санасына сіңру болғандығы айқын 

көрініп тұр. Және бұл пікірлер ханафи мазхабы атынан жарияланып отыр. Егерде біз осы мәселелерге 

талдау жасап, мазхабтардың шығу себептері мен Ханафи мазхабы мен өзге үш мазхабтың 

арасындағы ерекшеліктерін көрсете алмасақ, онда біз бүгінгі күннің басты мәселесі – қазақтың 

дәстүрлі дінінің негізінен ажырап қаларымыз хақ. Ол үшін алдымен мазхабтардың қалыптасу 

дәуіріне қысқаша талдау жасауымыз қажет. 

Осман халифтің өлтіруінен басталып, Али ибн абу Талибтің өлтірілуіне ұласқан ислам әлемінде 

ішкі қайшылық  VIII ғасырда одан ары тереңдей түсті. Оның үстіне мұсылмандардың шетжерлік 

мәдениетпен жақындасуы басқа діни және философиялық бағыттар арасындағы пікірталастың 

шығып, қоюлануы, Аббаси билеушілерінің ши‘а, муржи‘а мен зейдийа ағымдарымен жақындасуы, 

бұл шеңбер тысында қалғандардың тарапынан қатты қарсылыққа ұшырады. Бұл Ислам дүниесіндегі 

пікір қайшылығының шығуымен қатар, хадисті жақтаушылардың қарсылығын тудырды және осы 

қарсылықтың нәтижесінде олардың белгілі топқа бірігуіне ықпал етті.   Бұл жағдайлар ахл-и сүннет 

жақтастарының жеке бағыт ретінде қалыптасуына әкелді. Шындығында бұл бағыт ахл-и хадис 

тарапынан құрылды және олар барлық бағыттарға қарсы күресте ахл-и сүннеттің ту ұстаушылығын 

қолдарына алды. Бұлардың тарапынан қазіргі қолданыстағы шариғат негіздері қалыптасты. 

Шариғат – Ислам дініндегі құқықтық-этикалық нормалар жиынтығы. Ислам шариғаты 

Исламның алғашқы үш ғасырында қалыптасты. Ахл-и хадис өкілдері мұсылмандарды бөлшектеуден 

сақтау үшін қоғамдық өмірдің идеалы ретінде Пайғамбар заманын алды және қоғамды соған ұқсас 

формада бірлік пен тұтастық негізінде қалыптастыруды мақсат етті. Бұл себептен оларда Кітапқа сай, 

шешімін Пайғамбар хадистері мен сахабалар мен табииндердің сөздерін бір жерге жинап, 

тақырыптарға қарай топтастырып, негізгі көзқарасты хадистерге негіздеп, сол рухани негізге 

ұластыру мақсаты болды. Кітап пен хадиске негізделмеген көзқарасты (қиасты) қабыл етпейтін және 

ондай көзқарасты қолдайтындарды сынайтын топ ортаға шықты. 

Ахл-хадис Исламның иман, ғибадат, ахлақ және басқа ғибадаттарды бір-бірінен айырудың 

мүмкін еместігін қолға алу үстінде болды. Сол себептен, олардың жазған «Китаб ал-асар» атты 

еңбектерінде иман, ақида, ахлақ, ғибадат сияқты құлшылық түрлері бір-бірінен ажырамас, бүтін 

ретінде қарастырылды. Ахл-и хадистің көзқарастары таухид, иман мен үлкен күнә, адамның әректі 

мен тағдыр, имамат пен саясат, бидғат және басқа тақырыптарда топтастырылды. Олардың 

көзқарастарына қарағанда Алла бір және одан басқа Тәңір жоқ. Әзіреті Мұхаммед Оның Елшісі, 

нәбиі әрі құлы. Алланың бұдан басқа да есімдері бар. Иман – ниет және амалдан тұрады. Тағы бір 

негізгі анықтамада иман – тілмен айтып, мойынұсыну, жүрекпен бекіту, дене мүшелерімен амал ету.  
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Иман Исламнан басқа нәрсе. Амалдар иманның бөлігі. Бұлардың жиынтығы 70 бөліктен(қалдық) 

асады. Иман артар және азайар. Иманды «Алла қаласа, мен мүминмін және үміт етермін. Мен 

мүмимін» деген формада ереже бойынша айтуы керек. Жер жүзінде жасалған жақсылық пен 

зұлымдықтың барлығы Алладан. Әрбір нәрсе Оның қалауымен болар. Әрбір жаратылғанның бір 

ажалы бар. Пайғамбар серіктерінің ең абзалдары кезегімен Әзіреті Абу Бәкір, Әзіреті Омар, Әзіреті 

Оспан, Әзіреті Али болатын. Әзіреті Пайғамбардан соңғы адамдардың ішіндегі ең жоғарылары де 

осы төртеуі болатын. Кітап пен сүннете не әмір етілсе, соған мойынұсынып, неге тыйым салса, 

олардан қашатын. Дін басшылары болған салафтарға мойынұсынатын еді[1:23-26]. Осылай, ислам 

әлемі  шариғат-заң ретінде арабтардың дәстүрі негізінде қалыптасқан осы құқықтық норманы қабыл 

еткен болатын. Ислам дінін қабылдаған халықтар алғашқы кезеңде ислам дінімен қоса, араб дәстүрін 

де қабыл етті және ислам дінін қабылдау араб болу дегенді білдіретін[2:436]. Ислам шариғаты 

дегенде әлі күнге дейін зерттеушілер осы араб дәстүрі негізінде қалыптасқан шариғатты-араб 

дәстүршілдігін ғана қабылдайды. 

Алайда, шариғат-заң тек араб дәстүршілдігімен шектелмейтіндігін, басқа халықтардың өз 

ерекшелігіне қарай қоғамдық қатынастарды реттеп отыратын құқықтық нормалар жүйесі 

болғандығын жоққа шығаруға болмайтын еді. Бұл бағытты қолдаған Ахл ар-Рай тобы еді. Бұл 

мәселеге алғаш көңіл аударып, әр халықтың өзіндік ерекшеліктерін сақтап қалуға құқы барлығын 

Құран аяттарын негізге ала отырып, дәлелдеген Абу Ханифа Нұғман бин Сабит болды. Ол былай 

дейді: «Алланың пайғамбарлары [Алланың оларға мадағы мен сәлемі болсын!] түрлі діндерге тиесілі 

емес еді. Ешбірі өзінен бұрынғы пайғамбардың дінін жоққа шығару керек деп айтпады. Себебі, дін 

бір еді. Бірақ, әр пайғамбар өз шариғатына шақыратын. Өзінен бұрынғы Елшінің шариғатын қабыл 

етпейтін. Алла Тағала ол үшін: «Ей, муминдер, әр біріңе бір шариғат, бір жол бердік. Алла қаласа, 

сендердің барлығыңды бір үммет жасар еді.» (Маида, 5/48). Алла Тағаланың олардың барлығына 

бергені бір – дін, Таухид болатын. Олардың барлығына өз діндеріне бекем болуын, жіктелуге 

түспеулерін әмір етті. Және былай деді: «Діндеріңе бекем болыңдар. Нухқа тапсырған дінді саған да 

уахи еткенімізді, Ибрахимге, Мұсаға және Исаға бергендерімізді Алла саған да дін етіп берді.»(Шура, 

42/13). Және Алла Тағала былай деп бұйырды: «Алланың дінін ешқандай өзгертуге болмайды. 

Шындығында дін біреу»[ Рум, 30/30]. Яғни Алла Тағаланың дінін өзгерту туралы сөз қозғаудың өзі 

артық. Дін ешқашан өзгермеді, басқа халге келтірілмеді және өзгертілмеді. Шариғаттар болса, 

өзгерді. Себебі, қаншама зат кейбір адамдар үшін адал болса, Алла Тағала оларды басқа адамдар үшін 

арам етті. Сансыз заттар бар, оларды қолдану үшін адамдарға әмір етті. Ал, бағзы адамдарға оларды 

қолдануға тыйым салды. Демек, шариғаттар көп және бір-бірінен айырмашылықтары бар. Шариғатты 

орындау парыз. Мұнымен пара-пар мәселе – Алланың әмір еткенін, барлық үкімдерін орындау, қабыл 

етпегендерінен бас тарту, Алланың қалауына сай келеді. Алла Тағаланың әмір еткендерін тәрік етіп, 

тыйым салған нәрселерін жасаған адам Алла Тағаланың дінін тәрік еткен болар еді және кәпір болар 

еді. Алла мүминдерге парыз амалдарын тек дінді қабыл еткеннен кейін ғана парыз етті.  

Егерде түрлі діндердегі бұл парыздар иман болса, бұларды орындамайынша, оларды мұсылман 

демес еді. Алайда, Алла Тағала иманды бұл амалдардан үстін (жоғары) қылды және оны мына 

аяттарда баян етті: «Иман етіп, жақсы амалды тапқандар.»[Ниса, 4/122]. «Кім шынымен жүзін бұрып, 

Аллаға мойын ұсынса, оның Алланың қасында сыйы бар.» [Бақара, 2/112]. «Кім де кім мүмин болған 

халында ақыретті ойласа, сол үшін амал етсе, әрекеті Алланың әміріне сай болар.» [Исра, 17/19]. 

Алла Тағала осылай иманды амалдан айырды. Сондықтан мүминдер Аллаға иман келтіргені үшін 

намаз оқыр, зекет берер, ораза тұтар, хажыға барар, Алланы зікір етер. Олай болмаса, намаздарынан, 

зекеттерінен, оразаларынан және қажылықтарынан басқасы Аллаға иман ету емес.» [3:55-57] 

Абу Ханифаның Құраннан дәлелдер келтіре отырып, осылай иман мен амалды, дін мен 

шариғатты бөліп көрсетуі, дін мен шариғат арасында қандай айырмашылықтардың бар екенін 

нақтылап беруі Ислам дінінің басқа өлкелерге таралғанда сол таралған жерлердегі халықтардың әдет-

ғұрып, салт-дәстүрлерінің сақталуына, ол халықтардың өзіндік болмысының жоғалмауына мүмкіндік 

берді. Және Абу Ханифа, соңғы келген пайғамбар өзінен бұрынғы пайғамбардың дінін жоққа 

шығаруы мүмкін еместігін, көрсетті. Себебі, дін біреу болғандықтан бұрынғы дінді жоққа шығаруға 

болмайды. Ал, шариғат болса, әртүрлі. Әр пайғамбардың өз шариғаты бар. Алайда, бұл шариғат 

мәселесінде де ерекшеліктердің болуын табиғи мәселе екендігін көрсетті. «Сендерден әрбір ұлт үшін 

(жеке) шариғат және жол жасап қойдық. Егер Алла қаласа еді, барлығыңды бір үммет жасар еді»[ 

Маида,5/48.] деген Құран аятында Алла Тағаланың әр ұлтқа өзіне лайық шариғат және жол бергені 

көрсетілген, өзінен бұрын келген діннен қалған шариғат үкімдерін де жоққа шығаруға болмайтынын 

да нақтылап берді. Жалпы бұл мәселе «Хужрат» сүресінде де «Ей, адамдар, расында біз сендерді бір 

еркек (Адам) және бір әйелден (Хауадан) жараттық және де бір-бірлеріңмен танысуларың үшін 
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сендерді халықтар мен ру-тайпалар етіп қойдық» [Хужрат,49/13], деген аятта осы мәселені нақтылау 

бар. Демек, Исламда жаңа дінді қабылдаған халықтың бұрынғы дінінен қалған әдет-ғұрып, салт-

дәстүрлерінен толығымен бас тартуының қажеті жоқ»[3:57]. Демек, Алла Тағаланың әрбір халыққа 

берген заңы-шариғаты, әдет-ғұрып, салт-дәстүрі киелі, қасиетті құндылық. Олардан бас тарту Алла 

Тағаланың Өзі берген шариғатынан, нығметтерінен, дінінен бас тарту болған болар еді. Алайда, Абу 

Ханифаның бұл тұжырымдары Қожа Ахмет Йасауи сопылық ілімді тариқат дәрежесіне көтергенше 

іске асқан жоқ. Ол Абу Ханифаның тұжырымдық ой-пікірлеріне ден қоя отырып, сопылық ілімді 

тариқат дәрежесіне көтерді.  Қожа Ахмет Йасауи бабамыздың сопылық жолды тариқат деңгейіне 

көтеруі ғана Абу Ханифа жолының жалпы халықтың иман-сеніміне айналуына мүмкіндік берді. 

Ендігі кезекте тариқат дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беріп көрелік. 

Тариқат – мұсылман дінін қабылдаған халықтардың Исламның негізгі бес парызын қабыл етіп, 

қалған діни жол-жоралғыны сопылық жол-рухани таным негізінде қалыптастыра отырып, қоғамдық 

қатынастарды реттеуді толығымен әр халықтың өзінің табиғи ерекшелігіне қарай қалыптасқан салт-

дәстүріне беру деп айтса болады. Енді осы мәселелерді Қожа Ахмет Йасауи бабамыз қалай шешті, 

соған қысқаша тоқталып көрелік. 

Қожа Ахмет Йасауиге дейін сопылық жеке тұлғалардың немесе белгілі шайхтың айналасына 

шоғырланған топтың рухани жетілу тәжірибесі болса, Йасауи оны жалпы қоғамның иман-сеніміне 

айналдыра білді. Бұл адам баласының таным аясын кеңейтті. Йасауиге дейін Абу Ханифа, Имам 

Матуриди Алланы тануда нақыл мен ақылды, сезім мүшелерін құрал етсе, Қожа Ахмет Йасауи 

бұлардың қатарына рух әлемінің мекені-жүрекпен амал етуді қосты.  

Қожа Ахмет Йасауи өз тариқатын қалыптастырғанда алдымен Исламның рухани негіздеріне 

баса мән берді. Соларға арқа сүйеді. Бұл Йасауи жолындағы халықтың иман-сенімінің Исламдық 

негіздерден айнымауының кепілі болды. Көп жағдайда Йасауи жолындағы халықтың иманының 

беріктігі жағынан өзге халықтарға үлгі болатын дәрежеде еді.  

Қоғамдық қатынастарды реттеуді Қожа Ахмет Йасауи толығымен түркінің көнеден келе жатқан 

салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпына берді. Себебі, түркінің әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрінің өзі Алла 

Тағаланың бұл халыққа берген нығметі болатын. Оның сақталуын Йасауи тариқаттың басты шарты 

деп білді. Біз Йасауидің тариқат жолына мұндай қатаң талап қойғанын мәдениеті Йасауи жолы 

негізінде қалыптасқан қазақ халқының мәдениетіндегі исламдық шариғат жолынан өзгешелігіне 

қарап көруімізге болады. Мысалы, бір ғана некелік қатынастардағы ерекшеліктердің өзі шариғат пен 

түркілік дәстүр арасында қаншалықты айырмашылық барлығын дәлелдейді. Араб қоғамында 

қалыптастырылған шариғатта некелік қатынас эндогамдық сипатта, ал қазақтарда некелік қатынас 

экзогамдық сипатта. Қазақтардың дәстүрінде жеті атаға дейінгі некелік қатынасқа түскендер үшін 

өлім жазасы белгіленген. Ал, арабтарда немере ағайындылар арасындағы некелік қатынас – 

Пайғамбар сүннеті. Бұл Қожа Ахмет Йасауидің түркілік дәстүрге қаншалықты мән бергенін 

көрсетеді. Осы түркілердің осы салд-дәстүлік ерекшеліктерін Йасауи өзінің бізге дейін жетпеген 

«Фатава-и танбих»-«Пәтуалар көрсеткіші» атты кітабында негіздеп жазды деген ойдамыз. Ол кітап 

туралы кейінгі ғасырларда жазлыған шығармалардан оқи аламыз. Міне, осы айтылғандарды 

жинақтап көретін болсақ, онда Исламның бес парызын негізге алып, сопылық жолдың жалпы 

заңдылықтарына бағына отырып, әр халықтың ерекшелігіне орай, исламдық рухани негіздерді 

қалыптастырып,  өзіне тән әдет-ғұрып, салт-дәстүрін қолдануға мүмкіндік беретін жолды тариқат деп 

атайтынын көруімізге болады. Қожа Ахмет Йасауи осылай түркінің ислам дініндегі жолын, шеңберін 

айқындап берді. Бұл жолдан-шеңберден тыс түркі баласы үшін ислам діні болғанымен, түркі 

мәдениеті жоқ болатын. Сол себепті, Йасауиді кезінде Алишер Новаи сияқты ғұлама «Түркі 

жұртының құбыласы» деп атады. Өзге ғалымдар Йасауиге «Қтуб ал-Ақтаб» деген ат берді. Ол да 

«түркі жұртының Темірқазығы» дегенді білдіретін. 

Қожа Ахмет Йасауидің сопылық жолды тариқат дәрежесіне көтеруі, түркілердің Исламдағы 

жолын айқындап беруі өзге халықтарға да өздерінің рухани-мәдени, құқықтық тәуелсіздігін 

қамтамасыз ететін сопылық тариқаттарды қалыптастыруына мүмкіндік берді. Сопылық тариқаттар 

белгілі бір халықтың рухани-мәдени болмысы мен көне дәуірден келе жатқан салт-дәстүрлеріне 

негізделді. Осылай тариқаттар арасындағы ерекшеліктер қалыптасты. Бір тариқат пен екінші тариқат 

арасындағы ерекшеліктің болуы заңдылық деп танылды және мойындалды. 

Егерде біз осы айтылғандары сараптап көретін болсақ, онда Исламдағы мазхабтар мен сопылық 

тариқаттардың өздігінен шықпағандығын, бұлардың барлығы уақыт табына сай қалыптасқандығын 

көруімізге болады. Өйткені, Ислам әлемнің әр аймағында тұратын халықтардың өзіндік табиғи, 

мәдени ерекшеліктері мен олардың ислам дінімен үйлестірілу мәселесі туындағаны хақ. Ал, оларды 

үйлестірілмейінше ислам дінін қабылдаған халықтардың тарих сахнасында қалуы мүмкін емес еді. 
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Осы мәселені ескерген Абу Ханифа Нұғман ибн Сабит ханафи мазхабын қалыптастырғандығын 

жоғарыда айтып өттік. Исламды қабылдаған халықтардың көпшілігінің ханафи мазхабын қабыл етуі 

өзі әр халықтың өзіндік ерекшеліктерін сақтап қалу мүмкіндігімен байланысты болды. Өйткені, Абу 

Ханифаның дін мен шариғатты бөліп қарастырды. Тәңірдің бірілігі мен барлығын мойындаған адам 

мұсылман болатын болса, онда ол адам өзінің ата-бабасынан келе жатқан салт-дәстүрді толығымен 

ұстануына мүмкіндік туады. Ал, Ахл ал-Хадис тобы тарапынан қалыптастырылған шариғат болса, 

дін мен шариғатты бір-бірінен айырған жоқ, тұтас қарады. Исламды қабылдаған адам толығымен 

араб дәстүрін де қабылдауы тиіс болды. Бұл түсінікті алдымен Абу Ханифа бұзса, Қожа Ахмет 

Йасауи оның толығымен іске асуына ықпал етті. Сол себепті, XII ғасырдан соң Қожа Ахмет Йасауи 

сопылық ілімді тариқат дәрежесіне көтергеннен кейін, ислам дінімен бірге араб дәстүрін қабылдаған 

өзге халықтар да, біртіндеп өздерінің рухани-мәдени болмысын қамтамасыз ете алатын сопылық 

жолдарды қалыптастырып, өз мәдениеттеріне қайта оралды. Бұл Ислам әлемінде діни сенімі-иманы 

бір, мәдениеттері бөлек мұсылман халықтарының қалыптасуына мүмкіндік берген болатын. Өкінішке 

орай, ибн Таймийадан бастау алған, Абд ал-Уаххаб Нажди шегіне жеткізген уаххабилік-салафилік 

дүниетаным қазіргі күні күш алып, ғасырлар бойы қалыптасқан мұсылман халықтарының рухани-

мәдени болмысын жоққа шығаруда. Ол үдерістен Қазақстан да аман қалған жоқ. Қазіргі күні 

Қазақстан мұсылмандар дініи Басқармасының ұстап отырған бағыты Ханафи мазхабы деп 

аталғанымен, ханафи мазхабы еместігіне өзіміз куә болып жүрміз. Анығырақ айтсақ, Ахл ал-Хадис 

тобы қалыптастырған араб дәстүршілдігі. Уаххабилік-салафилік ағымның   осы араб 

дәстүршілдігінен бастау алғанын есепке алатын болсақ, онда қазіргі күні ҚМДБ имамдарының 

уаххабилік-салафилік ағымға күресінің нәтижесіз болу себебін түсінеміз. Жақында ғана Жамбыл 

облысындағы халықпен болған кездесулерде көзім жеткен басты нәрсе, мешітке барған жастарда 

қазақы дәстүр мен дүниетанымға қарсы көзқарастың қалыптасатындығы, уаххабилік-салафилік ағым 

ықапалына тез түсетіндігі. Бұл мәселені мектеп мұғалімдері де, жат ағымның соңына ерген 

жастардың туыстары да айтты. Бұл айғақ еліміздегі жат діни ағымның күш алуына себеп болып 

отырған басты орталық еліміздегі мешіттер екендігін көрсетіп отыр. Егерде біз еліміздегі діни 

ахуалды түзетеміз дейтін болсақ, онда мешітттерімізді шын мәніндегі Абу Ханифа жолына бет 

бұрғызуымыз керек.        
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АХМЕТ ЙАСАУИ ЖӘНЕ ИСЛАМ ДІНІНІҢ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНЕ ӘСЕРІ 

 
Мақалада Ислам дінінің түркі халықтарының Исламға дейінгі діни сенімдері және Ислам дінінің қазақ 

даласына алғаш келуі кезіндегі мәселелер, яғни екі өркениеттің қақтығысуы туралы айтылады. Сол кезеңде 

өмір сүрген Йасауи бабамыздың түркі халықтарының мәдениетін сақтауда, оны Исламмен үндестірудегі рөлі. 

 
В статье рассматриваются доисламские религиозные верования казахов в древнетюркскую эпоху и 

первое появления ислама в казахской степи, а так же затронуты вопросы столкновения этих двух цивилизаций.  

Так же раскрывается роль жившего в ту эпоху нашего великого предка Ясави в создании созвучия культуры 

тюркских народов и религии ислам.   
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In this article  the religious faith of  Kazakh people pre-Islamic religion  and  issues that the Islamic religion to 

appear  in the Kazakh steppe for the first time, that is  the collision of two civilizations and  the role of Yasawi in 

maintaining the culture and its compliance with Islam religion of Turkic people are considered . 

 

Тәуелсіздік аясында халқымыз өзінің тарихын, мәдениетін, рухани мұрасын жан-жақты және 

терең тануға қол жеткізді. Зайырлы мемлекетімізде ұлтымыздың сана-сезімін және салт-дәстүрлерін, 

ұлттық құндылықтарын өркениеттік тұрғыдан зерделеу өте маңызды. Қазақ елінің рухани тұғыры 

Ислам мен оның құндылықтарының қайта жаңғыруы халықтың өзінің рухани түп-тамырын толық 

түсінуге деген ұмтылысын ашып көрсетеді. Дәcтүрлi қaзaқ мәдeниeтiндeгi дiннiң рөлiн aнықтaғaндa, 

aлдымeн қaзaқ хaлқының тaрихи бacтaулaрындa өмiр cүргeн әртүрлi нaным-ceнiмдeрдiң, дiни 

тaнымның рөлiн eрeкшe aтaп өткeн жөн. Өйткeнi ocы әртүрлi бaғыттaғы жәнe ceнiмдeгi дiни тaным 

қaзaқтaрдың бoлaшaқ түciнiгiн, мeнтaлитeтiн aнықтaудa зoр рөл aтқaрды. Қaзaқтың aрғы түркiлiк 

кeзeңiндe әр-түрлi дiни  нaным-ceнiмдeрдiң, дүниeтaнымдық көптүрлiлiктiң oрын aлғaны мәлiм. 

Coнaу шaмaндық, яғни бaқcылық пeн Тәңiргe ceну кeзeңінeн бacқa Зoрoacтризм, Буддa, Хриcтиaн 

дiндeрi қaзaқтың кeң дaлacындa өзiнiң кeйбiр көрiнicтeрiн тaнытып oтырғaнын aйтa кeту кeрeк [1]. 

Қaзiргi тaңдa Қaзaқcтaн Eлбacы aтaп өткeндeй «әлeмгe aшық, бoлaшaғы бeкeм мeмлeкeт», 

eлiмiздe түрлi кoнфeccиялaр өкiлi бeйбiт қaтaр өмiр cүрудe, ocы тұрғыдa ХХ ғacырдың бacынa дeйiн 

хaлқымыз ұcтaнғaн  бacтaулaр ұлт жaдыcынaн тыc қaлғaн eмec. Бұл бacтaулaр caлт-дәcтүрлeр, 

ceнiмдeр мeн рухaни көзқaрacтaр. Ocындaй  иcлaмғa дeйiнгi қaзaқтaрдың рухaни мәдeниeтiндe 

мaңызды роль атқарған дiни жүйeлeрдiң бiрi – тәңiршiлдiк. Жoғaрыдa aтaлғaн бacтaулaрдың көбi ocы 

тәңiршiлдiккe нeгiздeлгeн. Тiптi, бүгiнгi күннiң өзiндe тәңiршiлдiк элементтерінің қaзaқтaр aрacындa 

әлi дe caқтaлып қaлғaнын бaйқaймыз. Мыcaлы қaзiргi тaңдa көптeгeн үйлeну тoйлaр дәcтүрлi cипaттa 

өтeдi, жaңa қoныcтaнғaндaр үйлeрiн aлacтaп, әр жұмa caйын әруaқтaрғa aрнaп жeтi шeлпeк пiciрiп 

жaтaмыз, мiнe ocылaрдың бaрлығы тәңірлшілдіктен бacтaу алады. 

Жоғарыда аталған діни наным-сенімдердің нәтижесінде қалыптасқан көптеген салт-дәстүр, 

әдет-ғұрыптар мен ырым тыйымдар кейіннен ислам дінімен сіңісіп күні бүгінге дейін жетті. Алайда, 

кейінгі уақытта кейбір теріс ағым өкілдері исламға дейінгі қалыптасқан мұндай дәстүрлерімізді 

жоққа шығарып, тәңіршілдік туралы жалған дақпырт таратуда. Бұл дегеніміз қазақтың төл тарихына 

шабуыл жасай отырып, байырғы сеніміне деген жек көрушілік сезімін ояту, сол арқылы ұлттық 

негізден алыстата түсу, өз кезегінде көнеден келе жатқан бірқатар әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерге деген 

теріс көзқарасты туындату мақсатымен жүргізілуде. 

VIII ғ. түркі халықтарының Ислам дінін қабылдауы түріктердің жаңа сатыға көтерілуіне 

ықпалын тигізді. Дегенмен, қазақ даласына Ислам дінінің келуімен қатар арабтардың мәдениеті, тілі, 

салт-дәстүрі қоса келді. Бұл түркі халықтары өзінің тілін, дәстүрлі мәдениетін, әдет-ғұрып, салт-

дәстүрінен ажырауына әкелді. Сонымен бірге, көнеден келе жатқан түрік мемлекеттігінің 

қалыптасқан жүйесінен де айрылды. Оған түрік халықтарының ішкі қоғамдық қатынастарын 

реттейтін жүйенің шариғат үкімдерінің алмастыруы тікелей ықпал етті. Бұл біртіндеп түркілік әдет-

ғұрып, салт-дәстүрдің қолданыстан шығарылуына әкелді. Рулық, тайпалық жүйе түркі 

мемлекеттігінің негізі болатын. Мемлекет басшысы – ханды осы рулық, тайпалық жүйе басшылары 

сайлап қоятын. Хан әр кезде мемлекеттік мәселелерді осы ру, тайпа басшыларымен кеңесе отырып 

шешетін және әр ру, тайпа ерікті әскер шығарып, мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс 

болатын. Ислам дінін қабылдаған түркілерде рулық, тайпалық жүйе ыдыраған соң, мемлекетті 

басқарудың түркілік жүйесі де күйреді. Хан билігі бұрынғыдай бүкіл қоғам өкілдері тікелей араласа 

алатын коллективтік билік жүйесі болудан қалып, орнына жеке билеушінің абсолюттік билігіне 

негізделген, мемлекетті басқару жүйесі келді. Бұл мемлекетті басқарудың парсылық жүйесі еді [2, 16 

б.]. Мұндай жүйе түркі халықтарының өздерінің дәстүрлі мәдениеті мен тілінен, мемлекеттік  басқару  

жүйесінен  ажырауына алып келсе, ал мұның соңы Ислам әлемінің рухани тоқырауға түсіп, өзара 

ішкі қақтығыстардың белең алып, соны сезген сыртқы күштердің Ислам жерлеріне жорықтарының 

басталуына түрткі болды. 

Түркі дүниесінің басына осындай ауыр кезең  туғанда тарих сахнасына Қожа Ахмет  Йасауи 

сынды ұлы тұлға шықты. Йасауи сол кезеңдегі халықтың рухани жағдайы туралы өз хикметінде 

былай дейді: 

Ораза,  намаз,  иман,  ислам  қолдан  кеті, 

Күннен  күн  бетер  деген  хадис  жетті. 

Пайғамбар  айтқандары  келіп  жетті, 

Бұл  дүниені  қараңғылық  басты,  достар. 

Ғалымдар  бар  ілімін  малға  сатты, 
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Көріп,  біліп,  өздерін  отқа  атты. 

Міне, осылай ол өз дәуірінің рухани ахуалын суреттеп берді. Оның басты мақсаты сопылық 

ілімді түркілер арасына әкелу арқылы  исламдағы иманды өз дәрежесіне көтеру еді. Ол бар өмірін 

осы мақсатты іске асыру үшін жұмсады. Сонымен қатар, түркінің жоғалған дәстүрлі мәдениеті мен  

тілін қайта  тірілтті. 

Жалпы, екі өркениет қақтығысының бейбіт жолмен жүзеге асуы тарихта өте сирек кездесетін 

құбылыс. Сол себепті де Йасауи өзіне дейін өмір сүрген бүкіл түркі жұртының қасиетті ұғымдары 

мен мистикалық тұлғаларын көркем түрде ислам мәдениетімен үндестіріп әкеткен ғажайып рухани 

тұлға. Одан бөлек өзінің «Диуани хикметі» арқылы көне түркі тілін Құран рухымен суарды. Соның 

себебінен ислам өркениетіне жалғанған түркі халықтарының әдебиеті мен мәдениетінің өзегі мәңгілік 

мазмұндарға ие болып шыға келді.  

Йасауи бабамыздың өз еңбегінде айтып кеткеніндей: 

Менің хикметтерім, Алладан пәрмен, 

Оқып ұққанға, Бар мағынасы – «Құран» [3].   

Яғни, Йасауи өз хикметтерін Құранға теңеп отыр, сол себептен мұны түсіну өте қиын. 

Сондықтан да, оны заманында «Әулиелердің сұлтаны», «Түркілердің пірі» деп атады. Күллі түркі 

әлеміне «Мәдинада – Мұхаммед, Түркістанда – Қожа Ахмет» деген тіркес кең тараған. XVIIІ ғ. 

қазақтар осы тіркесті «Мәдинада – Мұхаммед, Түркістанда – Қожа Ахмет, Маңғыстауда – Пір Бекет» 

деп байыта түсті. Осы тіркеске қарап-ақ, діннің мәдени платформада дұрыс даму динамикасын 

байқау өте оңай. Қазақтың барлық жыр-дастандарында, баталарында, фольклорлық дүниелерінде 

және кейінгі ақын-жыраулардың еңбектерінде Йасауи бабамыз жайлы жыр-толғаулар өте көп. 

Мұның өзі Ясауидің қазақ арасында аса құрметке ие тұлға екенін көрсетеді. 

Американдық антрополог Клакхон Клайд Кей Мейбен: «Белгілі бір мағынада тіл дегеніміз – 

философия» десе, Исламның түрік халықтарына түрік тілінде таралуына ықпал еткен Йасауи бабамыз 

болатын. Бұл туралы, түркі-ислам тарихының маманы З. Жандарбек «Жат діни ағымдардың қазақ 

халқының діни танымына кері әсері» атты мақаласында: «Ол  дін  тілін  түрік  тілінде  сөйлетті.  

Арабтың  әдет-ғұрып,  салт-дәстүрін  ұстанбай-ақ  мұсылман  болу  мүмкін  екендігін  дәлелдеп  

берді.  Түріктердің  исламдағы  жолы  Йасауи  жолы  шеңберіне  сыйғызылды.  Түріктер  осы  жол  

шеңберінде  ғана  өзінің  түріктік  ерекшелігін  сақтап  қалу  мүмкіндігіне  ие  болды.  Бұл  шеңберден  

тыс  ислам  дінінде  қалу  мүмкін  болғанымен  түрік  мәдениетінде  қалу  мүмкін  емес  еді.  

Йасауидің  бұл  бастамасы  түрік  жұртына  арналғанымен,  өзге  халықтарға  өнеге  болды.  Өзге  

халықтар  да  Йасауидің  ізімен  әр  түрлі  таритқаттарды  дүниеге  келтіріп,  өздерінің  рухани-

мәдени  тәуелсіздіктерін  қайта  қалпына  келтіруге  мүмкіндік  алды» – десе, өз кезегінде Қ.С. 

Нызанұлы «Қожа Ахмет Йассауи ілімін, рухани, мағнауи мұраларын үздіксіз білім бері жүйесіне 

ендірудің негіздері» атты монографиясында: «Йасауи өзінің «диауни хикметінде» сол дәуірде өмір 

сүрген халықтың өмір салты толық қамтылғандығын айтып, хикметтердің тағы бір ерекшелігі түркі 

тілінде жазылғанына тоқталады [3, 12 б.]. Себебі сол кезеңде жазу, сөйлеу тек араб, парсы тілідерінде 

жүретін еді. Соған қарамастан Йасауи өз хикметтерін тек түркі тілінде айтып, жазып түркі халқына 

таратқан. Осыған байланысты Йасауи бір хикметінде: 

Қоштамайды ғалымдар біздің айтқан түркіні, 

Білгендерден есіткіл, ашар көңіл мүлкінің. 

Аят-хадис мағынасы, түркі болсаң муафиқ, 

Мағынасына жеткендер жерге қояр бөрігін, -  деп, түркі тілі дін тілі, ғылым-білім тілі, мемлекет 

тіліне айналдыра білді. 

Хикметтердің әрбір шумағында жастарға, жалпы халыққа тәлім-тәрбие беру мәселелері үздіксіз 

тілге тиек етіліп отырды. Онда жамандыққа бармау, иманды, қайырымды болу, үлкенді құрметтеу, 

кішіні сыйлау, ата-анаға, туған-туысқандарға ерекше құрмет көрсету, Алланы сүю, еңбекті, асты 

құрметтеу, өмір бойы яғни «тал бесіктен-жер бесікке дейін» ғылым үйрену т.б. тәлім-тәрбиелік 

мәселелер кеңінен қарастырылған. 

Кез келген халықтың басқа халықтан ерекшелігін анықтайтын оның діни танымы десек, онда 

біздің діни танымымыз фиқһта Әбу Ханифа мәзһабына, діни сенімде Матуриди ақидасына және діни 

тәжірибеде Йасауи хәл ілімінің қабаттарына негізделген. Сондай-ақ қазақ жеріне Ханафи-Матуриди 

ілімін алып келген осы Йасауи еді. Дегенмен, қазіргі күні жат діни ағым соңына ерген жастардың 

діни дүниетанымында, рухани-мәдени болмысында күрделі өзгерістердің болғандығына көз жеткізу 

қиын емес.  Олар өздерінен бұрынғының бәрін жоққа шығарады да, «таза дінді біз әкелдік» деген 

көзқарас ұстанып, діни ортада бүлік шығаруға тырысады. Пайымдауларына қарасақ, қазақ халқы 

бұрын-соңды Құдайдың бір екендігін білмегендей. Таза монотеистік дінді, таухид ілімін Алаш еліне 



198 
 

алғаш әкелушілер өздері сияқты. Сайып келгенде, осындай бұра тартушылықтардың барлығы дін 

мұраттарын дұрыс түсінбеуден, максималистік көңіл-күйден, шала сауаттылықтан шыққан. 

Жастарды былай қойғанның өзінде кейбір молдаларымыздың өзі исламға дейінгі қалыптасқан 

дәстүрлерімізді жоққа шығарып жатады. Бұл теріс көзқарас. Себебі, Алла тағала Құранда былай 

дейді: «Ей, муминдер, әр біріңе бір шариғат, бір жол бердік. Алла қаласа, сендердің барлығыңды бір 

үммет жасар еді» (Маида, 5/48). Демек, әр халықтың табиғи және басқа да ерекшеліктеріне қарай 

салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы болуы заңды. Және былай деді: «Діндеріңе бекем болыңдар. Нухқа 

тапсырған дінді саған да уахи еткенімізді, Ибрахимге, Мұсаға және Исаға бергендерімізді Алла саған 

да дін етіп берді» (Шура, 42/13). Алла тағаланың барша адамзатқа жіберген діні біреу, ал 

шариғаттары әртүрлі. Дін өзгермейді, ал шариғатта өзгерістер орын алады. Әбу Ханифа өзінің «Ал-

Алим уа-л Мутааллим» атты шығармасында Құраннан дәлелдер келтіре отырып дін мен шариғатты 

бөліп қарастырса [4, 8 б.], Имам Матуриди де өз кезегінде дін мен шариғаттың арасында 

айырмашылықтар бар екенін жазған [5, 56 б.]. Йасауи де сол екі ғұламадан қалған Иман, Ислам 

жолын толығымен қайтадан қалпына келтірді. Алайда, ол шариғат шеңберімен шектеліп қалмай оны 

тариқат деңгейіне жеткізді. Бұл оның Исламды жаңа даму сатысына көтерген үлкен бет бұрысы еді. 

Осы негіз бойынша ғасырлар бойы қалыптасқан біздің діни таным-тарихымыз бар. Ата-

бабаларымыздың жүріп өткен жолы исламмен байланысын ешқашан да үзбеген. Осы негіздердің 

біздің ойлау жүйемізден, дүниетанымдық қабаттарымыздан, әдет-ғұрпымыздан, салт-дәстүрімізден 

көруге болады. Бұдан шығатын қорытынды, қазақ халқы осы Йасауидің ілімі, сопылық арқылы 

мұсылман болды. Түрік ғалымы, профессор Исмайыл Жақұттың: «Қожа Ахмет Йасауи болмағанда, 

бүгінгі түркілердің нендей дінге ие болып, қандай сопылық жолдың ізбасары болатындығын 

елестетудің өзі қиын» – деп жазғанындай, сопылық ілімінің арқасында түркілер бір тариқаттың 

жолына негізделді. Сол себепті де Йасауидің ілімі болмаса, имам Ағзам Әбу Ханифаның фиқһы, 

Матуридидің сенім ілімі бұл жерге келмес еді. 

Қазақ даласында Ислам дінінің орнығуына Йасауи бабамыздың сопылық ілімінің рөлі туралы 

елбасымыз Н. Назарбаев былай дейді: «Қазақстан аумағында сопылық дәстүрдің негізін салып, оны 

түркілік дәстүрмен үндестірген әйгілі тұлға – Қожа Ахмет Йасауи, оның кесенесі байырғы 

Түркістанда орналасқан. Йасауидің тікелей жанқиярлық еңбегінің арқасында ғана қазақ 

тайпаларының ұлттық ортасында ислам канондары мен далалық дәстүр үндестік тапты» [6]. Міне осы 

сөзі арқылы қазақ халқының рухани өмірінде Йасауидің орны ерекше екенін көруге болады. Осындай 

еңбектерінің арқасында, Тұран топырағында ислам дінінің кең таралуына тікелей себепкер болған 

Қожа Ахмет Йасауи бабамыздың дүниеден өткеніне 850 жыл толуына орай ЮНЕСКО 2016 жылды 

Йасауи жылы деп жариялауының өзі тегін емес. 

Қазақ халқының мұсылмандық діни түсінігінің қалыптасуына Йасауидің рөлі үлкен болғанын 

жоғарыда айттық. Сол арқылы қазақтың шешендік сөздері, діни-дастандары, мақал-мәтелдері, кешегі 

жыраулар поэзиясы қалыптасып, дамыды. Би-шешендердің нақыл сөздерінің мазмұнына да көз 

жүгіртсек, әрине, аят-хадистерге барып тірелетініне және рухани құндылықтарымен негізделуіне куә 

боламыз. Мысалы, «Өзін өзі таныған – Құдайын таныған» деген қазақта аталы сөз бар. Бұл сөз 

хадистен алынған. Пайғамбар (с.ғ.с): «Кім өзін-өзі таныса,  раббысын таниды», – дейді. Тағы  бір 

дәлел, «көпшілікпен бірге болыңдар, шынында қасқыр да шетке шыққан  қойды жейді» дейді, ал 

қазақта «бөлінгенді  бөрі жейді». Бұл секілді хадистерден, Құраннан алынған қазақтың күнделікті 

өмірде кездесетін көптеген сөздер бар. Ауыз әдебиетінде де мысалдар жетіп  артылады. Бұдан басқа 

ақын-жырауларымыздың, би, шешендеріміздің де өлең, жырларында аят, хадистен келтірілген 

шумақтар кездеседі. Оған мысал ретінде сан ғасырлар бойы халық көкірегінде жатталып, біздің 

дәуірімізге дейін жетіп қазақ топырағында қалыптасқан жыраулық дәстүрдің үлкен екі мектебін 

айтсақ жеткілікті. Олар ХV ғ. бастап, ХХ ғ. дейін Маңғыстау өңірінде «Тіл таңбалы Адайдың 

ақындары» атап айтсақ: Абыл Тілеуұлы, Қалнияз Шопықұлы, Нұрым Шыршығұлұлы, т.б. және Сыр 

бойындағы «Сыр сүлейлері» Асан, Бұхар, Қарасақал Ерімбет, Шал ақын, Шалкиіз, Мәшһүр Жүсіп, 

Кердері Әбубәкір т.б. қазақ халқының мұсылмандық дүниетанымын таратқан тұлғалары. Дәстүрлі 

діннің негізгі қағидаларын ашып көрсететін Құран аяттары мен Хз. Пайғамбардың хадис 

құпияларынан сыр шертетін, әрі танымдық тұрғыда жазылған еңбектер де жеткілікті. Халқымыздың 

рухани мұрасы дастандар мен жырлар діни құндылықтардың далалық философия мен ұлттық 

тәрбиенің негізіне айналып, ұлт мүддесіне қызмет етті. Хз. Пайғамбардың (с.а.с.) «Дін – насихат» 

деген қағидасын еске алсақ, онда қазақ ақындары бұл өсиетті өз деңгейінде орындаған. 

Жоғарыда айтылған ойымызды қорытындылай келе, кeз кeлгeн экoнoмикaлық дaғдaрыcтың 

acтaрындa рухaни дaғдaрыc жaтaтыны aнық, coндықтaн oны нaзaрдaн тыc қaлдырмaу кeрeк, рухaни 

дaғдaрыc экoнoмикaлық дaғдaрыcтaн дa қaуiптiрeк екендігін есте сақтай отырып ойымызды 
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президентіміздің сөзімен қорытындылаймыз. Елбасымыз киелі Түркістан қаласына келгенде бір 

сөзінде: «Біздің рухани тірегіміз – Йасауи, ал гуманитарлық бағытта жүретін жолымыз – Абай. Елді 

патриоттық рухқа тәрбиелеудегі үлгіміз – Бауыржан Момышұлының шығармалары. Осы ошақтың үш 

пұтын мықтап ұстасақ, біздің идеологиямыз міз бақпайды...» деп айтып өтті. Расында осындай 

ұлыларымызды құрметтеп, өмірі мен шығармашылығын халыққа соның ішінде әсіресе жастарға 

барынша дұрыс насихаттай білсек, онда бүгінгі таңда қоғамда орын алып жатқан көптеген 

проблемалардың оңалып дұрыс жолға түсеріне күмән жоқ. 
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ТҮРКІ ӘЛЕМІНДЕГІ ЯСАУИ ЖОЛЫНА ХАРАЖИТ ПЕН ШИИТТІКТІҢ 

КЕРІ ЫҚПАЛЫ 

 
В этой статье были определены и показаны признаки шиитского и хариджитского течения, которые были 

причиной разделения Исламского мира в соответствии их вероубеждениями. Были исследованы их негативные 

влияния, которые отрицательно подействовали суфизму, которого придер-живался Яссави. 

Ключевое слово: Религия Ислам, Ясcави, Путь, Хариджит, Шиит, Единство, Пример. 

 

In this article, we have been identified and shown signs of Shiite and Kharidjit currents, which werethe cause of 

the division of the Islamic world, according to their creed. Their negative impacts have been studied, which are 

negatively acted on Sufism which held Yassawi. 

Key words: Religion Islam, Yassawi, Way, Kharijit, Shiite, Unity, Example. 

 

Ислам әлемінде ертеден саяси бағытта ортаға шыққан жаңылыс түсінікке ие екі үлкен топ бар. 

Ол екі топтың екеуіде Али заманындағы алауызыдықтың себебі нәтижесінде ортаға шыққан. Ең 

алғаш алауыздықты қоздырып бүліктің алауын оданары өршіткен топ «харажит» деген атпен тарихта 

орын алса, келесі бірі әһли-бәйттің жанашыры ретінде танылған «шииттік» бағыт болып орнықты. 

Бұлардың қай қайсысы да Ислам әлеміне жақсылықтың жаршысы болып келуден гөрі, ертеден 

мұсылмандардың арасындағы алауыздықтардың одан ары қоза түсуіне түрткі болып отырды. 

Мұсылман халықтарының басы бірігіп, көңіл бірлігін орнатуларына айтарлықтай кедергі болатын 

пікірлерді тықпалап келді. Олар өздерінің бірбеткей түсініктерін дәріптегіш, өзге мұсылмандардың 

ұстанымдарына қарсы теріс езу, қатал мінездері бүгінгі күннің де проблемасына айналып үлгерді. 

Біздің Түрки халықтарына ортақ Ислам дінінің рухани тәрбиесін сіңдіруде пірі Қожа Ахмет Ясауи 

бабамыздың жолына да айтарлықтай кедергілер келтіріп аяққа тұсау болып отыр. 

Бұған байланысты тарихи шындықтарды қайта қарап, олардың өткен жолында қандай 

жақсылықтары мен керағарлықтары барын бірге өлшеместен олардың ақиқи бейнесін көре алу да 

мүмкін болмайды. Олардың бастауы Али заманындағы алауыздықтардың орын алуына түрткі 

бірнеше себепті көрсетуге болады. Осы кезеңдегі алауыздықтардың салдарынан туған Али жайлы 

жат пікірлердің бастауы алғаш рет халифа Осман заманында Абдұлла бин Сәбә (Ибн Сәудә) 

тарапынан қалыптасқаны айтылады. Ол сырттай мұсылман сияқты көрініп бүлік ұйымдастырушы 

ретінде сипатталып оның зардаптары кейінгі ғасырларға дейін әсер еткен. Ол осы кезеңдерде әртүрлі 

жат пікірлермен арам ниетті, бұрыс сенімде болғаны үшін өзгенің діни өміріне тұзақ құруға 

тырысқаны анық байқалады. Алиді шынайы жақсы көргендіктен емес, тиісінше өзінің бөтен ойымен 
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жат пиғылын жүзеге асыруды көздеген сияқты болып көрінеді. Алғашқы насихатында ол: «Әрбір 

пайғамбардың өзінен соң мирасқоры болған. Олай болса, Али ағасы Мұхаммедтің (с.а.с.) 

мирасқоры», - деген пікірді алғаш айтқан адам осы болған. Бұны айнақатесіз шииттер көшірме жасап 

күнімізде дәл солай деп айтып, онбес сахабадан басқа  барлық асхабты айыптап оларға қарғыс 

жаудырады. Пайғамбарымыздың  (с.а.с.) ең жақын жақсы көрген сүйікті жары Айша анамызға жала 

жабудан ешбір тартынған еместі. Ол кісінің ең жақын серігі Әбу Бәкір мен Омарға лағнет айтып 

малғұн шайтанға теңеумен рахат табады. Ал ізгіліктің жаршысы шынайы әһли-бәйттің ғашығы Қожа 

Ахмет Ясауи бабамыз 63 жасынан кейінгі өмірі жайлы деректер бізге нағыз сахабалардың ізімен 

жүріп өткен әулие құлдың қалай болатындығы жөнінде ұстанымды көрсетеді. Әһли-бәйтті шынайы 

жақсы көргендіктен пайғамбар жасына келген кезде, қалған өмірінің басым бөлігін жер асты 

құжырада өткізуді қалуы ең тамаша өнеге екені даусыз. Тек солбір ғибратты шешімінің өзінде Алла 

Тағаладан қорқудың шынайы құлдың үлгісі және нәпсінің рухани тәрбиесін қолға алудың нақты 

қадамы қалай жасалынатынын көрсетеді. Бірақ күнімізде осы әулие құлдардың рухани тәрбиеге толы 

шуағын зерттеп өзімізге сіңіріп үлгерместен бөгде ниетті ала бөтен түсініктердің ағылуы 

асылымызды барған сайын тарих қойынауына қалдырып бара жатқан іспетті көрілді. 

Ислам әлеміндегі бүкіл алауыздықтардың түп атасы Али заманындағы харажит бағытына 

барып тірейді. Харажит Алидің жасағынан наразылықпен бөлініп шығып «Харура» атты Куфа 

қаласына жақын жерге орналасқан сол кездегі әлеуметті жік-жікке бөліп, өлермендікке басын байлап 

берерлік көптеген ұстанымдары бар топқа қойылған атау болып табылады. Олардың саяси топ 

ретінде ортаға шығуы мү΄миндердің әміршісі Алиге  деген жаулық көзқарас сайлап, орынсыз кінә 

артуларында жатыр. Ал олардың атауы орынсыз әрекеттеріне байланысты қойылып тарих беттерінде 

қалып қойды. Харижит жасағының басым бөлігін шөл даланы мекендейтін бәдәуи тайпалар 

құрайтын. Бұлардың күнделікті өмір шарты мен тұрмыс-тіршілік тауқыметі, жоқшылық кесірі, 

оларды мейірімсіз етіп қаталдыққа, тұрпайы, дөрекілік пен қатаңдыққа итермелеген болатын. 

Олардың қылықтары желікпе, тұрыстары кеудесоқ қызу қанды еді. Ислам дінін жан-тәндерімен 

қабылдағандарымен ой өрістері төмен, түсініктері таяз еді. Олар әр нәрсені біліммен өлшеуден 

бұрын, тіке әрекетке көшуді жөн санайтын. Сол себепті олардың беріле сенім білдірулері, кей 

уақытта ажырауға әрі тастүйін шүйлігуге, жек көрушілікке алып баратын. Харажиттер нақты 

ғылымға сүйенбей өздерінше дін қылып алған ұрандары оларды басқа арнаға салып, олардың 

қарсыласу деген түсініктері ақиқатқа жетулеріне кедергі келтірді. Құранды өте көп оқығанымен 

аяттардың түсінігін сыртқы формасы бойынша ғана тіке қабылдап, басқа адамдардың түсінгені не 

болса болсын, ешқашан оны қабылдағылары келмейтін. Өздерінің ақиқатпен өмір сүріп, туралықты 

ұстанып жатқандықтарына соншалықты сенім білдіргендіктен, бастарын өлімге тігуге болса да даяр 

көрінетін. Соншалықты маңызды нәрсе болмаса да өздерін қауіпке лақтыруға әзір тұратын. Олардың 

түсінігіне қосылмаған бүкіл адамды кәпір санап өлтіруді ізгі амал көріп, оның қажеттігіне шынайы 

иланатын. Яғни ондай мінездің жоғарыда олардың өміріне берген жалпы сипаттамада айтылғандай 

дін атын жамылып бұрынғы табиғаттын сақтап дінді өте таяз түсінікпен қабылдап шектелгендігін 

көруге болады. Мәселен, Құранның басқа аяттары тұрсада өздерінің ойларына тура келмегені үшін 

өзгені айыптап, дәлелді өз беттерінше түсінуі және сол ұстанымдарының нәтижесінде бір арада 

бауыр болып бірге жүрген мұсылмандарды күпірлікпен айыптап шығуы тосын мінез деп айтуымызға 

болады. 

Алиге «Сен Алланың дінінде хакем тағайындадың! Ал Құранда: «Үкім тек қана Алланікі»1 - 

деген. Сондықтан үкімгер ретінде Алла тұрғанда адамдардан ұстандың! Бұл сені діннен шығарды», - 

деді. Бұл осы топтың ең қауіпті ұстанымы болып табылады. Өйткені қарсысындағы бір мұсылманның 

мал-мүлкі мен ханын адал қылудың бір жолы ол адам мұсылман санатынан айрылған болуы қажет. 

Олай болмайынша мұсылманға орынсыз тиісуі дұрыс жөн емес харам саналатындықтан өздерінің 

ұстанымына қарай жығылмаған адамды оңай өлтірудің бір тәсіліне айналып отыр. Оның бір мысалы 

харажиттер сахабалардан болған Хаббаб бин Араттың баласы Абдұлланы қолға түсіріп, одан 

алдыңғы халифалар мен хазреті Али жайлы өздерінің күпірлікке шығарған көзқарастарын 

жақтамағаны үшін айуандықпен өлтіруін айтуға болады. Бұның белгілері өз кезегінде біздің қоғамда 

да орын алып көрініс беріп жатыр. Біз топтардың діни бағыттағы олардың тарихтағы қауіпті басты 

белгілерін айқындап алған соң ғана олармен күрес жүргізу тәсілдерін  қарастыра отырып, олармен 

қалай жұмыстар жасау керектігін тарихпен жанастыра біле аламыз. 

                                                           
1Әнғам сүресі, 57 аяты. 
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Харажиттердің тағы бір белгісі олардың орынсыз шариғатқа жанас-пайтын талапшылдығында 

жатыр. Хазреті Алиге қойылған талаптардың ішінде мұсылмандардың арасындағы дүлдараздық 

шайқастарда қарсы жақтың дүние мүлкін қолды қылып олжаға таратпадың деген уәж айтты. Бұл өз 

кезегінде күніміздегі кейбір тәкфирлік ағымдардың мүшелері арасында қарсысына шыққан өзіне 

пікірлес болмаған адамдардың мал-мүлкіне олжа көзімен қарайтындығы байқалған болатын. Яғни 

қарсысындағы адамның өздеріне пікірлестігіне қарап қаны халал, малын олжаға алу да адал деп 

қарауында жатыр. Күнімізде Ислам әлеміндегі қаулаған бүліктің басты ұстанымдарынан бірі осы 

түсінікті қолдағандар тарапынан өршіп отыр. Түрік халқы Қожа Ахмет Яссауи бабамызды шәкірттер 

тәрбиелеп, дағуат жолына жіберу арқылы дінді жеткізген деп бабамыздың қадір-қасиетін өте жоғары 

қойып ерекше бағалайды. Демек дініміздің қадірін ерекше білген бабамыз қарсысына шыққанды қан 

қақсату мақсат емес, тиісінше бір адам болса да тозақтан сақтап қалу ұстанымын жоғары қойып өмір 

сүргені көрінеді. 

Харажиттердің тағы бір белгісі кез-келген нәрсенің сырт формасына қарап қана үкім береді. 

Мәселен, хазреті Али екі жақты келісімге отыру үшін Мұғауияның талабы бойынша «мүминдердің 

әміршісі» деген сөзді өшіргені үшін мүшриктердің басшысына айланғандығын айтқан. Сондықтан 

Құран аяты болсын яки басқадай келісім болсын кез-келген нәрсенің ішкі мәніне үңілуді білмейтін, 

тек сыртқы көрінісін алып өздерінің болжамына қарай бағалауға тырысады. Харажиттердің тағы бір 

белгісі келтірген дәлелдерге құлақ аспай тек өздерінің дәлелін ғана жөн деп есептеуінде жатыр. 

Зухруф, 58 а. 

Бұны күніміздегі қазақ қоғамындағы діни кейбір топтардың бір сапта тұрып бірге намаз оқитын 

мұсылман бауырларын күпірлікпен айыптуының астары тарихи тұрғыда арыда жатқандығын көріп 

отырмыз. Әсіресе Батыс Қазақстанда діни бағытта өмір салтын өрбітетін азаматтардың ішінде 

тәкфирлік көзқарасты жамағатты көптеп жолықтыруға болады. Тіпті кейбір мешіттерде бұның 

белгілері анық байқалатындығы жасырын емес деп айта аламыз. Бұндай топтарға арнайы заңмен 

тиым салынғанға дейін өздерінің ұстанымдарын ашық түрде білдіріп келген болатын. Бірақ соңғы 

уақыттарда мемлекеттің қадағалауы барысында бұндай көзқарастағы топтар мінезін ішіне жасырып, 

ел тыныштығына астыртын түрде лаң салып жүргені соңғы уақыттарда жиі көріле бастады. 

Ал келесі бір қауіптің басы соңғы уақыттарда біртіндеп өздерінің пікірімен зікірін бірге 

әкелуші ағым шииттер болып отыр. Олардың да өткені мен бүгіні біздер үшін өте маңызды саналады. 

Біздер бұлардың пікірлерімен ұстанымдарын өз сеніміміз бен ұстанымдарымызға қайшы тұстарын 

тарихпен дәлелдеп білмесек олардың тұзағына түсіп қалу қаупіміз басымрақ болары даусыз. 

Шииттердің қалыптасуында да Ибн Сәудәнің жаңылыс пікірлер айтып, халық арасына сұрқия 

ойларын мұқияттылықпен бірте-бірте жая түскендігінде жатқандығы айтылады. Ол өзіне ергендерді 

Алиді «Құдай» деп айтатындай сенімге апарып тұзаққа түсіреді. Бірақ бұл яһуди өзінің пікірлерін 

халыққа ашық жарияламай, өте құпия түрде жоспарлап жүргізген. Бұл пікірлер яһудидің жеке 

көзқарасынан туындаған нәрсе еместі, оның болашақ жоспары мен мақсаты бөгде болғандықтан еді1. 

Оның жүргізген үгітіне сана деңгейі әртүрлі дәрежедегі жастар еріп күннен-күнге қатарын 

молайытқан. Жастардың көбісі тәжірибесіз және тақуалық қылуда қатты кетіп, құлшылық жасауда 

шектен шыққан «дінде қаталдықты артықшылық» деп білген, бір қалыпты амалды кемшілік санатына 

қосушы кісілер топатасқан. Сондықтан да тура жолдан ауытқытуды көздеген пиғылы жат дұшпанның 

шақыруына ілесіп, тұзағына тез ілігіп отырған[5:7/167]. 

Али бұлардың әрекеттерін сезіп қалып қолға түскендерге түрлі жазалар беріп, олардың пікіріне 

қосылып адасқандарды өлім жазасына кесуге дейін барды. Имам Шағбиден жеткізген деректе: «Али 

олардың біразын отқа жақты, бір жартысын өзге жерлерге сүргін етті» - деген. Сондай-ақ олардың 

тағы бір өтірігі, «Пайғамбарымыз (с.а.с.) Алидің халифа болуын өсиет еткен», - деген көзқарас осы 

адамдар тарапынан ортаға тасталған. 

Шииттік мәзһабтың негізгі ұстанымдарынан біріде осы пікірлері болып табылады. Сондықтан 

бұларға шииттерге: Тарихта сендердің міллеттеріңдегі ең сорақы адам кімдер болған? – деп сұраса, 

олар ойланбастан: «Мұхаммедтің (с.а.с.) асхабы болатын», - деп жауап береді. Олар тек қана Алиге 

жақтас 10-15 сахабадан басқа барлығына тіл тигізіп оларға тіпті намаз үсті лағнет жаудырады. Ал 

асыл дініміздің әмірі бойынша асхабты тек қана жақсылықпен еске алып, оларға жарылқау тілеуге 

бұйырылған болатынбыз. 

Құранда Алла Тағала: 

                                                           
1Табари, Тарих, 5/95. Ибн Халдун, Мұқаддима, 2/139. Шиға мәзһабының еңбектерінен бірі Хилли, әр-Рижәл, 469. Әстәрабади, Мәнһәжүл-

Мәқал, 203. 
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- «Олар сендермен бірге шықса да, араларыңа іріткі салып сұрқиялықты өршітіп және сендерге 

зымияндық істеуді қарастырар еді. Өйткені, олардың ішінде тыңшылары да бар. Алла залымдарды 

жақсы біледі»,1- деген. Бұл адам мұсылмандардың аражігі ажырағандығын көріп, одан соң Алидің 

(р.а.) ұлық имамдығы мен күнәсіздігі жайлы дәлелдің барлығын айтып пікір тастаған. Арықарай 

ашық түрде алдыңғы халифалар Әбу Бәкір мен Омарға (р.а.мә) тіл тигізді. Оның осы жоспары 

жүректерінде күпірлік болмағанмен бойларында надандық пен зұлымдықтан үлес қалған 

кейбіреулерге әсер беріп, шірк қақпасының кілті болған шииттердің бидғаты қаулай бастайды. 

Сөйтіп, олар әбден орнығып алған соң кесенелерді көптеп тұрғызуды, ал мешіттерді соғуды 

тоқтатуға бұйырып қарама-қайшы сенімдер жайды. Бұл әрекеттеріне дәлел ретінде жұма намазына 

жиналған жамағат тек қана күнәсіз адамдардың артына ұйып намаз оқулары қажет деген пікірді 

ұсынды. Сонымен қоса кесенелерді еңселі қылып салу, іш-сыртын жарықтандыру, қабырғаларына 

қарап дұға қылу сияқты тақырыптарды қозғап ойларынан өтірік риуаяттар шығарып отырды. Тіпті, 

соншалықты жалған дәлелдер шығару арқылы яһуди мен християндардан да асып түсті. Олардың 

ішіндегі ғалым санатындағы Ибн Нұғман деген біреу «кесенелерге жасалынатын қажылық жайлы» 

деп бір еңбек жазып шыққан. Осы кітапта Пайғамбарымыз (с.а.с.) және әһли-бәйттің айтқан өсиеттері 

деген желеумен сонша көп өтіріктер ұйқастырған. Олардың өтірігіне қарап отырсаң дінді өзгертіп 

ақидаға қайшы келетін шіркті қармады. Осылайша, шіркпен өтірікті бір жерге келтіріп оны үгіттеді 

[9:257-262]. 

Бұндай топтар кез-келген уақытта көтеріліп шығатын болса, біріншіден сыртқы күштердің 

ықпалында қалуға өте бейім тұрады. Екіншіден сенім негізі тар шеңберде қалыптасқандықтан өзгені 

аяушылық деген сезімнен жұрдай жаппай тәртіпсіздік қырып жоюға немесе астыртын өзімен қоса 

дұшпанның көзін құртуды ұйымдастырады. Олардың қауіпті тұсы өздерінің жымысқы қанқұйлы 

әрекеттерін діннің атымен әсемдеп халықтың сеніміне кіре отырып өз жоспарларын жүзеге асыруға 

кіріседі. Демек бүгінгі күнгі дүниежүзілік проблемаға айналған көптеген қанқұйлы әрекеттердің 

астарын осы тарихи топтан іздеуге болады. Оның нақты белгілерін тарихпен ұштастыра отырып 

жасаудың бізге берері мол болмақ. Болмаса олардың тықпалаған әртүрлі пікірлері мен сенімдеріне 

қарсы қорғаныш қалыптаспай жатып оларға оңай олжа болуға даяр болған боламыз. 

Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың сопылықта ұстанған негізгі ұстанымы көздеген мақсұты кәміл 

толық адам тұлғасын қалыптастыру екені айтпасада түсінікті. Адам баласының бір-біріне шынайы 

жанашырлығы және қоршаған ортасымен арадағы жауапкершілік турасын түйсіне білу де қажетті 

саналған басты қасиеттерден екенін білдірді. Бұның барлығы өз басына Аллаға деген махаббаттың 

және Оның жүктеген жауапкершілігіне мұқияттылықпен қарау ұстанымдары нәтижесінде 

болатындығын көрсетті. Адам баласының көңіл дүниесі өте маңызды орында екендігін сіңдірді. Сол 

кездегі қоғамды белгілі бір тәлім-тәрбеден өткізе отырып, адами өнеге болатын ізгі қасиеттерді тек 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) зүһдтік өмірі өлшемдері шеңберінде қалыптастырып кетті. Демек, Қожа 

Ахмет бабамыздың жолы Құран мен Сүннеттің ізімен өрілген өнегелі арна болды. Алға қойған 

мақсаты да Мағрифатұллаға жету және өзгенің жетуіне көмекші болу еді. Ал харажит пен шииттіктің 

қай қайсысына қарасаңда нәпсіні тәрбиелеу  тәсілін қолға алғанымен негізгі екі арнаның өлшем 

шеңберінде емес, көбінде өздерінің жалған аңыздары мен ұстанымдарына ғана сүйенді. Тіпті Яссауи 

жолымен салыстырған кезде харажит түсінігіндегі топтарда ішкі әлемін жасақтау, өзін өзге мұсылман 

бауырларынан төмен ұстау деген ұғым жоқ сияқты көрінеді. Кәміл адамдық және Мағрифатұллаға 

мән беру деген маңызды көрілмейтіні әрі үмбеттің бірлігі ұғымына құлақ асуды жөн көрмейтіні 

байқалады. Бұның бәрі асыл дініміздің астарына төнген шынайы қауіп екені және елдің тарихынан 

қалған асыл мұрасын қолынан алып бір халықты мүгедек етудің бір тәсілі болмақ. 

Күнімізде харажит түсініктегі топтардың сопылыққа түгелдей берген бағасы жалпы халықты 

нәпсі тәрбиесін қолға алушы сопылық іліміне деген түсінікке үрке қараушылық жат пиғыл 

қалыптастырды. Тек қана Яссауи бабамыздың аты аталынса халық жылышырай қабылдап, ал оның 

тарқатқан жалпы сопылық жолға, зүһдтік өмірі турасына келгенде қатты адасушылыққа балап шыға 

келер болды. Бұл өзкезегінде сопылықтың нағыз бағасын беріп, оның ішінде туралықта болған 

қазыналы негізін бөгде бірінен ажыратып аларлық дәрменнің әліде қалыптаса қоймағандығын 

көрсетеді. Сондықтан басы бүтін сопылықты қаралап, оны толығымен керексіз дүние ретінде 

қоқсыққа лақтыруға мәжбүр болады. Сопылық мұсылман адамның ішкі әлемін тәрбие етіп кәміл 

адамдыққа жеткізу арқылы, бізге бейтаныс сырлар әлемінің есігін ашып нағыз адамдық ізгі 

қасиеттерді бойына сіңдіреді. Ал оны тәрк қылған жағдайда адам баласының бүкіл ғұмыры 

                                                           
1Тәуба сүресі, 47 аяты. 
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толықпаған жарты негізде қала бермек. Оны біз піспей қалып кеткен дәмі қышқыл тартымсыз алмаға 

ұқсата алар едік. Ондай деңгейде қалып қойған әрбір адам қоғам үшін дерт болып шығуы да мүмкін. 

Құтты піспеген алманың ішті ауыртып мазаңды алғаны сияқты. Сондықтан бабамыз Қожа Ахмет 

Яссауи жүріп өткен жол сопылықты біз лайқты қайта қолға алып қоғамды сонымен қоса 

жарақтандырған жағдайда түйткілді кейбір мәселелеріміз қоғамды жайлап отырған дерт өз шешімін 

тауып кетер еді. 
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XVIII-XIХ ғғ. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНДАҒЫ АДАМ ҚАЙТЫС БОЛҒАНДА  

ЖАСАЛАТЫН РӘСІМДЕР ЖӘНЕ АС БЕРУ ДӘСТҮРІ 

 
Қазақ халқындағы қайтыс болғанда жасалатын рәсімдер, өліммен байланысты аза тұту, жоқтау түрлері 

мен соларға сәйкес ғұрыптар Көктүріктер және Оғыздар дәстүрімен көп ұқсас болып келеді. Қазақ халқы дала 

дәстүрлерін, көшпелі өмір сүру тәсілін, ескі түрік дүниетанымымен байланысты әдет-ғұрыптарды ислам дінінің 

ықпалымен жаңа типте кешегі кеңес заманының қыспағына қарамастан бүгінге дейін сақтап келді. Бүгінгі күні  

қазақ халқының әртүрлі аймақтарында ұстанатын түрлі дәстүрлері осыған дәлел бола алады. Мақаламызда ХV-

XIX ғғ. көшпелі өмір сүрген қазақ ру-тайпаларының адам қайтыс болғанда жасайтын рәсімдерінің ислам діні 

тарағанға дейінгі типі мен кейінгі кезеңде болған өзгерістерін қарастырамыз. 

Кілт сөздер: дәстүр, ас беру, ақ үй, бата, жоқтау 

 

Церемония  погребения,  признаки  траура  в  связи  со смертью, способы и обычаи держания траура у 

казахов имеют много сходства с обычаями Гёктурок и Огузов. В связи с продолжением степных  традиций,  

кочевого  образа  жизни  до  недавних  времен, казахи донесли древние тюркские традиции, хоть и измененные 

под влиянием  Ислама,  до  нашего  времени.  Так  же,  как  и  на  многих территориях с проживанием тюркских 

народностей, на территории Анатолии в настоящее время можно часто встретить следы таких традиций.  В  

данной  работе  мы  осветим  церемонии  погребения  у казахских  уругов  в ХV-XIX вв.,  а  также  новые  

формы  и  виды изменений  в  традициях  после  Ислама,  возникших  в  доисламские периоды в рамках веры.  

Ключевые слова: Традиция, Ас, Ак Юй, Бата, Жоктав. 
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The Kazakh burial ceremony and mourning practices are highly similar to Gokturk and Oghuztraditions. 

Because Kazakhs have kept to their steppe traditions and nomadic life style until recently, they have been able to 

preserve their older Turkish traditions, which they still practice today, though in a slightly changed form due to the 

influence of Islam. Similar to the case concerning any geographical region inhabited by Turkish communities, traces of 

these old Turkish traditions can be found rather frequently on Anatolian soil, too. This study focuses on the burial 

ceremonies of nomadic Kazakh tribes from the ХV-XIX century and explores how pre-Islamic traditions were re-

shaped after the adoption of Islam.  

Key Words: tradition, As, Ak Üy, Bata, Joktav. 

 

Дәстүр мен әдет-ғұрыптардың қалыптасуында діни сенімнің маңызды болуымен қатар, 

халықтың өмір сүру тәсілімен байланысты болған қоғамдық қажеттіліктердің де рөлі ерекше. Қайтыс 

болғанда жасалатын рәсімдер - қандай кезеңде және қоғамда болмасын халық діни сенімінің ең 

негізгі белгілерін бейнелеп тұрады. Сондықтан қазақ халқындағы қайтыс болғанда жасалатын 

рәсімдерді сөз етпестен бұрын оның діни сенімінің қандай болғандығы туралы айтып өткен жөн. 

Қазақ халқының тарихи «қазақ» атауымен атала бастауы ХV ғасырға тұспа тұс келетіндігі 

анық. Бұл кезең - қазақ халқы исламдық сенім және дәстүрлердің таралғанына біршама уақыт 

болғандықтан, исламға дейінгі салт-дәстүрлерінің үлкен өзгерістерге түскен кезеңі болатын. Әсіресе, 

салт-дәстүр, жаназа шығару рәсімдері қала және сарай, егін және бау-бақша шаруашылығымен 

айналысқан жергілікті аймақтарда исламдық ықпалға көбірек ұшырағанымен, қазақтардың көпшілік 

бөлігін құраған көшпелі мал шаруашылығымен айналысатындар арасында аса көп өзгеріске түсе 

қойған жоқ. Халық арасында діни қызметтер түбі араб тектен шыққан және кейін келе дала халқының 

әлеуметтік құрамына сіңісіп кеткен қожалар тарапынан жүргізілді.  ХVІ-XVІI ғасырларда Түркістан, 

Хорезм, Бұқара, Астрахан және Қазан сынды түрік-ислам мәдени орталықтарының ықпалымен Ислам 

діні қазақ халқының ең маңызды діни сеніміне айналды. Аталған орталықтардан жіберілген дін 

адамдары мен саудагерлер діннің таралуында белсенді рөл атқарды. Бірақ, қазақ халқының көпшілік 

құрамының көшпелі мал шаруашылығымен айналысуы ХІХ ғасырдың соңына дейін ислами сенім 

негізіндегі салт-дәстүрлермен бірге ескі әдет-ғұрыптардың сақталуына ықпал етті. Басқаша айтқанда, 

ескі дәстүрлерді ислами форматқа сай ету үдерісі жүріп жатты. Бұл сипат рухани және сенімнің 

амалдық түрінде көрініс тапты.  

Қазақ халқы дүниетанымы бойынша өлген кісі денесінің (материалдық тұрғыдан) өлетіндігіне, 

ал рухының мәңгі жасай беретіндігі түсінігі сақталды. Соның дәлелі ретінде өлген кісі үшін «келген 

жеріне қайта кетті» мағынасындағы «қайтыс болды», «жаңа бір өмірі басталды» деп келетін 

дүние салды сияқты осыған ұқсас ислам діни сенімімен астасқан тіркестер әлі күнге дейін 

қолданылып келеді.  

Ескі Түрік далалық сенім жүйесінің негізгі ұстындарының бірі саналатын ата бабаларға сену 

культі ислам діні тарағаннан кейінгі қазақ сенім жүйесінде де маңызды қала берді. Мәселен, ескі 

түрік сенімінде де рухтың мәңгілігіне сену дәстүрі бар болатын. Рух денеден шыққаннан кейін өлім 

орын алады, сондықтан дүние салған үлкен адамдарға тағзым етіліп, аталарының рухына дұғалар 

оқылып, құрбан шалынады. Ата-бабаларға құрмет «баба құқығының» сенім саласындағы бір көрінісі 

болды. Азия ғұндары, табғаштар, көктүріктер қасиетті үңгірлер алдында аталарының рухына құрбан 

шалып, олармен байланысты болған естеліктердің бәрін қасиетті санайтын болды [1, Б.291]. Олардың 

сенімінде дүниенің жаратушысы Тәңрі (Тәңір) - мәңгілік. Түріктердің өмірімен байланысты ұлы 

болмыс иесі. Оның еркімен жеңіске жетіледі, ал оның еркіне бас имегендер жазаланады. Ол 

қайырымды болса, шөпті көгертеді. Өлім оның еркіне тікелей бағынышты. Барлық нәрсені біледі, 

барлық нәрсенің тағдырын белгілейді. Рухани күштің жалғыз негізі болып табылатын Тәңрі, көк 

аспандағы ерекше бір рухани құдырет иесі [1, Б.295-296].  

Кейін келе көшпелі қазақтар арасында Тәңір сенімі мен ата-бабалар рухына тағзым ету ислам 

сенімімен біте қайнасып кетті. «Тәңрі» ұғымы «Аллаһ» ұғымымен, «дін» ұғымы «рух» ұғымымен 

бірдей деп түсінілді. Мұндай синтез халық дүниетанымынан «Тәңір-Аллаһ», «дін-әруақ» (дін-рух) 

түрінде көрініс тапты. Қазақ ата-бабаларға тағзым етіп, сыиынып, береке мен бақытқа 

кенелетіндігіне, оның мал мен мүлкін қорғайтындығына сенді [2, Б.375]. Өздеріне немесе асырап 

отырған малдарына қандай да бір ауру келетін болса аталарының мазарларына алып барып, олардан 

шипа, медет сұрады. Ата рухтарының өз ру-тайпасынан шыққандарды қорғап, желеп жебеп 

жүретіндігіне сеніп, шайқастарда, жекпе жек ұрыстарда, қоршауды бұзу әрекеттерінде халықты 

қайраттандыру, соғыста рухтандыру мақсатымен ұрандап аталарының атын шақырған [3, Б.34-39]. 

«Жеті атасын білу де» осы дәстүр негіздерінің бірі.  

Рухани дүниеде аңыз сипатта түсінілетін «жер-ана», «су-ана» ескі түрік қауымдарында қалай 

түсінілсе, қазақ халқы дүниетүсінігінен де дәл сондай орын алады. Барлық нәрсені тазалайды деп 
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түсінілетін от та киелі саналады. Жайлауға шығардан алдын екі үлкен от жағылып, көш керуені, қой 

және сиыр көгендері осы екі оттың арасынан өткізілетін болды ([2, Б.376-377]. Киелі саналатын бұл 

белгілер халық арасында кеңінен көрініс тапты. Мәселен, әйел адамдар жаңа келін болып үйге кіретін 

кезде және алғашқы баласын босанғаннан кейін оттың алдында иіліп, оған май тамшылататын болған 

[4, Б.256-257]. Қазақ халқы арасында шамандық сенімнің ықпалы ислам діні тарағаннан кейін жын-

бақсылар тарапынан жалғастырылып келді. Құмалақ немесе бал ашатындар діни-ислами киім киіп, 

онымен айналысатындар ерекше керемет иесі саналды.  

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан кейін қазақтар арасында исламдық діни түсініктерінің 

дамуында елеулі ілгерілеулер орын алды. Әсіресе, солтүстіктегі аймақтардан татар молдалары қазақ 

даласында кең түрде діни білім беру жұмыстарымен айналыса бастады. Олар ислам дінінің негіздерін 

таныстырумен қатар, оқу ағарту саласында да біршама жұмыстар атқарды. Қазан саудагерлері қазақ 

халқы арасында ислам дінін тарата түсті. Көптеген қазақ жастары Қазан, Уфа сияқты орталықтарда 

орналасқан медреселерде білім алды. Ислам дінінің таралуы нәтижесінде діни сеніммен байланысты 

көптеген дәстүрлер өзгеріске түсті. Бұл өзгерістер, әсіресе, қазақ халқының өліммен байланысты 

рәсімдері мен ас беру дәстүрлерінде кеңінен көрініс тапты.  

Кең далада ғасырлар бойы көшпелі өмір сүрген қазақ халқы үшін мейрамдар мен тойлар діни, 

қоғамдық және тіпті саяси қажеттіліктерден туындағаны анық. Мұндай ас берулерде бір бірінен ұзақ 

қашықтықта көшіп қонып жүрген халық бірараға жиналып, хал жағдай сұрасып, далада болып 

жатқан жаңалықтар жайында хабардар етіп, рулар арасындағы келіспеушіліктер мен даулар, олардың 

талаптары айтылатын болды. Діни немесе қоғамдық мереке мен тойларда берілетін аста кедей 

жоқшылықта өмір сүретіндерге, пақырларға, жолаушыларға ас берілді. Мұндай ас берулердің даңқы 

өлген кісінің мемлекет және қоғам деңгейіндегі лауазымына, орналасқан жері мен мансабына 

байланысты еді.  

Өлген кісі ел билеген төре тұқымынан және халық арасында құрметке бөленген би немесе 

батыр болса ас беру жоғары деңгейде өтілді. Қазақ халқының көреген көшбасшысы болған Абылай 

ханға берілген ас ұйымдастырылуының жоғары деңгейлілігі мен ас соңында болған бәйгеде орын 

алғандарға 40 ата сый берілу ерекшелігімен таң қалдырады  [5, Б.671]. Қазақ сұлтаны Барақ төреге 

берілген аста қазақ даласының әртүрлі аймақтарында ел аузында кеңінен таралып, ол туралы дастан 

жырда сақталған. Сол сияқты ХІХ ғасырдағы елге мәшһүр ас берудің үлгісі ретінде Шөмекей руынан 

шыққан бір байға берілген аста Шекті руынан Көтібар би мен Тама Маман бай арасында дау 

шығуымен белгілі болып қалды. Бұл дау туралы «Айман-Шолпан» атты жыр сақталған. Арғын 

руынан шыққан Қазыбек би мен Найман Құттыбай биге жасалған астар үлкендігімен халық жадында 

жақсы сақталған [5, Б.491]. Кіші жүз қазақтарының ұлт-азаттық күресінің жетекшісі Сырым батыр 

асы туралы да халық фольклорында өлең, жырлар бар.  

Ескі түріктерде өліммен байланысты барлық рәсім, жоралғылар мен ғұрыптарды білдіретін 

«жоғ» сөзі қазіргі қазақ тілінде ас мағынасына келеді. «Жоғ» сөзі өлген кісінің артынан айтылатын 

жоқтау сөзімен әлі күнге қолданылып келеді. «Азық, ас-ауқат» мағынасындағы «жоғ» сөзінен 

шыққан жоғта, жоқшы сөздері алғаш Орхон жазбаларында кездеседі [6, Б.192]. «Диуани Лұғат-ат-

Түрік» шығармасында [7, Б.143]  жоғ сөзінің мағынасы «жылау, жас шығару, қайтыс болған адам 

көмілгеннен кейін үш немесе жеті күнге дейін берілетін ас» деп көрсетілген. Сонымен қатар, осы 

шығармада жоғтады  сөзінің мағынасына «ол өлікке жоғтады» (ол өлген адам үшін ас берді) түрінде 

анықтама берілген. Құтты білік [8, Б.549] еңбегінде «жоғ» сөзі «жас шығару, жоқтау» мағынасында 

қолданылады.  

Қазақ халқында қайтыс болған адамды шығару, жаназа іс-әрекеттерін кісіні ахыретке шығарып 

салу мағынасына келетін «мәйіт ұзату» деген тіркеспен де білдіреді. Қайтыс болған кісінің артынан 

жасалатын ас беру оның артында қалдырған ұрпақтары, ағайын-туыстары және руы үшін 

материалдық және рухани үлкен бір күш беруші әрі олар үшін мақтаныш сезімін беретін негіз деп 

түсінілді. Бұл дәстүрге аталарына жасалатын құрмет болуымен бірге, маңызды міндет деп те 

қарайды. Қазақ халқы үшін байлықтың, мал мен мүліктің иесі болудың даңқын шығаруға мұндай 

тойлар беру тиімді көрінді. Қазақ қоғамында кедейлік ұятты болып саналды. «Өлім байдың малын 

шашар, кедейдің етегін ашар» мақалы да осыған байланысты айтылса керек. 

Қазақ халқында ас беру, жаназа шығару мен соған байланысты жасалатын рәсімдер мен 

тойлардың өз тәртібінің болуы ескіден келе жатқан дәстүр. Той рәсімдерді ішіп-жеу мағынасында 

түсінбеу керек. Бұл тойлар жауынгерлік спорт түрлері көбінде ат үстінде жүріп, далада болатын кез 

келген соғыс жағдайына дайын болуға әзірлікке бағытталған болуымен ерекшеленеді. Ас беру 

тойлары қазақ халқы арасында XVІIІ және ХІХ ғасырларда кеңінен таралды. Өлім мен науқастанып 
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жатқан кісіге байланысты дәстүрлерден дала халқы тарихындағы сенім мен өмір сүру тәсілінің терең 

іздері көрініс тапқан. Қайтыс болған кісіге арналып киіз үй тігу осындай дәстүрдің бірі.  

Қазақ халқында бір кісі қайтыс болған жағдайда алғаш болып оның атына бөлек ақ үй тігіледі [5, 

Б.492]. Жаназа немесе өлген кісіге арналып тігілген үй деп отырғанымыз Ғұндарда, Түргештерде, 

Қидандарда, Қыпшақтарда және Моңғолдарда да бар болған. Моңғолдарда өлген кісінің үйі қайтыс 

болған хандардың қасиетті рухтарының бөлініп шығып, үй болғандығын білдіреді деп түсінілді. Діни 

рәсімдер жасалуы үшін қайтыс болған кісінің осы өмірде отырған үйі немесе оның орнына өлген 

кісіге уақытша үй тігілетін болған [9, Б.280, 292]. Қытай деректеріне қарағанда бұл дәстүр 

Көктүріктерде де болғандығы көрінеді. Таң әулеті тарихында Көктүріктердің өлген кісіні бөлек үйге 

кіргізетіндігі, оның ұлдары, немерелері, ағайын-туыстарының ат және қойларын сойып, үйдің алдына 

қоятындығы, сол үйді жеті рет айналып шығатындықтары айтылады [6, Б.177]. ІХ ғасырдағы Оғыз 

тайпаларында өлген адамға байланысты жасалатын дәстүрлер жайында жазған Ибн Фадлан [10, Б.40] 

олардан бірі қатты ауырса ауылдан ұзақ жерге үй тігіп, науқас адамды сол жерде бөлек 

ұстағандығын, ол адам науқасынан жазылғанша немесе қайтыс болған жағдайда рәсімдері жасалып 

біткенше сол жерде ұстағандығын жазады. Өлген кісіге арналған үй тігу Урянхай-Тувалықтарда да 

бар. Тувалықтар бір адам қайтыс болған жағдайда бөлек үйге кіргізіп, оны жүннен жасалған матамен 

немесе терімен орап қояды [6, Б.183]. Күмбезді түрік шатырына ұқсас ислам дүниесіндегі 

классикалық кесене тұрғызуды түріктердің ислам дінін қабылдағанға дейінгі дәстүрін  

сабақтастықпен жалғастыруының бір белгісі деп түсінуміз керек.  

Қазақ халқындағы осы дәстүрдің жалғастығын өлген кісіге арналып үй тіккендігінен көре 

аламыз. Ал ескі түріктердегі тігілген үйдің түсі тұрғысында деректер табылмағанымен, қазақ 

халқында ақ жүннен жасалған киізден болғандығы анық. Дүние салған кісінің киім-кешегі, өмірде 

қолданған құрал-жабдықтары, қару-жарақтары мен ер-тұрмандары т.б. заттары болса, бәрі сол үйге 

қойылады. Ұлдары мен ағайын-туыстарында болған бағалы заттары да осы үйге алып келінеді, олар 

берілетін астың соңына дейін сол жерде болып, астан кейін ағайын-туыс, достарына таратылады. 

Үлкен астың соңына дейін ұрпақтарының амандығы тұрғысындағы тілектер білдіріліп, «жоқтауда» 

осы жерде айтылады.  

Кісі қайтыс болған жағдайда ең алдымен оның бас жағы құбылаға қаратылып жатқызылады, 

бетіне таза ақ мата жабылып, айналасы ақ пердемен қоршалып жабылады [3, Б.392-393]. Түріктер 

исламға дейінгі дәуірлерде қайтыс болған адамды жылдың белгілі бір мезгілдерінде жерлейтін 

болды. Түріктерде жерлеу рәсімі жапырақтар түсе бастайтын күз мезгілінде немесе ағаштардың 

бүршік ататын көктем мезгілінде жүзеге асырылды [11, Б.27]. Көктемде қайтыс болғандарды күзде, 

шөптер қурап, жапырақтар түсе бастағанда, ал қыста немесе күзде қайтыс болғандарды жер көктей 

бастағанда жерлейтін болды [6, Б.177-178]. Ислам діні таралғаннан кейін қайтыс болған кісіні ұзақ 

сақтау дәстүрі жойыла бастады. Қайтыс болған адамға арналып үй тігілгеннен кейін жан жаққа 

жаназа үшін хабар беріледі, мұндай хабар жеткізуді естірту деп атайды. Дәстүр бойынша жаназа 

ұзақ аймақтарда тұратын ағайын-туыстары мен достарының келуі үшін 1-3 күн күтіледі. Бұл күндер 

арасында жақын туыстары өлген кісіге арналып тігілген үйде от жағып, қайтыс болған кісінің 

жанында кезекпен түнейтін болған [3, Б.392-393]. Кісінің қайтыс болғандығын естіген ағайын-туыс, 

достары тез жетуге асығып, өлген кісі төре тұқымынан болса «төрем», қарапайым халық арасынан 

шыққан болса «бауырым» деп жақындарымен құшақтасып көріседі және өзінің саулығын тілейді. Бұл 

рәсімнен кейін қайтыс болған кісіні орайтын ақ матасы және басқада керек-жарақтары дайындалып, 

фідия (ақшалай немесе заттай сый беру) беруге аса маңыз берілмейді. Фідия тоғыз етіп беріледі. 

Молдаларға Құраны Кәрімді оқып шығу бұйырылады. Оларға соңынан ат немесе түйе сыйға 

берілетін болған [5, Б.492]. Бұлар біткеннен кейін қайтыс болған адамды жуындырады. Жаназа, жуу 

істерін білетін отбасы мүшелері немесе молдалар тігілген үйдің ішінде пердемен бөлінген бөлігінде 

жуындыру ісімен айналысады. Оның соңынан «ахырет киімі» деп аталатын ақ матаға оралады. Ақ 

матаға оралған жаназа ақ киізге немесе кілемге оралып жерленетін жерге осылай жеткізіледі. Бұл 

қолданылған киіз немесе кілем мешіттерге беріледі. Мұндай қайтыс болған адамды жуындыру мен 

матаға орау Ислам діні таралғанға дейін түріктерде де болған.  

Қазақ халқында қайтыс болған сәттен бастап жасалатын рәсімдерінен ескі түрік сенімі мен ислам 

діні қағидаларының өзара сабақтастығы көрінеді.  
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Қ.А.ЯСАУИДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫН  

ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Қожа Ахмет Ясауидің түркілік ислам идеологиясын қалыптастырудағы ерекше орны мен беделі  

ғұламаның бізге қалдырған мұрасын тек діни философиялық тұрғыдан емес, бәлкім зайырлы қоғам 

құндылықтары тұрғысынан да зерттеуді қажеттейді. Кезінде  «діни-мистикалық әдебиет өкілі» деп бағаланған 

ғұламаның педагогикалық көзқарастарына деген арнайы қызығушылықты біз 1990-жылдардың соңынан 

байқалады. Соңғы жиырма бес жыл көлемінде Қ.А.Ясауидің педагогикалық көзқарастарына арналған көптеген  

еңбектер жарық көрді. Бірақ олардың көпшілігі ғұламалар мен ағартушылардың тарихи-педагогикалық 

мұрасын ескіше, бір қалыпты талдау мен баға беруден арылмағандығы байқалады. Қ.А.Ясауидің педагогикалық 

көзқарастары  жаңа, зайырлы, бірақ діни мәдениетке жаңаша көзқарас тұрғысынан, жаңа әдіснамалық тұрғылар 

және тәсілдер көмегімен зерделенуі қажет деген тұжырымға негізделе, баяндамада педагогикалық 

ясауитанудың әдіснамалық мәселелері қарастырлады. 

Кілт сөздер: Қожа Ахмет Ясауи, педагогикалық көзқарастар, әдіснамалық мәселелер, тарихи-

педагогикалық зерттеулер, әдіснамалық тұрғылар. 

 

Особая роль и место Х.А.Яссави в формировании тюркской исламской идеологии в современных 

условиях требует исследования богатого наследия мыслителя не только в религиозно-философском, но и в 

светском контексте. Интерес к педагогическому наследию Х.А.Яссави, представленный в свое время  как 

представитель религиозно-мистической литературы, наблюдается с 1990-х годов. За последние два с половиной 

десятилетия опубликованы множество трудов, посвященных педагогическим взглядам Х.А.Яссави. Однако, 

большинство этих работ построены на анализе педагогического наследия  Х.А.Яссави  по существующей, 

старой, шаблонной  схеме историко-педагогического анализа.  Мы придерживаемся идеей, согласно которой, 

педагогическое наследие Х.А.Яссави необходимо исследовать с точки зрения нового подхода к культурному 

наследию, где дается приоритет не атеизму или религии, или дуализму, а органическому сочетанию  

религиозного и  светского, исходя из потребностей светского общества. С этих позиций, в статье представлены 

методологические проблемы и подходы педагогического  яссавиеведения. 

Ключевые слова: Ходжа Ахмет Яссави,  педагогические взгяды,  методологические проблемы,  

историко-педагогические исследования, методологические подходы. 

 

Modern koşullarda H.A.Yassavi Türk İslam ideolojisinin oluşumunda özel bir yeri ve rolü düşünür çalışma 

zengin mirasını gerektirir, sadece dini ve felsefi değil, aynı zamanda bir laik bağlamda. pedagojik miras H.A.Yassavi 

faiz 1990'lardan beri gözlenen dini ve mistik edebiyatının bir temsilcisi olarak zaman sundu. Son iki buçuk yılda 

pedagojik görüşlerini H.A.Yassavi ayrılmış çok sayıda eser yayınladı. Ancak, bu eserlerin çoğu mevcut, eski, 

basmakalıp tarihsel ve pedagojik analiz pedagojik mirası H.A.Yassavi analizi üzerine inşa edilmiştir. Biz H.A.Yassavi 

öncelik verilir kültürel miras, yeni bir yaklaşım açısından araştırılmalıdır pedagojik miras ateizmi ya da din ya da ikilik 

ve laik toplumun ihtiyaçlarına göre dini ve laik organik bileşimi, değil, fikre bağlı. Bu açıdan bakıldığında, makale 

metodolojik sorunlar sunar ve pedagojik yassaviyavedeniya yaklaşır. 

Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmet Yassavi, pedagojik görünümleri, tarihi ve pedagojik araştırma metodolojik 

problemler, metodolojik yaklaşımlar. 
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A special place and role in the formation of H.A.Yassavi Turkic Islamic ideology in modern conditions require 

study of the thinker’s rich heritage, not only in the religious and philosophical, but also in a secular context. Interest in  

pedagogical heritage H.A.Yassavi presented at the time as a representative of the religious and mystical literature, 

observed since the 1990s. Over the past two and a half decades has published numerous works devoted to pedagogical 

views H.A.Yassavi. However, most of these works are built on pedagogical heritage H.A.Yassavi analysis of the 

existing, old, stereotyped historical and pedagogical analysis. We adhere to the idea that, pedagogical heritage 

H.A.Yassavi should be investigated in terms of a new approach to the cultural heritage, which is given priority is not 

atheism or religion, or dualism, and the organic combination of religious and secular, based on the needs of secular 

society. From this perspective, the article presents methodological issues and approaches pedagogical introduction for 

yassavi. 

Keywords: Hodja Ahmet Yassavi, pedagogical views, methodological problems of historical and pedagogical 

research, methodological approaches. 

 
Қ.А.Ясауидің түркілік ислам идеологиясын қалыптастырудағы ерекше орны мен беделі  

ғұламаның бізге қалдырған мұрасын тек діни философиялық тұрғыдан емес, бәлкім зайырлы қоғам 

құндылықтары тұрғысынан да зерттеуді қажеттейді. Кезінде  «діни-мистикалық әдебиет өкілі» деп 

бағаланған ғұламаның педагогикалық көзқарастарына деген арнайы қызығушылықты біз 1990-

жылдардың соңынан байқалады.  

Соңғы  он жылдықтарда Қ.А.Ясауидің педагогикалық көзқарастарына арналған көптеген  

еңбектер жарық көрді [1;2;3]. Бұл еңбектердің  ұлы ғұлама мұрасын педагогикалық тұрғыдан 

зерттеуге жоғары үлес қосқандығын айта келе, олардың көпшілігінде  Ясауи тарихи-педагогикалық 

мұрасы ескіше әдіснамалық тұрғыларға негізделіп, зерттеу пәніне бір қалыпты талдау мен баға 

беруден арылмағандығы байқалады.  

Тарихи-педагогикалық зерттеулерде, негізінен ұлттық әдебиет өкілдері – ақынлар, 

жазушылардың ағартушылық бағыттағы шығармалары мен өлеңдеріне педагогикалық баға беріп, 

оларды белгілі тарихи кезеңде  педагогикалық ой дамуының  көрнекті өкілдері қатарына қосатын 

мысалдар көпшілік. Бірақ шығармаларында тәрбие мәселелері үстіртін емес, терең қарастырылған, 

педагогиканың кейбір аспектілері бойынша өз заманынан алда қайда озық идеяларды ұсынған әдеби 

шығарма авторларыда аз емес. Педагогика тарихы әдіснамасы және зерттеушінің әдіснамалық 

біліктілігі дамыған жағдайда біз педагогикалық білімнің түрлі дерек көздерінен нағыз педагогикалық 

ой туындыларын таба аламыз.  

 Қ.А.Ясауидің педагогикалық көзқарастары  жаңа, зайырлы, бірақ діни мәдениетке жаңаша 

көзқарас тұрғысынан, жаңа әдіснамалық тұрғылар және тәсілдер көмегімен зерделенуі қажет деген 

тұжырымға негізделе, баяндамада педагогикалық ясауитанудың әдіснамалық мәселелері 

қарастырлады.  

Тарихи-педагогикалық зерттеулер жалпы педагогикалық зерттеулермен салыстырғанда, яғни 

дидактика,  тәрбие теориясы немесе мектептану салаларындағы зерттеу жұмыстарынан, немесе  

қазіргі педагогиканың басқа бағыттарынан  тыс, бірқатар өзгеше ерекшеліктерімен сипатталады.  

Солардың бірі – уақыт факторы. Оған сәйкес, зерттелінетін тарихи-педагогикалық құбылыстар 

белгілі тарихи кезең шеңберінде орналастырылады.  Мысалы, Қожа Ахмет Ясауидың педгогикалық 

көзқарастары  ортағасырлық дәуір шеңберінде қарастырылады. Сондықтан Ясауидың  тәрбие туралы 

ойлары осы заманда  қалыптасқан  әлеуметтік-экономикалық жағдай, жетекші философиялық 

тұжырымдамалар мен көзқарастар тұрғысынан қаралады. Педагог зерттеуші бірінші кезекте Қожа 

Ахмет Ясауидың педагогикалық көзқарастарының әлеуметтік-экономикалық алғышарттарын жан-

жақты қарастыруға ұмтылады. Ортағасырлық түрік әлемі, ондағы саяси оқиғалар, басымдық 

идеология, философиялық ағымдар – бұларның бәрі Қожа Ахмет Ясауидың  оқыту мен тәрбиелеу 

туралы пікірлеріне белгілі дәрежеде өз әсерін тігізгендігі мәлім. 

 Зерттеу нысанының теорриториалдық қатыстылығы, яғни зерттеу нысанының нақытылы  

территорияға, белгілі өркениетке, мемлекетке және аймаққа тиісілі екендігі де тарихи-педагогикалық 

зерттеудың тағида бір екерше қырына жатады. Қожа Ахмет Ясауидың педгогикалық көзқарасы бір 

жағынан ислам діни ықпалымен, екінші жағынан осы заманғы түркі өркениетіне тиісілі болды. 

Сондықтан Ясауидың педагогикалық көзқарастарында екі ерекше сипатты табуға болады: бір 

жағынан оның ислам діни құндылықтары шеңберіндегі тәрбие туралы ойлары болса, екінші жағынан 

түркі халықтар өркениетінің әсері де айқын байқалады. Қарапайым айтқанда, Ясаудың едагогикалық 

көзқарастарында ислами және түркі  педгогикалық құндылықтар ұштасады. Ясауидың педагогикалық  

көзқарастарын Ислам өркениетіндегі ойшылдардың (мысалы Таяу Шығыс ислам мәдениеті 

өкілдерінің) көзқарастарынан айрықша, түркі өркениетке тән белгілерді табуға болады. 
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Қожа Ахмет Ясауидың педгогикалық көзқарастарын зерттеуде тарихи-педагогикалық 

зерттеулердің тағи бір ерекшелігін ескеру қажет болады. Ойшылдың  тәрбие, оқыту, кемел адам 

туралы ойларын зерттеуде эмпирикалық немесе теориялық педагогикалық әдістерді пайдалану 

мүмкіндігінің болмауы (мысалы, педагогикалық байқау, анкеталау, интервью, модельдеу сияқты 

әдістерді қолдану мүлдме мүмкін болмайды). Атап айтқанда, мұнда педагогикалық зерттеу 

нәтижелерінің шынайылығы мен дәлелділігін қамтамасыз ететіндей тәжірибелік-эксперимент әдісін 

де пайдаланып болмайды. Сол себепті, педагогика тарихшысы алдына  зерттеудің нәтиежелілігі мен 

шынайылығын қамтамасыз етудей өте жауапты және күрделі міндет қойылады. Педагогика 

таришысы Қожа Ахмет Ясауидың педагогикалық ойлары қалыптасқан шынайы  әлеуметтік-тарихи, 

педагогикалық ортаны ақиқатқа сәйкесінше ойдан құрастыруына тура келеді. 

Тарихи-педагогикалық зерттуеулердің басым көпшілігінің бір кемшілігі – зерттеушілерді бір 

кездерде қалыптасқан педагогикалық шындықтың  шындыққа жақы бейнесін құрудағы қателігі. 

Педагог-зерттеуші өткен дәуірді жаңа заман тұрғысынан көреді. Жаңа дәуір, білім беру саясаты 

тұрғысынан бағалауға тырысады. Бірақ педагогикалық көзқарастардың, идеялардың авторы осы 

идеяларды ұсынған замандағы педагогикалық шындықты суреттеу педагог-зерттеуші үшін 

қаншалықты оңай түседі? 

 Демек, Қожа Ахмет Ясауидың педагогикалық ойларын зерттейтін педагог ғалым бірінші 

кезекте азаматтық тарихты, анығырақ айтатын болсақ – ортағасырлық ислам және түрік өркениеті 

тарихын де жан-жақты білу керек емеспе? 

Осы тұрғыдан Ясауи педагогикалық мұрасы тек педагогикалық әдіснама тұрғысынан зерттелуі 

зерттеудің нәтижелеріне, шынайылығы мен дәлелдігіне теріс әсерін тігізеді. Педагогика мен 

азаматтық тарихтың ұштасуын  педагог-зерттеуші бір сәтте естен шығармауы тиіс [4]. 

Ясауидың педагогикалық көзқарастары туралы жарық көрген еңбектердің бағасы мен 

құнарлылығын төмендетпей, біз тарихи-педагогикалық құбылыстарды және оларды суреттейтін 

педгогикалық идеяларды  тек тар педагогикалық тұрғыдан қарастыру зерттеу мәселесін  толық ашып 

беруге мүмкіндік бермей отырғандығын атап өтеміз. Ортағысарлық түрік ғұламаларының 

педагогикалық көзқарастарын зерттуеде бір қалыптағы баяндау схемалары көзге тасталады: ойшыл 

немесе ағартушы кемел адам туралы, адамгершілік, ақыл-ой, еңбек, дене немесе сұлулық тәрбиесі 

туралы қандай ойларды айтқандығы баяндалады. Типті егер ойшылдардың атаулары, еңбектері мен 

шығармаларынан көшірмелерді айтпасақ,  түрлі ойшылдардың бір қалыптағы педагогикалық 

тұжырымдар жасаумен шектелгенмен деген сұрақ туындайды. Әдебиет өкілдерінің бәрі педагог-

ағартушыларға  айналады. Олар бірдей бағыттарда педагогикалық көзқарастарын сипаттайды. 

Ясауидың педагогикалық көзқарастарын зерттеу қалайда бір емес, бір неше жетекші 

әдіснамалық тұрғыларды (тәсілдерді) пайдалануды талап етеді. Әдіснамалық тұрғыларды кешенді 

түрде пайдалану ғана зерттелінетін тарихи-педагогикалық  құбылыстар мен  көзқарастарды 

құндылық-бағдарлылық, мәндік-мағыналық және характерологиялық құрамдастарын жан-жақты 

бағалау және талдауға мүмкіндік ашады. Зерттеуші мұнда негізгі және қосымша (толтырушы) 

тұрғыларды пайдаланған жағдайда зерттеу пәнін - Ясауидың педагогикалық көзқарастарын 

толығырақ аша алады. Қоғамдағы демократиялық үрдістер кеңестік  дәуірде қалыптасқан 

әдіснамалық тұрғылар мен құндылық басымдықтарды  жарамсыз етті.  Кеңестік идеологияның 

орыны алатын жаңа қазақстандық идеология қалыптасып үлгірмеген 1990-жылдарда жаңа идеялық 

және дүниетанымдық сипаттағы басымдық құндылық бағдарлар мен әдіснамалық тұрғыларды іздену 

мен таңдауға қажеттілік күшейді. Енді тарихи-педагогикалық зерттеулерді жаңа әдіснамалық 

тұрғылары қажет еді.  Дәл осы жағдайларда ұлттық сана-сезімнің дамуы қазақтың, түрік әлемінің 

рухани мұрасына деген аса қызығушылықтын арта түсуіне себепші болды. 

Тарихи-педагогикалық зерттеулердің жаңа әдіснамасы қалыптасып үлгірмеген кездерде түркі 

ғұламалардың шығармалары педагогикалық тұрғыдан зерттеліне басталды. Соның ішінде кешегі 

кеңестік заманда «діни-мистикалы әдебиет қайраткері» Қожа Ахмет Ясауидың педагогикалық 

көзқарастарын зерттеулерді атап өтуге болады. Әдіснамалық иргетасының жетілмегендігі Ясауи 

педагогикасын зерттеулерге әсерін тігізмеді деуге болмайды. Нәтижеде сыртынан  Ясауи мұрасына 

«оң көзбен» қараған педагог зерттеушілер, түбінен оны ашып көрсетуге ескі әдіснамалар тұрғысынан 

қатынас жасады. 

Мәселе барша тарихи-педагогикалық зерттеулер үшін қалайда бір әмбебап әдіснама әзірлеуді 

білдірмейді. Біз мақала ясаында Қожа Ахмет Ясауидың педагогикалық көзқарастарын зерттеудің 

арнаулы әдіснамалық тұрғыларын қарастыруды мақсат еттік. Мұнда соңғы жылдары жарық көрген 

тарихи-педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық ережелері қарастырылған фундаментальді 

еңбектерге (М.А.Захарищева,  З.И Равкин, В.Г. Пряникова [4;5;6]) негізделеміз. 
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Жүйелі тұрғы  Ясауидың педагогикалық көзқарастарының  бүкіл ислам әлемі, сонымен қатар 

түрік әлемі және Орталық Азияда халық ағару ісі, педагогикалық ой дамуына оң әсерін анықтауға 

мүмкіндік береді. Бұл Ясауи  мұрасының педагогикалық тұрғыдан құндылық мазмұнын бағалау үшін 

оның  негізгі мағыналық-мазмұндік сипатын ажрату арқылы жүзеге асады. Мысалы, баға бергенде 

қаншалықты діни түс берілгенімен, Ясауидың кемел адам, адамгершілік құндылықтар туралы және 

басқа да ойларының  осы кездегі қоғам дамуында маңызды рөл атқарады. 

Өркениеттік тұрғы Ясауи шығармашылығын ғұлама өмір сүрген заманның өркениеттік 

мінездемелері – ортағасырлық түрік әлемінің  рухани-адамгершілік құндылықтары, интеллектуалдық 

қатынас формалары, ислам діни, қоғамдық және жеке дара идеялар әлемі,  халықтар өмірлік 

қызметінің материалдық-заттық ортасымен, отбасылық, білімдік, тұрмыстық және басқа да 

ерекшеліктерімен байланыста зерттеуды талап етеді. Ясауи шығармашылығын ислам әлемі, түркі 

дүниенің тарихи дамуы мен сабақтастығы үрдісінде зерделеуді қажеттейді. 

Мәдениеттанымдық тұрғы Ясауи  мұрасының педагогикалық аспектілерін әлеуметтік-мәдени 

жүйе тұрғысынан зерттеуге мүмкіндік береді.  Әлеуметтік-мәдени жүйе нормалар, құндылықтар мен 

идеялардың мәдени сабақтастығын қамтамасыз етеді, тұлғаны қоғамда және осы қоғамға тән мәдени 

ортада табысты өмір сұруге дайындаудың  тәсілі  болып қызмет етеді. Ясауи педагогикалық 

көзқарастарын жан-жақты мінездеуде әлеуметтік тарих пен мәдениет тарихи  арасындағы 

қабыспауын жеңуге мүмкінік ашылады. Мәдениеттанымдық тұрғы Ясауи шығармаларының түркі 

халықтардың салт-дәстүрлері, этнопсихологиясы, халық педагогикасы тәжірибесімен 

байланыстылығын зерттеуге мүмкіндік ашады. 

Аксиологиялық тұрғы Ясауи педагогикалық мұрасын түркі халықтар мәдени өмірінің, 

әдебиетінің мәнді жетістігі ретінде білім беру мазмұнында көрініс табуы, осылайша ұлттық 

құндылықтар маңызына ие болып өскелең ұрпақтардың азаматтық және патриоттық тәрбиесіне 

белсенді түрде әсерін тігізуін зерттеуді  болжайды. Ұлттық құндылықтардың мұндай қызмет жасауы 

олардың  гуманитарлық бағытталғандығы және демократиялық мәнін, яғни халықтық негіздермен 

байланыстылығын  айқындайды.  

Тұлғалық (биографиялық) тұрғы өткен заман тұлғасы – тарихи дерек, шығарма  авторы 

тұлғасын, яғни тарихи тұлғаны зерттеуді көздейді. Тарихи-педагогикалық зерттеулерде тұлғалық 

тұрғы  адамның ішкі дүниесін, оның рухани дамуын, оның айналадағылармен қарым-қатынастарын 

зерделеуді болжайды. Біздің мысалымызда,  тарихи тұлға – Қожа  Ахмет Ясауидың биографиясы 

туралы деректер ғұламаның дүниетанымын,  педагогикалық ой-пікірлерін қалыптасуымен ара 

қатынастарын зерттеуге мүмкіндік береді. 

Жалпы Қожа  Ахмет Ясауидың бізге қалдырған мұрасындағы педагогикалық ой-пікрілерді 

зерттеудің мынандай әдіснамалық мәселелерін ажратып көрсетуге болады: 

- Қожа  Ахмет Ясауидың шығармаларында тәрбиенің мәні мен мағынасы, тәрбие 

заңдылықтары мен ұстанымдарының көрініс табуы; 

- Қожа  Ахмет Ясауидың әдеби-фалсафи мұрасындағы тәрбие идеалы мәселесі; 

- Қожа  Ахмет Ясауидың діни-философиялық идеяларының зайырлы қоғам рухани өмірі 

қажеттіліктері мен нормаларынан туындайтын педагогикалық құндылық-бағдарлылық сипаты; 

- Ясауи шығармашылығында  педагогикалық әсер құралдарының көрініс табуы  (тәрбие мен 
өзін-өзі тәрбиелеу әдістері мен құралдары); 

- Ясауи  шығармашылық  мұрасының  қазақ халқы, Орталық Азия мен түркі әлемнің мәдени-

тарихи, педагогикалық құндылықтарын қалыптасуына әсері; 

- Ясауи шығармашылығындағы әлеуметтік-педагогикалық ой-пікірлердің жалпыадамзаттық 

сипаты, дүниежүзілік педагогикалық ойлармен ара қатынасы; 

- Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанда білім беру мазмұнын жаңғырту кезенінде  Ясауи 

шығармашылығын мектептің және жоғары оқу орындарының білім беру мазмұнына кірістіру, 

оқушы-жастар тарапынан  оқып-үйрену, ғұлама тарихи-педагогикалық ой-пікірлерін одан әрі 

зерттеудің басым бағыттарын айқындау. 
 

ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Сейталиев К.Б. Педагогика тарихы. Оқулық. – Алматы: Білім, 2008. - 414 б. 

2. Калиев С., Имашева А. История и теоретические основы казахской этнопедагогики.- Алматы , 2009. 
3. Әліпхан.М. Қ.А. Яссауи хикметтерінің адамгершілік іліміне қатысы // Қожа Яссауи мұраларының 

бүгінгі таңдағы зерттелу көрінісі. Халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы: Арыс баспасы, 

2008. – 405 б. 

4. Очерки истории отечественной педагогики и образования /Составитель М.А.Захарищева.- Глазов, 

2008.-216 с.  



211 
 

5. Равкин З.И. Конструктивно-генетическое исследование ценностей образования – одно из направлений 

развития современной отечественной педагогической теории // Образование и идеалы (историко-теоретический 

аспект).- М., 1995.-С.8-35. 

6. Равкин З.И., Пряникова В.Г. Теоретические вопросы исследования приоритетных национальных 
ценностей образования//Аксиологические приоритеты в сфере образования и воспитания (история и 

современность). – М., 1997. – С. 2 -7. 

 
 

Қ.Т.АТЕМОВА 

педагогика ғылымдарының докторы 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

 университетінің профессоры 

Түркістан/Қазақстан 
 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ МҰРАСЫНДАҒЫ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

МӘСЕЛЕСІНІҢ ҚАРАСТЫРЫЛУЫ 

 
Мақалада Қожа Ахмет Ясауи көзқарасындағы тұлға мәселесінің қарастырылуы баяндалады. Ақынның 

«Диуани Хикмет» кітабындағы көзқарастарына сүйене отырып, тұлға қалыптасуының сатылары: шариғат, 

тарихат, мағрипат және ақиқат жолдарының мәні түсіндіріледі. Тұлға қалыптастырудағы ақынның «Кемел 

адам» болмысы туралы көзқарасы қоғамның бүгінгі күнгі сұранысымен байланыста баяндалады. 

Кілт сөздер: тұлға, кемел адам, дін, шариғат, тарихат, мағрипат, ақиқат. 

 

В статье рассматривается понятие личности в учениях Ходжа Ахмета Ясауи. Опираясь на труд 

мыслителя "Диуани Хикмет", раскрывается значимость прохождения следующих ступеней (этапов): шариат, 

тарихат, марипат, хакикат - на пути к формированию личности. Воззрения Ясауи о сущности "Совершенного 

человека" излагаются в соответствии с нынешними требованиями.  

Ключевые слова: личность, совершенный человек, религия, шариат, тарихат, марипат, хакикат.  

 

The article deals with the concept of personality in Khoja Ahmed Yassawi beliefs. Drawing on the work of the 

thinker "Diuani Hikmet," it reveals the significance of the following steps (stages): Sharia, Tarikat, Maripat, Hakikat - 

on the way to the formation of personality. Yassawi beliefs about the nature of a "Perfect person" are set out in 

accordance with the current requirements.  

Key words: personality, a perfect person, religion, Sharia, Tarikat, Maripat, Hakikat. 

 

Makalede Hoca Ahmet Yesevi’nin bakış açısındaki şahıs meselesi ele alınır. Şairin “Divan-i Hikmet” 

kitabındaki bakış açılarını esas alarak şahsın oluşmasının basamakları: şeriat, tarikat, marifet ve hakikat yollarının 

anlamı anlatılacaktır. Şahsı oluşturmadaki şairin “Kamil insan” yapısı hakkındaki bakışı toplumun bugünkü istekleriyle 

bağlantılı olarak değerlendirilecektir.  

Anahtar kelimeler: şahıs, kamil insan, din, şeriat, tarikat, marifet, hakikat. 

 

Қашан да түркі халықтары, соның ішінде қазақ халқы  ұрпақ тәрбиесінде дінді тәрбие құралы 

етіп келгендігі бәрімізге белгілі. Сонау орта ғасырдағы діннің тәрбиедегі құдіреттілігі мен жемісі 

бүгінгі күні де өзінің өміршеңдігін жоймай, баршаның назарын аударып келеді. Оған дәлел  

Қазақстандағы “Дін, қоғам және халықаралық қауіпсіздік” тақырыбындағы әлемдік және дәстүрлі 

діндердің лидерлерінің  жыл сайын елімізде құрылтайының шақырылуы болып отыр. Осы 

құрылтайда елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жасаған баяндамасында  “Жаһандық өлшеммен қарағанда 

әлемдік және дәстүрлі діндердің рөлі көкейкесті бола түсіп қана қоймай, олар адамның шынайы 

рухани қазынаны сақтап қалуының түйінді факторына да айналып келеді. Адамның, діннің, жердің 

мұндайлық терең өзара кірігуі – жүздеген жылдар бойы менің халқымның жанын сақтап қалған 

құтқарушы сүзгі сынды. Қазақтар кең болғанның кем болмайтынын кітаптан оқып емес, өмірден 

тоқып білген”,– деп атап көрсеткен еді[1]. Осылайша елбасы  бүгінгі жаһандану жағдайындағы 

тәрбие саласында жастарды өз болмысының түпкі өзегінен айырмайтын діннің, сенімнің қажетін 

тағы бір нақтылай түсті.. 

Адамзат қоғамының тарихына көз салсақ, ықылым заманнан берi олардың дiнсiз өмiр 

сүрмегендiгiн байқаймыз. Адам жеке тұлға ретiнде де, қоғамдық тұрғыдан да дiнге мұқтаж болып 

келді. Өйткенi, дiнге деген сенiм адамның табиғаты мен жаратылысында бар қасиет. Дiн - адам 

баласының сан қабат ғұмырында арқа сүйер тiрегi, сарқырап аққан өмiр - өзендегi қайығының 

дiттеген мақсатына апарар ескегi мен жөн көрсетер темiрқазығы iспеттi болды.  
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Сондықтан, түркі халықтарының, соның ішінде қазақ халқының әдет-ғұрпын сөз еткенде ислам 

дінінің заңы - шариғатқа соқпай кету мүмкін емес. Өйткені, шариғат халқымыздың өмір сүру дәстүрі 

мен ұрпақ тәрбиесіне ғасырлар бойы әсер етіп келді. 

Бүгінгі күні осындай діни түсініктері арқылы жастар тәрбиесіне өзіндік үлесін қосқан және 

адамгершіліктің негізіне алынар өсиеттер қалдырған Қожа Ахмет Ясауи мұраларымен таныс болу 

және оның астары мен мәнін тәрбиеде қолдану маңызды болмақ. Қоғамның қай кезеңінде болмасын 

қоғамына лайықты азаматты тәрбиелеу мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Осы тұста тұлға 

қалыптастыру мәселелерін XII ғасырда өмір сүрген, бүкіл өмірін сопылықтың ілімдерін насихаттауға 

арнаған ғұлама Қожа Ахмет Яссауидің «Диуани хикмет» еңбегінің мазмұны осы мәселені қамтиды. 

Қ.А.Яссауи дін арқылы Алланы сүю, таза, адал жолмен дұрыс өмір сүруді халыққа насихаттай 

отырып, кемел адам қандай болуы керек және оны қалыптастыру үшін ол қандай сынақтардан өтуі 

керектігін айтқан. Бұл жөніндегі пікірлер мен талдаулар педагогика ғылымы саласындағы ғалымдар  

зерттеулерінде толығымен қарастырлып жүр.  Олардың қай қайсысы болсын Қ.Иассауидің сопылық 

ілімінің мәні кемел адамды қалыптастыру туралы ілім болуында деп  оған жоғары баға береді [2].  

Қазақ жеріне ислам дінін қалың бұқараға түсінікті, тиімді етіп таратуда Қожа Ахмет Иасауидің 

атқарған қызметі ерекше. Оның «Диуани хикмет» шығармасында ізгі ойлары жиі кездеседі. Соған 

қарамастан Қожа Ахмет Йассауи адам әрекеті мен мінез - құлқын және көзқарастарын мынау исламға 

жатады, ал мынау жатпайды деп бірін-біріне қарсы қойған жоқ. Қайта Исламға дейін халық санасына 

енген сенімдерді Ислам дініне икемдеді. Шығарманың өзінде жергілікті халыққа түсінікті етіп, 

ежелгі түркі (шағатай) тілінде жазды. Сол арқылы ислам дінін халыққа жақын етті. 

Қ.А.Яссауидің көзқарасы бойынша  кемел адамдық дәрежесіне жету үшін ол хақпен 

дидарласып, әлемдік ақыл оймен бірігуі керек. Ол үшін төрт сатыдан өтетін өмір жолын ұсынады. 

Оны мынадай өлең жолдарындағы ойларынан білеміз: 

Шариғаттың шапанын кимейінше,тарихаттың пырағына мінбейінше, Ой әлеміне беріліп 

батпайынша, хақиқаттың майданына кіріп болмас,-деп білімділікке жету арқылы ғана адам 

кемелдене түсетінін, оның жолы қиын жол екендігін айтады [3]. Оның әрқайсысына жеке түсінік 

беріп кететін болсақ, оның біріншісі, жұрттың бәріне ортақ шариғат жолы. Бұл жаратушының өз сөзі 

бойынша «Құранда» айтылатын адамзат парыздарын орындап, өтірік айтпай, ұрлық қылмай, ешкімге 

зәбір көрсетпей дұрыс жүруді қолдау. 

Екіншісі, тариқат жолы. Бұл саты кез-келген адам үшін міндетті емес, бірақ, тариқат жолына 

түспей , ақиқатқа жету мүмкін емес. Ол үшін  тынымсыз ізденіп, мақсатына жету жолында азап 

шекпей, мехнат тартпай өзіңді-өзің қинамай, өмір қызығынан бас тартпай кемелдік дәрежеге жете 

алмайсың. Әрине, осы жолды таңдаған  жанға пір, ұстаз қажет дейді.Осы тарихат жолында адам өзін 

ұстамдылыққа және одан әрі жетілдіруге шақырады, сол шынайы қасиеттері арқылы сүйіспеншілік 

пен махаббат идеясын насихаттады. Тарихаттың нұсқайтын жолы: «Өзін білгені-Хақты білгені, 

Құдайдан қорқып ынсапқа келгені» деп тұжырым жасайды. 

Үшіншісі, мағрипат жолы. Бұл енді азап арқылы жатпай тұрмай ізденген жанкешті еңбегінің 

нәтижесінде адамның білімді, дүние сырын тани бастауы болып табылады.«Білім деген жеміс беретін 

мәуелі ағаш», оған ерінбей еңбек еткен адам ғана ие болады деп түсіндіреді. Ақиқат жолында 

Құдайға құлшылық етудің екі көрінісі пайымдалады: 1. Құдайға сену, Құдайдан арман-

мақсаттарының орындалуын сұрау.Адамдықтың басты мақсаты – ақиқатқа жету болғандықтан, 

адам өзін-өзі тану және жетілдіру арқылы адамдықтың биігіне   жетеді.  

Төртінші хақиқат (ақиқат) жолы, яғни Хақпен дидарласу, адамзатты жаратқан әлемдік рухани 

яғни абсолют ақыл оймен бірігу болып табылады. Бұл дәрежеге жеткен адам  ғаламның барша 

сырына қаныға алады, сөйтіп, Алланың қойған талаптарының барлығына жауап таба алады деп ой 

түйеді [4]. 

Осылайша бақытқа барар жолды көрсете отырып, оны айқындайтын қасиеттерді де нақтылап, 

әрбір жолда адам баласы бойына  қалыптастыруға  тиісті қасиеттер айқындалып, сол  қасиеттер 

арқылы  дамып жетілетіндігін түсіндіреді. Қ.А.Яссауи дүниетанымындағы Хақ жолы адамның рухани 

жетілуіне бағдар ашты, адамның ізгі қасиеттерін басты орынға қойды, махаббаты мол жанның 

киелілігін жаңа дәрежеге көтерді. Құдайдың адамға деген мейірімді махаббаты қаншалықты 

тартымды, тылсым және шексіз екендігін, адамның да құдайға деген сүйіспеншілігі сондай толассыз 

болу керектігі туралы түрлі сөз өрнегімен баяндады,-деп сипаттайды Яссауитанушылар. 

Қ.А.Яссауи мұсылман дәстүріндегі «жетілген адам» идеясын одан әрі жалғастырды, оның 

бейнесін ұстамдылық, қанағат, махаббат, білім арқылы дамытуға болады деп түсінді. Осы 

өлшемдер арқылы тіршіліктегі жетілген адамның моральдық-этикалық талаптарын қалыптастыруды 

мақсат етті [5]. А.Яссауи дүниетанымында адамдықтың жеті сатысы немесе адам жанының жеті түрі 
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әр түрлі нышанымен көрініс табады. Оларды  пенделік жан, аластатылған жан, шабытты жан, 

тыныштанған жан,  қанаттанған жан, түсініскен жан және  кемел жан деп көрсетеді.  

Ғұлама жетілудің басты жолы - жақсылық, қайырымдылық жасау деп біледі. Сонда ғана 

бауырластық қалыптасады, дамиды және әрекетте айқын байқалады. Жақсылық істеген адам ғана 

мәңгілікке жақындайды дейді.  

Адам өмірінде жаман мінез-құлықтан, надандықтан арылу арқылы іштей тазалыққа 

жақындайды. Ойшыл Қожа Ахмет Яссауи үшін адамдық дегеніміз "дүние үшін қам жемеу, хақтан 

өзгені бар демеу", ал надандық дегеніміз, хақты беріле іздемеу. Наданның көңілі қатал, тілі ащы, өзі 

зәлім. Сондықтан шын "жарандарға қызмет, ғашықтарға құрмет қылмайды", зәлімдігімен адамдарға 

"шапағат қылмай", "білгендердің халыққа айтқан  сөзін  тыңдамайды".  Надандықтың қиянаты көп, 

одан ізгілікті із қалмайды. Надан білім іздеп бақыт құшудың немесе болашағын ойлап әулетін 

дәмелендірудің қажеттілігін ұқпайды. Ақылы таяз жетімдердің көңілін аулауды ескермейді де, ойына 

да  алмайды дейді. 

Адам тазалығы оның тілегінен, мақсатынан, кішіпейілділігінен көрініс табады. Бұл сыпайылық 

пен жанашырлықтан туындайтын имандылық  түйіндері болып табылады. Имандылық– ынтымақ 

бірліктен, досқа адалдықтан, досқа беріктіктен, еңбек сүйгіштіктен, сұлулықты түсіне білуден 

құралады, сондай - ақ, ізгі де, мейірімді мінездерден нәр алады.  Иманды жан инабатты да ризашыл 

болады. Ондай жан ешкімге зиян келтірмеуі тиіс, мағынасыз сөз айтудан сақтанады. Шариғат 

заңдарына келісіп, барлық күмәндардан арылуға көмектеседі, күмәнді мақсаттан аулақ болуды 

дәріптейді,  қайырымсыз және  моральға сай емес әрекеттерден бас тартуды үгіттейді. Ризашыл барға 

шүкір етеді. Тек діни сенімдер ғана адамзатты дұрыс жолдан тайдырмайды, сенім болмағанда 

жауыздық пен қатігездік үстем болады деп түйеді. Осыдан ғұламаның көзқарасында оның барлық 

тәрбиелік иеяларының дінге негіздеушілік бағытының басымдығын айқын танимыз. Біз Қ.А.Яссауи 

көзқарасындағы отбасы тәрбиесі жағдайында тұлғаны кемелілік дәрежесіне жеткізу идеясының 

сатылы жолдарын төмендегі сурет арқылы былайша көрсетуге болады: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сурет 1.  Қ.А.Яссауи көзқарасындағы  тұлғаның кемелділік дәрежесіне жетуінің  сатылы жолдары. 

 

 Жоғарыда қарастырылған зерттеулер тұжырымы Қ.А.Яссауи көзқарасындағы  тәрбие бастауы 

отбасында екендігін, ондағы тәлімдік іс-әрекетті ұйымдастыру негізі білімде жатқандығын ұқтырады. 

Сондықтан, имандылық – адамдықтың негізі болуы тиіс деп біледі.  

Қожа Ахмет Ясауидің «Кемел адам» идеясының астары бүгінгі күнгі «Бәсекеге қабілетті тұлға» 

ұғымының мәнін айқынайды. Әр адам өз заманына лайықты қалыптасуы тиіс. Олай болса, Ясауи 

Қ.Яссауи көзқарасындағы тұлғаны кемелдендіру 

жолдары 

Нәтижесі   Жету жолдары  Мақсаты 

-дін жолымен жүру; 
-көркем мінезді болу; 

-сабыр сақтау, күнәдан пәк болу 

 

Шариғат  Бала тәрбиесін 

кемелдендіру  

-тынымсыз еңбек ету  
-мейірімділік танытып, қайырымды іс жасау; 

-халқына қалтқысыз адал қызмет ету 

 

Тариқат  

-білім-ілім іздеу 

-мәдениетін жетілдіру; 

-өзгеге өсиет айту арқылы тура жол сілтеу 

 

 

 

Мағрипат  

-білімді, тәрбиелі, көркем мінезді, тұлғалық, 

қасиеттің шегі -кемелділікке қол жеткізу 

Ақиқат  
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заманындағы кемеліне жеткен тұлға болмысы мен келбеті бүгінгі күні де өзекті болып, бәсекеге 

қабілетті тұлға қалыптастыруда ескеруді қажет етеді. 
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К ПОИСКАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИВ СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ КАЗАХСТАНА 

 
Р.А.Ерғалиеваның «Қазақстанның заманауи кескіндемесіндегі ұлттық сәйкестікті іздеу жолында» атты 

баяндамасында Қазақстанның заманауи кескіндемесіндегі этномәдени ұқсастықты тасымалдау сұрақтары 

қарастырылады. Екі жетекші үрдіс айқындалды. Біріншісі –тарихи-этнографиялық үрдіс, бұл жаңа қазақ 

этнореализмі. Екіншісі - өз алдына абстракті, символикалық, метафизикалық бірнеше бөліктерді құрайды. 

Бұлар бірлесе отырып ұлттық өзін-өзі тану үрдісін анықтайды және кескіндемені орындау барысы – қазақ үшін 

дәстүрлі емес өнер түрі – жеке мәдени ойдың сәйкестігін ашады. 

Кілт сөздер: қазақ кескіндемесі, түркі этномәдени дәстүрлері, мәдени зерде. 

 

В докладе Ергалиевой Р.А. «К поискам национальной идентичности в современной живописи 

Казахстана» рассмотрены вопросы трансформации этнокультурной идентичности в современной живописи 

Казахстана.Определены две ведущие тенденции. Первая–это историко-этнографическая тенденция, новый 

казахский этнореализм. Вторая представляет собой абстрактный, символический, метафизический пласт. 

Вместе ониопределяют процесс национальной самоидентификации, процесс реализации живописью - 

нетрадиционным для казахов видом искусства –идеи собственной культурной идентичности.  

Ключевые слова: казахская живопись, тюркские этнокультурные традиции, культурная память. 

 

 In the report “To searches of national identity in modern painting of Kazakhstan”of Yergaliyeva R. A. questions 

of transformation of ethno-cultural identity in modern painting of Kazakhstan are considered. Two leading tendencies 

are defined. The first is a historical ethnographic tendency, new Kazakh ethno-realism. The second represents abstract, 

symbolical, metaphysical layer. Together they determine process of national self-identification, realization process by 

painting - an art form, nonconventional for Kazakhs, – the ideas of own cultural identity. 

Keywords: Kazakh painting, Turkic ethnocultural traditions, cultural memory. 

 

Современный мир интересует область культурных феноменов, характеризующихся этнической 

уникальностью, самобытностью, с тем, чтобы интегрировать их в общемировой процесс развития. 

Художественный гений казахского народа, уникальные проявления которого сохранила история, 

получил в ХХ веке новые возможности выражения. Основной базой для развития профессионального 

искусства Казахстана в 1920-1930-ые годы стали новые для республики техника, технология, приемы 

живописи маслом по холсту и станковой светской скульптуры, пришедшие из Европы. Главным же 

парадоксом становления школы стало постепенное возвращение привнесенных видов искусства в 

духовное лоно собственно национальной культуры, создание адекватного национальному типу 

мышления художественного языка, квинтэссенцией зрелости которого и стали 1990-е годы. 

В настоящий момент в живописи Казахстана сосуществуют две основные тенденции поиска 

собственной идентичности – это видимое экстровертное проявление национальной идеи и её 

внутренняя интравертная трансформация.Первый пласт стилистически проявляется главным образом 

как реализм, а именно историко-этнографический. Обращение к истории родного народа, его 

обычаям, жизненному укладу, став одной из самых характерных особенностей современной 

живописи Казахстана, позволяет назвать новый этап, в который вступило наше искусство эпохи 1990-

х, возвращением к себе. Память национальной истории, цепь славных побед и событий, легенды о 

величии героев и воспоминания о мирной жизнь поколений предков на просторах казахской степи 
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неодолимо манят художников, словно заключая в себе разгадку чего-то сугубо личного, 

сокровенного. Воспринимаемое почти сакральным причащение этнической, национальной 

культурной памяти выводит нашу культуру к новому витку самопознания, к интеллектуальному, 

осознанному пониманию своей самости, своего вклада в общечеловеческую культуру.  

Ко второй тенденции относится более широкий круг произведений, в которых вне зависимости 

от тематики  через художественный и формальный строй полотен трансформируются национальная 

ментальность и традиционная духовность. Соответственно последнюю тенденцию условно 

обозначим как метафизический абстракционизм. Необходимо отметить также, что первая тенденция 

закономерно связана с продолжением реалистической традиции, с фигуративной живописью, вторая 

представляет собой более абстрактный, символический, метафизический пласт современного 

искусства. Оба эти направления, сосуществуя в современном искусстве являются взаимосвязанными 

и взаимодополняющими вкупе представляя собой целостный процесс национальной 

самоидентификации культуры, процесс поиска и реализации живописью как нетрадиционным для 

казахов видом искусства собственной идентичности.  

Необходимо отметить также, что первая тенденция закономерно связана с продолжением 

реалистической традиции, с фигуративной живописью, вторая представляет собой более 

абстрактный, символический, метафизический пласт современного искусства. Оба эти направления, 

сосуществуя в современном искусстве являются взаимосвязанными и взаимодополняющими вкупе 

представляя собой целостный процесс национальной самоидентификации культуры, процесс поиска 

и реализации живописью как нетрадиционным для казахов видом искусства собственной 

идентичности.  

Принципиальной особенностью как самого современного художественного процесса, так и 

трансформации в нем основ национального сознания стала подчеркнутая сложность трактовки, 

многослойность интерпретации и понимания авторами проблемы национального. Соответственно 

необходимо подчеркнуть условность дифференциации творческой практики искусства Казахстана на 

две ведущие тенденции, так как вполне возможно и даже очевидно, что при приоритете 

реалистического понимания образа в нем неминуемо обнаруживается смешение весьма разных 

формальных влияний ХХ века.  

Современный казахский этнореализм – это отнюдь не классический и даже не 

социалистический реализм, а некий условный реализм, где преобладает фигуративность, но 

отчетливо ощутимы прививки всех многообразных измов модернизма и постмодернизма. Более того 

с формальными новациями прошлого века в нем причудливо сплавлены реминисценции - 

трансформации из символики, метафоричности и условности самых разных пластов национального 

культурного наследия. Воединов нем смешались лаконизм и узорчатость сакского золота и бронзы, 

монументальная загадочность тюркской скульптуры, ассоциативная абстрактность народного 

казахского орнамента. Все это и многое другое вводят художники Казахстана в пластический, 

цветовой и композиционный оборот картины, привнося в свое искусство как сложность его 

понимания и прочтения, так и сложность своей мысли о том, кто мы и откуда мы. Подчеркивая же 

первичность для своего сознания этого вопроса, они подчеркивают важность поисков собственной 

идентичности в современном культурном процессе.  

Художникам Казахстана принадлежит особая роль в этом сложном духовном поиске. Ведь для 

того, чтобы передать в живописи свое видение уникальной казахской культуры они обращаются не 

только к внешней событийной канве традиционной жизни, но открывают в ней и глубинные 

особенности неповторимого степного миропонимания. Они опираются на стилистику народного 

орнамента, синтез изобразительности и декоративности, присущие древнему и средневековому 

искусству Казахстана. В художественных средствах выражения - композиции, цвете, фактуре - они 

ищут адекватности смысловым приоритетам традиционной жизни казахов. В итоге они создают 

новый изобразительный язык казахского искусства ХХI века, дополняющий друг друга в разных 

индивидуальных вариациях. 

Казалось бы, ХХ век произвел тотальную художественную интерпретацию всех возможных 

стилистик, принципов и способов артистического обобщения. Но так сложилось исторически, что 

именно сейчас казахские художники выносят на широкую мировую арену искусства свою 

национальную художественную версию или свою живописную картину мира. Исходя из сказанного, 

нужно сразу оговориться, что современный историко-этнографический реализм в Казахстане, 

обозначенный как одно из наиболее распространенных направлений творчества, весьма широк и 

многолик в своих проявлениях. Диапазон его границ практически отсутствует, спектр проявлений 

настолько многолик, что некоторые его полюса практически отторгают друг друга.       
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К руслу историко-этнографического реализма примыкают живописные полотна З.Тусиповой. 

Жизнь казахского аула - лейтмотив её творчества. Её пейзажи казахской степи «Дорога в Каратау», 

«Казахский двор», «Мой аул Актугай», «Жанатаские горы» и многие другие отличаются 

великолепной силой мастерства и тонкостью эмоционального переживания. В них нет броских 

мотивов и контрастных цветовых сочетаний, все в них знакомо до боли и предельно естественно. 

Любой миг в череде естественной смены красок природы наполнен для нее простым и высшим 

смыслом бытия.  

Люди и природа Казахстана переданы в работах Тусиповой с полнотой цельного душевного 

переживания. Экспрессивна и полна эпической мощи её природа, полны спокойного внутреннего 

достоинства и душевной красоты герои, занятые обыденными повседневными заботами. Женщины, 

занятые извечной заботой хозяйства, варят мясо, жарят баурсаки, или приглядывают за маленьким 

стадом барашков, столпившимся во дворе у глинобитных стен. Во всех этих сценах ощущается 

особая поэзия повседневной жизни. Обыденность предстает в них вечной и спокойной, радостной и 

грустной,  жизнь человека, затерявшись в этих уютных или заброшенных дворах, то пугает своей 

бесприютностью, то восхищает стойкостью к тяготам бытия, и в конечном итоге подводит зрителя к 

мысли о ежеминутной красоте и счастье бытия, хрупкой красоте любого, даже самого простого 

мгновения человеческой жизни.Самодостаточность как принцип традиционного бытия пронизывая 

сознание и жизнь героев Тусиповой, входят вместе с ними в атмосферу картин, наполняя их исконно 

народной верой в торжество простых и вечных истин. 

Привязанность к реалиям родины прочувствована всем предметным и эмоциональным миром 

её картин. Традиционный уклад передан в них узнаваемо, чувственно ощутимо. Природа казахской 

степи возникает в живописи Тусиповой через живописное мастерство, позволяющее ей безошибочно 

и точно, чувственно ощутимо и эмоционально взволнованно передать атмосферу степи, ее воздух и 

свет во всем естественном и приглушенно живом богатстве цветовой палитры. Мотивы степной 

жизни в её картинах исполнены той цельной и первозданной гармонией, что ценится народной 

традицией и философией жизни веками, той, что казахская культура органично вносит в мировое 

духовное пространство.   

Творчество М.Касымбека, также условно относимое нами к этнореализму – своеобразное 

явление современной казахской живописи в аспекте трансформации национальной идентичности. 

Изобразительный язык и художественная манера живописца, отличаясь своеобразием ритмического, 

колористического и композиционного строя и весьма узнаваемыми особенностями, в свою очередь с 

трудом поддаются искусствоведческому анализу. В них не просто сплавлены многие принципы и 

признаки мировой живописи ХХ века, оказавшие заметное влияние на художественную школу 

Казахстана, но сплавлены настолько органично с духовной основой национального сознания, 

приматами быта и миросозерцания казахов, что в этом сложном сплаве непросто вычленить секрет 

творчестваМ.Касымбека. 

Форма произведений этого художника неявно, а скорее латентно экспрессивна, она словно 

обострена каким-то особым напряжением внутреннего духовного видения. В силу этого реальность 

его мира и мира его героев напротив как бы размыта.В них для того, чтобы подчеркнуть важность и 

значение внутреннего духовного действа, словно размыты внешние приметы жизни. Главным 

стержнем зрительского внимания становится внутренняя суть происходящего действия, 

ускользающего, убегающего на глазах, но от этого еще более желаемого быть понятым. 

Идея национального мировидения, принципиальная для творчества Касымбека,структурно 

трансформируется в представлении художника о взаимодействии статики и динамики мира. 

Внутренне замедлено, как бы слегка приостановлено действо жизни в его полотнах, словно от 

следующего шага его героев зависит дальнейший ход их жизней. В них визуально обыграна 

созерцательная медлительность и медитативность по-настоящему глубинного приятия и познания 

окружающего, характерная для тюркской духовной традиции. 

К особенностям метода М.Касымбека отнесем обостренное внимание к исполнению полотен. 

Их формальная сторона глубоко выверена, живописная культура подчеркнута. При всей потребности 

к широкому, масштабному осмыслению и обобщению идей и явлений, свойственному 

национальному генотипу мышления, в его работах находит отражение еще одна сторона казахской 

ментальности или художественной традиции. Этот живописец творит почти как мастер прикладного 

искусства, каждый сантиметр живописной поверхности он прорабатывает цветом, линией, 

пластическим объемом как маленький претендующий на уникальность шедевр. Его отношение к 

мастерству парадоксальное – здесь есть отзвуки одновременно кропотливости народного мастерства 

и размах философского универсального сознания художника.   
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В русле понимания динамики претворения национальной идентичности в живописи Казахстана 

интересно обращение к эволюции творчества наших художников. Развитие этого автора шло также 

достаточно традиционным для его поколения путем. От конкретных реалий ранних работ 

М.Касымбек идет к обобщению формы, отражающей в его глазах внутреннюю структуру и суть 

вещей. Но то, как именно он это делает и придает его произведениям ту самую, не столько искомую 

им, сколько заложенную в его душе и взгляде на мир особость, неповторимость.  

В форме его работ ощутима тюрко-монгольская первооснова внутреннего мира, ощущение 

дальних и глубинных истоков национального мира в характере линий и специфике силуэтов, 

пластике фигур и цветовой гамме. Своеобразно отношение художника к решению пространства. 

Особое чувство историчности придает его картинам умение подать пространство как бы гранями. 

Перспектива его работ условна, он создает пространство гранями существующих в нем предметов. 

Пространство словно создается соотношениями возникающих в нем форм.  

Крупный масштаб фигур, монументальное, лаконичное и емкое решение форм. Строга, 

выверена и точна ритмическая структура его работ. Все, цвет, линия, форма и фактура работают в 

них согласованно. Ритмическая структура его полотен выявляет внутренние ритмы души самого 

художника и делает таким явным, ощутимым его прикосновение к первоосновам национальной 

души. Возникающий в результате медленный, строгий и где-то чуть трагичный мир. Главными 

чувствами и принципами его существования для художника становятся монументальность и 

цельность, просветленность и созерцательность. Позы, повороты лиц, наклоны фигур создают в 

картинах удивительно точно найденное настроение и температуру чувств. 

Национальная картина мира М. Касымбека, это мир простых, строгих и чистых истин. Но, что 

особенно - умудренность ими его героев, как бы, не первична, она словно возвращена им, обретена 

ими вновь после утрат и заблуждений. Кажется, что именно после этого они ценят вечную 

обыденность жизни еще сильнее, внося в нее усиленную ощущением возможной утраты поэзию 

чувств.   

Крупномасштабное первоплановое изображение фигур – излюбленный композиционный прием 

Касымбека. И его тоже нельзя не квалифицировать как классический прием европейской живописи. 

При этом, странным, непостижимым образом из великолепной по своей живописной культуре 

художественной ткани его полотен прорастает сугубо национальный мир его героев. Полный 

своеобразия узнаваемого в пластике фигур, характерности жестов и поз национально отчетливо 

читаемый и чувствуемый мир его героев.  

Умение свободно впитать и по-своему повернуть любую инновацию весьма характерная черта 

казахского искусства в целом, о чем уже достаточно часто говорилось в нашем отечественном 

искусствознании. Отличие подходов Касымбекак интересующим его пластам мировой культуры в 

следующем. Французская живопись от Модильяни, Ван Гога и Пикассо словно насквозь прошла 

через его душу и отлилась в четкости формы его работ. Отношение художника к восхищавшим его 

«учителям» из прошлого подчеркнуто грамотно, в нем чувствуется поразительная честность 

отношения и, если можно так сформулировать, в данном контексте, серьезность намерений в области 

живописных и духовных исканий.      

Для обострения понимания роли формы в поисках современного историко-этнографического 

реализма обратимся к одному из его крайних полюсов. Творчество А.Аканаева еще в 90-е годы 

прошлого века ознаменовалось резким поворотом к теме истоков, безраздельным погружением в 

водоворот интенсивных формальных экспериментов.  

Особенность этнореализмаАканаева – подчеркнутая, откровенная чувственность образов. Такое 

ощущение, что художник видит их не взглядом, а плотью. Его темы также изначальны, как и их 

видение, он уходит от современности к тем первоначальным посылам, для которых, кажется, язык 

понятий еще не существует, есть только язык чувств, ощущений. Подстать цвет - напряженное 

звучание или даже призыв красного – от пылких дразнящих воображение рубиновых тонов до мягких 

ласкающих глаз охристых оттенков. Мерцание золотых вкраплений. Причудливые, одновременно 

пластичные и звонкие плетения металла – латуни, бронзы, железа. Сквозные металлические рельефы 

вспарывают живописную ткань, вырываются из тела картины, вновь вплетаются в него. Становясь то 

женским силуэтом, то доспехом древней шаманки или лучницы-амазонки, они выбиваются из 

плоскости и рамок картины, создают ощущение взрыва привычных форм. Горячему потоку этой 

живописи, рельефа или скульптуры тесно в пространстве их классического русла, как тесно лаве 

взбунтовавшегося вулкана в его кратере. 

В метаязыке живописи А.Аканаева цветом, фактурой, игрой металла обострены смыслы земли 

и знаки огня, рефреном повторяются образы женщины, создавая некий культ этих взаимосвязанных 
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начал – родящей жизнь земли и родящей человека женщины. Им вторит, приоткрывая завесу над 

художественными кодами автора, вереница павлинов – фениксов восточного мира, заново 

рождающихся в этом обновляющем огне.  

Архетипы художника древни как сама жизнь на земле. Заключенная в каждом из них 

символика рождения, сгущаемая их соединением, тайна извечного возрождения человека и природы 

– одно из главных чувственно-ментальных посланий искусства Аканаева. Земля, огонь, женщина и 

павлин – символы любви в его живописи, причем не просто любви, а любви как акта, порождающего 

жизнь. Возможно поэтому, так обостренно воспринимаются художником именно образы праматерей 

казахского этноса.        

Загадка творения живой материи, плоти человека, природы, культуры из недр земли, лона 

матери, глубин галактик и хаоса истории вечно неразгаданна и вечно влекуща. Вместе с собственным 

рождением как приз или наследство мы все получаем этот вопрос, в течение жизни или вернее всей 

своей жизнью ища на него ответ. И подходя или удаляясь от её разгадки, говорим себе как в детской, 

имеющей древние истоки игре, то «горячо», то «холодно». Непреложно связанная с женским 

началом, что в принципе закономерно для художника – мужчины, эта разгадка пламенеет в полотнах 

А.Аканаевадвуединством цветовых символов огня - внешнего - солнца – мужчины и внутреннего 

огня, заключенного в недрах земли – матери – женщины. 

«Горячие», не только визуально, но и тактильно ощутимые прикосновения к тайнам живого 

творения природы АмандосаАканаева, его жаркие, взволнованные и озаряющие погружения в 

историю родного народа, гранича с откровением, кажется подчас пугают даже самого художника. И 

тогда он ставит в картинах сетки, прижимающие бунтующую густую плоть  живописи к ровной 

поверхности холста, заключает распускающих хвосты павлинов в клетки, словно сознательно 

ограничивая их и свой безудержный полет, впускает в полотна прохладную, остужающую голубизну 

вод и небес. Чуть-чуть приостанавливает скорость своего полета в очередное рождение новой живой 

реальности. Таким, необычным способом, Аканаев уравновешивает, или даже ставит знак равенства 

между понятием жизни и понятием творчества, подводя нас к еще одной значимой для художника 

идее – творить, значит жить.     

Как пример своеобразного и в какой-то степени показательного проявления историко-

этнографического реализма с актуализацией в нем идеи национальной идентичности в разделе 

анализируются произведения живописцаК.Аскарова.Он стал создателемсобственной эпопеи, 

своеобразной степной саги. Его искусство необычно, одновременно эмоционально и 

интеллектуально, взволнованно проникновенно и продуманно строго. Так бывает, когда все силы 

своего ума применяют к осмыслению чего-то самого важного в жизни. Главная тема и любимые 

мотивы полотен Аскарова – Казахстан, его земля, люди, традиции. О направленности его творчества 

сами за себя говорят названия работ – «Кокпар», «Звуки кобыза», «Импровизация», «Наследие», 

«Степная мадонна», «Бесик», «Священный казан», «Той».  

При внутреннем единстве темы формальные поиски художника представлены двумя отчетливо 

читаемыми направлениями. Одно из них можно обозначить как знаковое, символико-метафорическое 

с преобладанием условно-декоративного начала и соответствующими признаками художественного 

строя. В этих картинах присутствует тяга к обобщению формы и цвета, композиционный 

структурализм, многозначная символика прочтения визуального материала, локальность цветовых 

пятен, условность фигуративных и колористических решений.  

Восходящие к системе идей казахского орнамента и постмодернистским открытиям в области 

афро-азиатского искусства, эти работы К.Аскарова отличаются узнаваемым своеобразием авторской 

интерпретации. Парадоксально сочетаются в них лаконизм обобщения формы с идеей многоплановой 

трактовки мира, бытописательской традицией. В условном образе - знаке Аскаров умудряется 

проговаривать максимум имеющейся в его сознании информации о сюжете, отчетливо 

уравновешивая при этом все возможные сферы бытия.  

Второе русло творчества К.Аскарова лежит в плоскости метафорического фольклорного 

реализма. Гиперболизм поисков художника в этом направлении подчеркнут размерами его полотен, 

доходящими до полутора метров по вертикали и двух метров по горизонтали. Практически это 

панорамные живописные панно, заполненные эффектно сочетающимися разномасштабными и 

разновременными сценами степной жизни казахов.     

В русле метафизического абстракционизма работают многие художники как старшего, так и 

младшего поколений. Среди старших авторов высокий профессиональный уровень и 

интеллектуальное, энергетическое напряжение держат произведения К.Дуйсенбаева, Е.Тулепбая, 

среди поисков  молодого поколения активной экспрессией цвета и форм, углублением в сущностные 
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основы бытия, характерные для этнической традиции отличаются произведения живописцев Н. 

Саутбекова и Д.Малика.     

Формальное многообразие живописи давно стало своеобразной нормой современного 

художественного процесса в Казахстане. Казалось бы, о чем еще мечтать в этом мире полной 

творческой свободы. Однако, не секрет, что при всемразнообразии в нем постоянно обнаруживается 

и почти всегда побеждает парадокс внешнего использования живописных стилистик, поверхностная 

вариативная игра с эффектными формальными приемами постмодернизма. В работах Н.Саутбекова 

есть молчаливая, но напряженная и упрямая искренность собственного существования в 

человеческом мире и в мире живописи. Возможно, в этой попытке настойчиво следовать самому себе 

и в достаточно умелом владении законами формы и цвета, молодому живописцу помогает опыт его 

непосредственного учителя - талантливого казахского художника К.Дуйсенбаева.  

Если продолжать опираться на это условное деление, то своего рода родоначальником 

метафизического абстракционизма в казахской живописи можно назвать К. Дуйсенбаева. Не только 

форма – лаконичная и обобщенная, не только цвет, словно не отражающий, а пропускающий сквозь 

себя свет, не только их конструктивная сторона – тяга к принципиально четким, основным, 

основополагающим координатам бытия и мира, но внутренняя духовная сторона его 

мироотношенческих позиций позиционирует этого художника как наиболее мощно и, что 

немаловажно адекватно времени и развитию художественной мысли ХХ века представляющего 

основы национального мира казахов.      

Ощущение глубинной духовности мира, характерное для мировоззренческой традиции казахов, 

возникает в веренице живописных композиций Н.Саутбекова - структурно-цветовых «этюдах». Есть 

среди них и чисто абстрактные, где лишь сочетания цвета, масштаб пятен и глухая плотная фактура 

предстают на полотне гармоничным кусочком жизни. Есть более узнаваемые в своей условной 

фигуративности натюрморты, пейзажи и даже многофигурные композиции. Но в основе их всегда 

лежат возникшие из реалий жизни - напряженная мысль, наболевшее чувство, а если и мимолетное 

впечатление, то все же задевшее душу или глаз.  

Художник умеет из мгновений жизни или образов искусства, вылепить картину, создать из 

сочетания сдержанных или звучных в цвете пятен, геометрических фигур эмоциональное состояние и 

пластический образ. Будь-то чувство жаркого тревожного предчувствия («Синяя птица», 2004) или 

зыбкого ожидания, предрассветной тревоги («Мастерская», 2004), ощущение резкой социальной 

коллизии («Закат», 2004) или торжественно неземное чувство величия сущего («Цветок», 2004).              

Отказ от мелочейжизни, деталей, для него второстепенных, лишних, придает его работам 

оттенок монументальности, вносит в них искомую художником формальную четкость, лаконизм. 

Своеобразный живописный аскетизм оборачивается в них изощренным эстетизмом, притягивает 

сосредоточенностью на главном. Нельзя не заметить, что и в этом умении абстрагироваться от 

мелочей, чтобы выразить суть по-своему проявляется традиционный для казахской художественной 

культуры, способ обобщения. Как здесь не вспомнить лаконичный язык казахского орнамента, где 

почти каждый завиток узора – готовая абстрактная скульптура, или сакское золото, приемы 

обобщения которого могут поспорить с лучшими образцами пластики постмодерна.  

Отчетливо сформулирован и внутренний душевный строй живописных произведений 

Н.Саутбекова. В рамках широких формальных обобщений цвета и формы, предпочтении сугубо 

плоскостных решений и пластичной чистоты письма мастихином, молодой художник наследует и 

претворяет неизбывный мировоззренческий драматизм номадов, о котором писали как западные, так 

и казахские философы ХХ-го века (М.Вебер, М.Ауэзов).   

Почвенный извечный драматизм восприятия усиливается у молодого художника чувством 

времени. С отчетливым живописным артистизмом претворяется в них ощущение неустойчивости, 

неизвестности, тревожного вопроса. Мы привыкли, говоря о произведениях почти всех поколений 

казахских живописцев, употреблять термин «музыкальность», но здесь сталкиваемся совсем с другим 

стилевым эффектом. Плоскостная гладь, прямые грани цветовых стыковок в его работах словно таят, 

замыкают в себе тишину, немоту отгородившегося от всего, не подпускающего к себе предметного 

мира. Работы Н.Саутбековавоспринимаются сдержанной живописной метафорой холодной 

отстраненности вещей и человека, или личным, индивидуальным противостоянием агрессии 

окружающего мира и даже его красоте.  

Характерно, что используемые данным художником два направления художественного строя, 

обозначенные выше как историко-этнографический реализм и метафизический абстракционизм, 

составляют в целом мейнстрим современной казахской живописи. Объединяет все эти поиски общая 

система духовных координат – концептуальная потребность глубинного сущностного постижения 
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национальной духовности, художественного обозначения собственных корней и истоков. Значимый 

вклад в эту потребность сопряжения прошлого с настоящим и выведения из этого вечного синтеза 

формулы искусства будущего. 

На современном этапе развития искусства Казахстана остро стоит вопрос культурной 

идентичности, что актуализирует использование культурного наследия прошлого. Неразрывная связь 

между прошлым и современностью, обеспечивая преемственность культуре Казахстана, дает 

современному отечественному искусству неисчерпаемый потенциал развития.  
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ҚАЗАҚ ОЮ-ӨРНЕКТЕРІНДЕГІ ТҮРКІЛІК ДҮНИЕТАНЫМ НАҚЫШТАРЫ 

 
Қазақ ою-өрнектері саналуан түрлерімен, нақыштарымен, иірімдерімен бүкіл әлемге танымал. Қазақ 

халқының бұрынғы және қазіргі сәндік қолданбалы өнерінің арасында түркілік дүниетанымға негізделген 

тікелей, әрі табиғи байланыс бар. Қазақ сәндік-қолданбалы өнеріндегі сан алуан ою-өрнектер – жас ұрпаққа 

сұлулық тәрбие берудің, ой-өрісін кеңейтіп, көркемдік танымын, түркілік руханиятқа негізделген 

дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыруға көмектесетін мол қазыналардың бірі. Казақ ою-өрнек өнерінің 

тума ерекшеліктері әсіресе тарихи байланыстағы түркі халықтарының әсемдікті қабылдау мәдениетінің 

белгілерімен, дүиетанымымен тікелей сабақтасып жатады. 

 

Казахский орнаментальный мир известен всему миру по своему разнобразию видов и оттенков. Между 

древним и современным декоративно-прикладным искусством имеется прямая и природная связь основанная 

на тюркское мировозрение. Разнобразные орнаменты в казахском декоративно-прикладном искусстве – это 

одно из богатых наследии, помогаюший эстетическому воспитанию подрастающего поколения, формированию 

художественного познания и мировозрения, основанные на тюркскую духовность. Специфические особенности 

казахского искусства орнамента напрямую интегрированы с восприятиями прекрасного особенно у 

исторически связанных тюркских народов. 

 

Kazakh ornamental world known around the world for it variety of types and shades. Between the early  and 

modern decorative-applied art there is a direct and natural relationship based on the Turkish worldview. A wide range 

of ornaments in Kazakh decorative and applied art is one of rich heritage, that helps aesthetic education of the younger 

generation, the formation of artistic knowledge and worldview, based on Turkish spirituality. Specific features of the 

Kazakh art  the ornament is directly integrated with perceptions of the beautiful especially in the historically Turkish 

peoples. 

 
Кез-келген халықтың тарихы мен мәдениетін, дүниетанымын, саяси-әлеуметтік құрылымын, 

ондағы тіршілік ағымын біртұтас дүние деп қарастырсақ, сол халықтың қолонерін зеттегенде де оған 

осы тұтастық негізінде қарау керек. Өйткені халықтың өнері – даму тарихын, мәдениетін, 

дүниетанымын өз бойына сіңіретін және оны қайталап бейнелейтін бірегей құбылыс болып 

табылады. 

Дүниетанымның барлық жүйесінің негізін философиялық көзқарас пен сенім құрайды. 

Дүниетаным адам, қоғам, табиғатқа деген философиялық, ғылыми, саяси, адамгершілік, эстетикалық 

көзқарастарды білдіреді. 

Әлемдегі екінші ұстаз атанған ғұлама ғалым, түркілік тегі бар Әбу Насыр әл-Фараби адамзатқа 

дүниетанымын арттыру үшін мынадай алты текке бөлінетін денелерді білу керектігін көрсеткен: 

аспан, ақыл-парасатты жануарлар, ақыл парасатсыз жануарлар, өсімдіктер, минералдар, төрт негіз 

(күн, жер, су, ауа). Жанның басты бөлшектері мен күштеріне нәрлендіру, түйсіндіру, елестету, 

ұмтылу, ақыл-парасатты жатқызады [1, 148]. 

 Дүниетаным құрылымын, оның басты қарастыратын объектісін қоғамдық сананы саралау 

арқылы түсіндіру М.Орынбеков, Ә.Н.Нысанбаев, Д.Кішібеков, Ж.Әбділдин, Ә.Тұрғынбаев т.б. 
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философтардың пікірінде кең орын алады. Олар дүниетанымды тұтас дүние ретінде, ондағы адамның 

орны жайындағы түсініктер мен пікірлердің жиынтығы ретінде салыстырмалы түсініктер береді. 

Дүниетанымның ішінде көркем дүниетаным әдебиет пен өнердің негізінде қалыптасатын дүниетаным 

түрі болып табылады. Көркем дүниетаным эстетикалық көзқарастың қалыптасуымен тікелей 

баланыста өрбіп дамиды. 

Қазіргі таңдағы эстетикалық көзқарас ерте және орта ғасырдың алғашқы кездерінде–ақ қазақ 

халқының рухани саладағы жетістіктері сол замандағы мәдениетпен сабақтас және байланысты 

болды. Көне түркі мәдениетінің «Диуани хикмет», «Хибатұлы Хаконик» сияқты үздік үлгілері қазақ 

халқының құралуы кезінде оның эстетикалық мәдениетінің қалыптасуына зор ықпалын тигізді. Сол 

заманның ойшылдарының ішінде Әл–Фараби ерекше орын алады. Ол Платон мен Аристотельдің 

еңбектеріне сүйене отырып эстетиканың кейбір мәселелерін талдап, эстетикалық және өнер мен 

поэзияның мәселелерін қарастырды[2, 86]. 

Көркем дүниетаным сұлулық пен жексұрындық, сатқындық пен ұждансыздық, қуаныш пен 

қайғыға қатысты барлық қабылдаулардың, түсініктер мен сезінулердің ықпалдасуын анықтайтын 

қоғамның эстетикалық санасының құрамдас бөлігі болып табылады. Қоғамдық сананың осындай кең 

және қоғамдық-тарихи тәжірибеде, өнерде, табиғатта көрінетін сұлулық заңдары, сұлулық түсінігі 

мен сезімі туралы орталық бекет болып табылады. Көркем дүниетаным адамдардың барлық тіршілік 

өміріне енеді. Көркем мәдениеттің барлық мұрасымен байытылған көркем дүниетаным адамның жан-

жақты дамуы ретінде, дүниенің сұлулық заңдары арқылы қайта құрылуы ретінде өмір тәжірибесінде 

белсенді және әрекетшілдікпен жүзеге асырылады [3, 92].  

Кез-келген халықтың ою-өрнек өнерін сол халықтың тілін, этнографиясын, мәдениетін, 

тарихын білу арқылы ғана танып білуге жол ашылады. Ою-өрнектер  біздің  заманымыздан мыңдаған 

жылдар бұрынғы халықтарда да соншалық ескі дәуірден бері келе жатқан халықтық өнердің бір 

түрінен саналады. Ою-өрнекті көзбен көріп ғана әсерленбей, оның атауларының мазмұнын, шығу 

тарихын білудің, тұспалды ойын түсінудің маңызы зор. Тарихи және ғылыми деректерге көз 

жүгіртсек, қазақ халқының ою-өрнек өнері ежелгі замандардан бастау алып, қазақ жерін мекен еткен 

көшпелі тайпалар өнерінің ықпал әсерінен сан ғасырлар бойында қалыптасып, өзіне тән белгілі бір 

жүйеге келген. Сондықтан кез-келген ою-өрнекті, олардың нақыштары мен ырғақтарын, атауларын - 

өткен заманның хабаршысы мен шежіресі деп есептеуіміз керек. Қазақ халқының ою-өрнектері көне 

түркі халықтарының мәдениетімен тығыз байланысты болғандықтан, кең таралған оюлардың кейбір 

түркілік дүниетанымдық нақыштарын қарастыруымызға болады.  

Осыларға сәйкес, кейбір белгілер мен символдардың анықтамасын беруде мынадай мысалдар 

бар: шеңбер – ақыл, оның айналымы – ойлау (Аристотель); тіршілік – от ұшқыны (Әл-Фараби); үш 

бұрыштың белгісі, катеті – жер мен күн, сүйір бұрышы – жұлдыз; Абай үшкілі – қайрат, ақыл, жүрек; 

ғаламда: ауа, күн, су – тіршіліктің көзі; гүл өсімдіктер сюжеті – ауызбіршілік белгісі; дүниені 

құраушы тектер – от, жел, су, жер, аспан, яғни дененің қатты, сұйық, тас, газ, плазма күйі т.б. [4]. 

Халқымыздың өнердегі озық үлгілері ою-өрнектермен өлшенген. Халқымыз қоршаған табиғат 

ортасынан нәр алып, көк әлем аспанын, су мен жерін, төрт түлік малын ою-өрнекке үлгі ете білген. 

Өрнектің орындалу тәсілі төрт саладан тұрады. Мысалы, шеңбер – шексіздік, қозғалыс, әлем дегенді 

білдірсе, ирек - өмір жолы, жақсылық пен жамандықты тең көрсетеді, ал қос тәрісздес орындалатын 

өрнек төрт құбыланы теңестіреді, тұмарша өрнегі үш әлемді біріктіреді, яғни аспан, жер, су[5, 7]. 

Ұлттық ою-өрнектер бейнелеу өнерінің ішінде маңызды орын алатын өнер саласы болып 

табылады. Қазақ халқының қол өнерінде халық қажетін өтейтін тамаша үлгілер бар. Өрмек тоқу 

(бауқоржын, алаша, басқұр) текемет басу, сырмақ сыру, түс киіз басу, ши орау т.с.с. Осыларға сәйкес 

қолданылатын ою-өрнектер топтарына тоқталсақ: 

1) ай, күн, жұлдыз аспан әлеміндегі өрнектер (айшық, шеңбер, жұлдыз, шитай, төртқұлақ, 
шұғыла т.б.); 

2) малға оның ізі мен мүйізіне, ерекше белгілеріне байланысты өрнектер (мүйіз, қос мүйіз, 
түйе табан, өркеш, түйе мойын, тай тұяқ); 

3) құрт-құмырсқа мен аңдардың ізіне ұқсас өрнектер (өрмекші, ирек, омыртқа, төртқұлақ т.б.) 
4) құстар, жер, су, өсімдік, гүл жапырақ бейнелі өрнектер (ағаш, жапырақ, қаз мойын, үш 

жапырақ, өткізбе, шиыршық, гүл жауқазын т.б.) 

 Көне түркілердің түсінігі бойынша, құс – көктің, балық – судың, ағаш – жердің белгісі. Сол 

қазақ ою-өрнегінің мақұлық аты, нәубет аты, ғарыштаты, тіке сызықты, нышандық, танымдық т.б. 

сарындарының мазмұнын байыта түсті. Халқымыздың ғасырлар бойы мұра болып келе жатқан 

жүздеген оюлардың мазмұны мен нұсқасын танып-білуімізге болады.  

Ғасырлар  бойы  ұрпақтан ұрпаққа, бір шебердің  ұсталық,  іскерлік  мәнерінен  екінші  біреуге 
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үнемі  ауыстырып  отырғандықтан  осы күні кейбір   облыстардағы  қошқар  мүйіз  өрнегі бастапқы  

бейнесінен өзгеріп  кеткен. "Ырғақ", "сағат бау", "түйе табан", "жүрекше", "қаз табан"  деп  аталатын 

әдемі  өрнектер де кейбір облыс шеберлерінің орындалуында  олпы - солпы болып шығып  жүр. 

Ертеден келе жатқан халықтық мұраны екшеп, тазартуды ойласақ, ең  алдымен  осындай  

бұрмалаушылықтан арылтып, оны әдемілігіне жеткізе жаңа түр,  жаңа  мазмұн  бере  дамытуымыз  

керек. 

Түркі халқы ою-өрнекті ерекше қадірлеген халық. Туысқан халықтардың ою-өрнектерінің 

нақыштарында, аталуында кейбір ерекшеліктер болғанымен, негізінен тамыры бір екендігі байқалып 

тұрады. Мәселен, қырғыздардағы «кочкар муйуз», «теке муйуз», «толкун» оюлары қазақтың «қошқар 

мүйізі» мен «ирек» оюының баламалары іспеттес. Сол сияқты Анадолы кілемінде қораз пішіндес 

өрнектер кездеседі. «Айыр ағаш», «шақпақ», «сегіз бұрышты жұлдыз», U (y) және V (в) әрпі тәрізді 

ұсақ өрнектер де бейнеленген, олар бес уақыт намазды білдіретін өрнектер болып табылады [5, 10]. 

Парсылар өрнектер мен оюларды монументті құрылыста қолданып, өсімдіктер, жан-жануарлар 

сюжетін пайдалану арқылы жасап, табиғатпен тілдесу мағынасында пайдаланды. Үндістер болса ою-

өрнектерді күміс немесе алтын фольгалардан жасап қолданған. Жапон халқы ою-өрнегінің өзіндік 

құпиялары белгілі, мысалы, тырна өрнегі – өркендеудің, ұзақ ғұмырдың, сәттіліктің белгісі, құстар, 

гүлге қонған көбелектер – махаббат пен бақыттың белгісі, апельсин – ұрпақ таратуды білдірсе, шие – 

нәзіктіктің символы болып табылады, лотос – пәктіктің, тазалықтың белгісін білдірген, 

жапондықтарға көктемде түскен шие гүлдері өмірдің мәңгі емес еске салып отырады екен. Шығыс 

Орта Азия халықтары араб өнерінде курсив жазуын ою-өрнек ретінде әрі құранды дәріптеу, 

насихаттау мақсатында қолданған. 

Ә.Марғұланның, Қ.Ақышевтың т.б. еңбектерінде қола дәуірдегі бұйымдарда бейнеленген 

белгілер мен таңбалардың XVII-XIX ғ. қазақ халқының қолөнерінде кездесетін ою-өрнектерге өте 

ұқсас екендігі дәлелденген. Сол сияқты Ө.Жәнібеков аспан әлеміне байланысты ою-өрнектерді 

зерттеп, сақ дәуірінен келе жатқан дөңгелек, төрт құлақ, қосу, шимай ою-өрнектің пайда болуына 

негіздеме беріп, шеңбердің - әлемдік кеңістікті, төрт құлақ – төрт құбыланы, шимайдың - тынымсыз 

қозғалысты білдіретіндігін т.б. анықтады. Қазақ халқында шимай өрнегі өмірдің дамуын анықтап, 

оның ала түсті болуын қара қылды қақ жарған ақ әділеттің белгісімен және күн мен түннің тоқтаусыз 

алмасып отыруымен теңеді. 

Ою-өрнектердегі бояу түрлерінің бір – бірімен үндесіп жарасымды табуын «колорит» дейді. 

«Колорит» көп боялы ою-өрнектерде жиі кездеседі. Ою-өрнектерде бір элементтердің қайталанып 

отыруын ритм ырғақ дейді.  

Қазақтың қол өнері де өзінің төл – тума бітім қасиетімен, көркемдік мән мағынасымен шыне 

мәнінде халқымыздың ғасырлар талғамымен өткен асыл қазынасы. Бабалардан қалған қандай өнер 

қандай қазына бар. Оның бірі ою-өрнек. Ертеде халқымыз тұтынған нәрселерінің бәрін оюмен 

әшекейлеп безендірген.  

М.Өмірбекованың еңбектерінде ою-өрнектердің геометриялық фигураларға сәйкес жіктелуін 

көрсетуі - оқушыларға ою-өрнектің математикалық, геометриялық жағынан дүниетаным 

қалыптастыруға қажетті пәнаралық байланыс материалы болып табылады. Мәселен, оюлардың 

үшбұрышты, төртбұрышты, ромб, бесбұрышты, сегізбұрышты, онбұрышты негізі арқылы түрленуін 

нақты симметрия заңдылығына, сызықтар үйлесімділігіне сәйкес жүзеге асырудың жолдары 

көрсетіледі[6]. 

С.Төленбаев тұңғыш рет екі мыңнан астам қазақ оюларының сабақтас түрін ашты. Оның 

«сызба ою», геометриялық ою-өрнектердің композициялынған тұтас түрлері – «дөңгелек», «қосалқа», 

«алқа», «үш, төрт, алты, сегіз, он, он екі бұрышты» оюлардың тұтас туындысын жасады. Сонымен 

бірге ол оюлардың еліміздің тарихи белес, кезеңдерінің көрініс элементтерін: зымыран, жұлдыз, 

бидай сабақтарын, орақ пен балға т.б. кіргізді[7]. 

Қазақтың ою-өрнек деген сөзі сәндеу, әсемдеу деген мағынаны білдіреді. Осы сәндеу мен 

өсімдік белгілері геометриялық және ғарыштық түрлердің үнемі ырғақты қайталанатын, орналасқан 

көркем өрісі ою болып табылады. Қазақ халқының түр – түсті танып білуде өзіндік таным-түсініктері 

болған. Мысалы: ақ – адалдық, ақ ниет; қызыл – оттың және күннің белгісі; жасыл – көктем және 

жастық белгісі; қара – жердің, берекенің нышаны; көк – аспанның белгісі.  

Сәндік өнер түрлерімен, ою-өрнектермен таныстыру, әртүрлі материалмен жұмыс жасаудағы 

біліктілігі мен дағдыларын, көркем талғамын дамыту және халық дәстүріне баулу – қазіргі кезеңдегі 

ұлттық өнеріміз бен мәдениетімізді дамытудың алғышарттары болып табылады. Қолданбалы өнер 

түрлерін тандауға үлкен мүмкіндіктер беріледі: гобелен, ағашқа көркем оймыштау, керамика, ши 
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тоқу, терімен жұмыс және т.б. оқу бағдарламасына қолданбалы өнер түрлерін енгізу осы саладағы 

қазақтың ұлттық дәстүрлерін зерделеуге, болашақ кәсіби бағдар тандауға мүмкіндік туғызады. 

Сонымен, қолөнер халық тұрмысында жиі қолданылатын өнер жиынтығы болып табылады 

және әрбір халықтың өмірімен, қоғамдық тарихымен тікелей байланысты дамып отырған. Қазақ 

ұлттық ою-өрнек өнері – бейнелеу өнерінің, оның ішінде сәндік-қолданбалы өнерінің  үлкен бір 

арнасы десек, өнердің  түпкі бастауы халықтың қол өнерінен өрбігендіктен, оған қоса қазақ 

халқының ою-өрнектері ежелден-ақ түркі халықтарының қолөнерінің  өркендеуімен сәйкес 

дамығандықтан, ою-өрнек өнері – халықтың сәндік-қолданбалы өнерінің, қолөнерінің негізгі саласы 

және тарихтың белестерінде қалыптасқан түркілік дүниетаным нақыштарына бай өнер түрі болып 

табылады.  
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ТҮРКІ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ҚАЗАҚ ҚОЛӨНЕРІНІҢ  

РУХАНИ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ МӘНІ  
 

Қазақ қолөнері - өте бай әрі рухани-эстетикалық, тәлім-тәрбиелік аясы кең халық қазынасы. Қазақ 

халқының қолөнерінің тарихы тереңнен нәр алып, ерте заманнан бергі, ауқымды түркі мәдениетімен етене 

байланыста қарастырылады. Көшпенді халықтардың тыныс-тіршілігін бейнелейтін қолөнер бұйымдарындағы 

кездесетін бейнелер мен образдар, ою-өрнектер мен символикалар сақ, үйсін, ғұн, қыпшақ т.б. түркі 

халықтарының мәдениетінен, рухани-әсемдік өмірінен, тарихынан сыр шертеді. Әшекейленіп жасалған 

қайталанбас қазақтың сәндік қолөнер бұйымдары - өнердің баға жетпес туындылары және түркілік 

дүниетанымның, рух пен мәдениеттің айнасы болып табылады. 
 

Казахское прикладное искусство – богатое народное достояние с обширной воспитательной, духовно-

эстетической сферой влияния. История прикладного искусства казахского народа берет свои корни с глубин 

веков и  рассматриваются с тесной связи с обширной древней тюркской культурой. Символики, образы и 

орнаменты, встречающие в изделиях прикладного искусства, изображавшие жизнь кочевых народов, дают нам 

понятия о культуре, о духовно-эстетической жизни, об истории тюркских народов, как саков, уйсунов, гунов, 

кипчаков т.д. Неповторимые изделия казахского декоративно-прикладного искусства – это безценные 

произведения искусства и как зеркало отражении тюркского мировозрения, духа и культуры.     

 

Kazakh applied art – the rich folk heritage with an extensive educational, spiritual and aesthetic sphere of 

influence. The history of applied art of the Kazakh people takes  roots from the depths of centuries and  considered in 

close connection with the extensive ancient Turkish culture. Symbols, images and ornaments found in the products of 

applied art, depicting nomadic life of the people, give us a clue about the culture, about the spiritual and aesthetic life, 

about the history of the Turkish people  as the sak, uysun, hun, kipshaks etc. Unique products of the Kazakh applied art 

are priceless works of art and as a mirror reflection of the Turkish worldview, spirit and culture. 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында: 

«...жалпықазақстандық мәдениетті дамытуға жаңаша серпін берген жөн. Мәдени саясаттың 

ұзақмерзімді тұжырымдамасын әзірлеу қажет. Онда қазақстандықтардың бәсекеге қабілетті мәдени 
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ментальдігін қалыптастыруға, заманауи мәдениет кластерлерін дамытуға бағытталған шаралар 

белгілеу керек»,-деп көрсетті [1]. Ұлттық мәдениетті дамыту барысында түркі мәдениетіндегі қазақ 

қолөнерінің орны бөлек әрі ерекше екендігі айдан анық. Әсіресе келешек ұрпақтың рухани-

эстетикалық жағынан танымын кеңейтуге, өнер атаулыға деген қызығушылықты қалыптастыруға 

ұлттық қолөнердің тигізер ықпалы толағай теңіз.  

Қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнері ерте заманнан мәңгілік өшпес мұрасы болып, 

ұрпақтан-ұрпаққа өзіндік тарихымен, даму ерекшеліктерімен бүкіл әлемге танымал болған өнері 

болып табылады. Өйткені бұл өнер халқымыздың көшпелі өмір сүру салтымен астасып, кең 

дүниетанымдық көзқарастарымен ұштасып, келешек ұрпаққа тәрбиелік ықпалы зор көркем-мәдени 

құрал ретінде дамып, жетіліп келді. 

Кез-келген халықтың мәдениетінде ұлттық қолөнер рухани мұра ретінде қабылданып, ұрпақтан 

ұрпаққа берілетін тәрбие қөзіне, тарихпен астасып жатқан өнер саласына баланады. Қазақ халқының 

қолөнерінің тарихы тереңнен нәр алып, ерте заманнан бергі, ауқымды да астарлы, қызықты да 

көпқырлы түркі мәдениетімен етене байланыста қарастырылады. Көшпенді халықтардың тыныс-

тіршілігін бейнелейтін қолөнер бұйымдарындағы кездесетін бейнелер мен образдар, ою-өрнектер мен 

символикалар сақ, үйсін, ғұн, қыпшақ т.б. түркі халықтарының мәдениетінен, тарихынан сыр 

шертеді. 

Рухани қайнарымыздың бірі болған ою-өрнектер – мәдениеттің сәндік қолөнердегі айқын 

көрінісі. Тәжірибеде анықтағанымыздай, көп жағдайда халықгың тілін, мәдениетін аз білсек те, 

қолөнер бұйымдарында бейнеленген оюлар мен өрнектерге қарап, қай халықтың қазынасы екенін 

танып білеміз, өйткені ою-өрнек әр халықтың таңбасы, сол елдің қолөнерінің көнеден келе жатқан 

мәдениеті болып табылады. Осындай қазыналардың ішінде түркі мәдениетінің орны бөлек, оны 

көптеген халықтар мен ұлттардың тарихи сабақтасқан әрі тығыз байланыстағы, зерттелгенінен 

зерттелмегені көп бай мұраға баламалауға болады. Әрине бұл асыл қазынадағы қазақ қолөнерінің 

мазмұнын қызықты да, кең тақырыпқа жатқызамыз. 

Түркі халықтарының ішіндегі қазақ қолөнері - өте бай әрі рухани-эстетикалық, тәлім-тәрбиелік 

аясы кең халық қазынасы болып табылады. Ол өзінің дамуында өте жоғары даму баспалдағына 

көтеріліп, таралу ауқымы жағынан бүкіл түркі халықтарының барлығына өрбіді. «Өнерлі өрге 

жүзер», «Өнерді үйрен де, жирен», «Ер жігітке он өнер де аз» т.с.с. халықтық мақал-мәтелдер қазақ 

халқының ғана емес, олар барлық түркі халықтарындағы ертеден өнерге деген қатынасын, ой-пікірін 

білдіреді. Соған сәйкес, қолөнер көркем дүниетанымның көзі ретінде барлық жас ұрпақтың рухани-

эстетикалық танымын арттыратын күшке айналуы қажеттілігі күннен-күнге арта түсуде. 

Қазақ халқының сәндік қолданбалы өнерінің тарихы Ә.Марғұлан, Ө.Жәнібеков, Г.Сарықұлова, 

Х.Арғынбаев, Т.Басенов, Қ.Болатбаев, Ж.Балкенов т.б. еңбектерінде, қазақ халқының сәндік-

қолданбалы өнерінің теориясы С.Қасиманов, Д.Шоқпарұлы, Қ.Әмірғазин, С.Төленбаев т.б. 

еңбектерінде, қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінің сыны Қ.Ыбраева, Қ.Ералин, 

Б.Көпбосынова т.б. еңбектерінде қарастырылған. Сәндік-қолданбалы өнер – бейнелеу өнерінің ең 

көне әрі кең тараған саласы болып табылады. Бейнелеу өнерінің негізгі мақсаты: қоршаған орта 

туралы өнегелі – эстетикалық қатынас қалыптастыру, өмірдегі әр түрлі құбылыстардың өзіндік 

құндылығын түсінуге тәрбиелеу; өз халқының өнерін, мәдениетіне сүйетін, өзге халықтың көркем 

мәдениетін құрметтейтін рухани жан дүниесі бай, эстетикалық тұрғыдан дамыған тұлға 

қалыптастыру; нақты өнер түрлері арқылы практикалық білім, білік дағдыларын қалыптастырып, 

іскерлігін, көркем-шығармашылық қабілеттігін арттыру. Қолөнерде ою-өрнектермен әшекейлеп 

бейнелеу халық дәстүріне жатқызылады. Кез-келген халықтың оюларын алып талдау жасасақ, 

олардың барлығы белгілі бір композициялық, симметриялық, түр-түстік заңдылықтарға бағынады. 

Мәселен, ою-өрнек композицияларын құру жолдарын қарапайым айналмалы симметрия, айналмалы 

бұрыштық симметрия, аралас симметрия т.б. әдістер арқылы шешуге болады.  

Ағаш, тері, былғары, темір, сүйек, тас сияқты материалдармен қатар алтын, күміс сияқты 

құнды металдармен, асыл тастармен әшекейленіп жасалған сәндік қолөнер бұйымдары - өнердің баға 

жетпес туындылары ғана емес, сонымен бірге түркілік дүниетанымның, өмірге көзқарастың, 

мәдениеттің айнасы болып табылады. Руханияттың бір арнасын ұлттық тарих пен мәдениет құраса, 

екінші арнасын тіл мен рух құрайтыны белгілі. Бұлардың барлығы түркі халықтарындағы тамыры бір 

рухани қазынаға жатқызылады.  

Қазақтың және басқа да түркі халықтарының қолөнерінде жиі қолданылатын мүйіз тектес ою-

өрнектер өзінің даму барысында әртүрлі көркемдік сипат алған. Қолданбалы өнер  шығармаларын 

жасау барысында шебер түстердің үйлесімділігін ескере отырып, оларға белгілі бір мән-мағына 

берген. Мысалы, академик Ә.Қ.Марғұлан, С.Қасимановтардың зеттеулері бойынша рухани-
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эстетикалық бағытта түстердің мынадай символдық  мағыналары бар: ақ түс – бақыт, қуаныш, 

ақиқат. Қызыл – от пен күн көзінің символы. Сары – ақыл-парасаттың, қайғы-мұңның символы. 

Жасыл – жастық шақ пен көктем. Көк -  көк аспан, көк аспанға табыну. Қара түс Жер-Ананы 

белгілейді. Түр–түс табиғатын танып білу танымның өзін қоршаған ортада орынды қолдана білуінің 

нәтижесі болып табылады. Адамдардың түр-түс табиғатын білуі - ертеден келе жатқан дәстүр түрі. 

Текемет, сырмақ, түс киіз, кілем тағы сол сияқты үй мүліктерінде тек ою-өрнекке көңіл аударылмай, 

бояу түстеріне де ерекше ден қойылған, оның адамға рухани-эстетикалық әсері, ой тастауы сол бояу 

арқылы бағаланып және одан жасаған шебердің ішкі жан дүниесін, рухани байлығын түсінуге 

болады. 

Қолөнерде кеңінен қолданылатын өрнектердің  шығу тарихы, адам өмірімен, тұрмысымен  

байланысты  екенін  көрсете келе  олардың  даму ерекшелігін, дәуірдің, адам  баласының  сана-

сезіміне қарай  өрнектің  таңба,  элементтердің  дамуы мен өркендеу  ерекшелігін байқауға болады.  

Мысалы, Түрік қағаны кезінде тас пен сүйекті өңдеу, оюды жасау, келтіру өнері дамудың 

жоғары дәрежесіне көтерілді. Сол кездегі тас ою өнері екі түрге бөлінді: біріншісінде тас бетіне 

сызық түрінде ою арқылы бейнелер салынса, екінші түрінде көлемді мүсін ретінде жасалынды. Түрік 

қағанында мәдени дәстүрді қыпшақ, қаңлы тайпаларының ұрпақтары ХІІ-ХV ғғ. жалғастырды. Сол 

замандағы көлемді ескерткіштер, яғни тастан жасалған адам мүсіндері ерекше дамыды. Бұл мүсіндер 

Орталық Қазақстанда және Жетісу өңірінде көптен сақталған. Мүсіндер бойында киімдердің 

бөлшектері, қару-жарақтар, бас киімі, белдік, әйелдердің сырға, білезік т.б. безендірулері, сондай-ақ 

музыка аспаптары айқын сомдалған. Қорыта айтқанда, Қазақстан жерінде дамыған Қыпшақ, Қарлұқ, 

Оғыз тайпаларының өнері, көркем мәдениеттің бастауы ғана болып қоймай, қазақ жеріндегі  

бейнелеу өнерінің де алғашқы қалыптасу кезеңіне жол ашты [2]. 

Қазақтың ұлттық бұйымдарының әшекейлері мен ою-өрнектері туралы ұғымдарының 

қалыптасуына, олардың мәнін түсінуге ерекше мән берген жөн. Мәселен, бейнелеу өнеріндегі 

кездесетін қазақтың әшекейлері мен бұйымдарында «Қошқар мүйіз» өрнегінің көп кездесуі заңды 

құбылыс болып саналады. Қол өнер бұйымдарында мысалы, зергерлік бұйымдарда қошқар мүйіз 

үлгісінде түсірілетін рулық таңбалар, кескін салынатын өрнектің кең етек алған бір түрінен саналады. 

Қошқар мүйіз өрнегінің қорғаныштық мағынасымен қатар, байлық ұғымын, мал басының молаюын 

білдіретін де мәні бар. Мүйіз түрінде болып келетін өрнектердің әуелгі сенім-ырым мағынасы 

қолөнердің бүкіл түрлеріндегі өрнектік копозицияның құрылу жүйесіндегі белгілі-бір мәндік 

мақсатты білдірсе керек. Мысалы, жиек өрнектері көбінесе мүйіз өрнегі ырғағында ұшырасады, бұл 

шаңырақты ішкі-сыртқы пәледен сақтау, байлық, бақытқа жетелеу ұғымын білдіру ниетінен 

туындаған. Көбею, өсу символы ретіндегі ромб - әшекейдің үйлесімділігін жинақтайтын сәндік 

элементінің негізгілерінің бірі. Сонымен бірге, өсімдік тәріздес ою-өрнектердегі көкөністердің, 

өсімдіктердің өркенін бейнелеу, қазақтың ұғымында өзінен тарайтын ұрпақтың көп болуын, кең 

таралуын білдіреді. Сондықтан өрнектің бұл ырғақтары тойларда киетін өңіржиекте, сәукеледе көп 

ұшырасатындығы заңдылық болып табылады. Әшекейлердің көптеген белгілеріне әйелдердің жас 

мөлшері де айқындалатын болған. Жас қыздардың  сырға, жүзіктері түрі жағынан өте қарапайым 

жасалады. Бой жете бастаған сайын қыздың зергерлік бұйымдарының түрі мен тұрпаты әдемлене, 

әшекейлене түседі.  

Сол сияқты, көз қондырылған немесе асыл тас қондырылған бұйымның көз тиюден алдын-ала 

сақтайтын киелілік қасиеті бар деген ұғым бар. Бұл ұғым Шығыс халықтарының бәріне кең тараған. 

Әсіресе күмісті қазақта жақсы қадірлеген, оның адамға игі әсер ететін қасиеті бар деп білген. Күміс 

жүзік тағумен ғана шектелмей, нәрестені шомылдырғанда суға күміс теңге тастап: «Баланың күні 

күмістей жарық болсын»- деп жоралғы жасаған [3, 6]. 

Түркі мәдениетіндегі сәндік қолөнер бұйымдарының ерекше белгісіне олардағы сәндік 

элементеріндегі стилизациялық күрделі бейнелердің, ою-өрнектердің жиі кездесуін айтуымызға 

болады. Сәндік қолөнер бұйымдарын жасауда да үлкен артықшылығының бірі - өңделіп жасалатын 

заттарда, элементтерде, бөліктерде стилизациялау мүмкіндіктерінің көптеп болуы. 

Стилизация - бұл стилдеу, яғни шартты тәсілдер арқылы заттарды немесе бөліктерді, 

элементтерді жалпылай бейнелеу. Белгілі ғалым Ж.Балкенов өрнек өнеріндегі стилизацияны 

қарапайымнан күрделіге қарай әр бөлігін зер сала үңіліп, қиял арқылы өзгеше жаңа өрнек шығаруға 

тырысатын шығармашылық үдеріс екендігін анықтайды [4, 13]. 

Қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінің табиғатын, тарихи даму жолын, қоғамдағы 

көркем-эстетикалық мәнін зерттеген еңбектерден халқымыздың көркем шығармашылық іс-

әрекеттерінің ғасырлар бойы дамуы барысында шындық болымысының сұлулығын бейнелеуде өзіне 
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тән жүйесі, жас ұрпақты көркем өнерге баулуда, олардың рухани-эстетикалық танымын артыруға 

ықпал жасаған  сындарлы әдіс-тәсілдерінің қалыптасқанын көреміз. 

Қазақ халқының қол өнері туралы тарихшылар, этнографтар, өнертанушылар бағалы пікірлер 

айтқан. Олардың ішінде орыс ғалымдары А.К.Чекалов пен А.Соколов қазақ халқының қол өнеріне 

сәйкес «қазақ халқы ою-өрнектердің ішінде өмір сүреді» деп халық өнерін ерекше бағалаған.  

Қазақ халқының қол өнерінің технологиялары, эргономикасы, тұрмыстағы орны, қазіргі 

жағдайы туралы деректер Ә.Марғұланның «Казахское   прикладное искусство», С.Қасимановтың 

«Халық қолөнері»,  А.Тәжімұратовтың «Шебердің қолы ортақ», Х.Арғынбаевтың «Қазақ  халқының 

қолөнері», Қ.Әмірғазиннің «Қазақ қолөнері», М.Ш.Өмірбекованың «Ою-өрнектің қолданылуы», 

Қ.Ералиннің «Сәндік-қолданбалы өнер», Ұ.Әбдіғаппарованың «Қазақтың ұлттық ою-өрнектері» т.с.с. 

құнды еңбектерде айқын көрсетілген.  

Ө.Жәнібеков аспан әлеміне байланысты ою-өрнектерді зерттеп, түркі дүниесіндегі сақ 

дәуірінен келе жатқан дөңгелек, төрт құлақ, қосу, шимай ою-өрнектің пайда болуына негіздеме беріп, 

шеңбердің – әлемдік кеңістікті, төрт құлақ – төрт құбыланы, шимайдың – тынымсыз қозғалысты 

білдіретіндігін анықтады [5]. Қазақ ою-өрнегін зерттеген ғалым Т.Бәсенов түркі мәдениетіндегі қазақ 

ою-өрнегін зерттеуде әр уақыттың, әр саланың ғалымдары көп еңбек еткендігін, бірақ бұл зерттеулер 

халық ою-өрнегінің жұмбақ тілін жете түсіне, шынайы сырына үңіле алмағандығын, бұл өнердің 

зерттелмеген қырлары мен қайта қарастырылатын мәселелері бар екендігін анықтап берді [6].   

Мәселен, В.Чеплев қазақ халқының ою-өрнек әлемінде өмір сүретін халық екендігін аса 

қызығушылықпен жазса, А.С.Фелькерзам қазақ жерін үлкен этнографиялық музейге теңеген [7]. 

Яғни, қазақ халқының төл өнері – сәндік қолөнерін, ондағы ою-өрнектердің сырын ұғуға басқа 

халықтардың өнер зерттеушілерінің барынша ден қоюында да үлкен мән бар. 

 Қазақ халқының қолөнері деп халық тұрмысында жиі қолданылатын өру, тігу, тоқу, мүсіндеу, 

құрастыру, бейнелеу сияқты шығармашылық өнер жиынтығын айтады. Осы қолөнеріміздің 

әрқайсысының талай ғасырлық тарихы бар. Қазақ халқының қолөнерінің тарихына көз жіберетін 

болсақ, әсіресе түркі халықтарының ішінде өнерімен бірге, әдет-ғұрпы, салт-санасы дамыған халық 

екендігін анық байқаймыз. Халқымыз мыңдаған жылдар  бойы, үздіксіз, тынымсыз еңбектің 

арқасында өздеріне мекен-жай, азық-түлік, киім-кешек, қару-жарақ т.с.с. қажетті заттарды өте 

шеберлікпен жасай білген. Қолөнер бұйымдарындағы ою-өрнектер халқымыздың мал 

шаруашылығымен айналысып, көшпенді тіршілік жасауының, дархан даламыздың айнасындай кең 

дүниетанымының айғағы іспеттес. Қолөнер адамзат игілігі үшін жасалынып, халықтың әл-

ауқатының, мәдениетінің, рухани байлығының, саналуан тұрмыс-салтының өсуіне бірден-бір септігін 

тигізеді. Мәселен, киіз үйдің сүйегі, ағаш  кереует, кебеже, сандық  жасап, кілем, алаша, бау-

басқұрлар тоқып, арқан-жіп есіп, көннен, теріден қайыс, таспа тіліп, өрім өріп, қолдан әртүрлі ыдыс-

аяқ, адалбақан, бесік және т.б. көптеген қолөнер заттарын халық шеберлері өздері жасап, оларды 

түрлі нақыштармен, сәнді де мағыналы ою-өрнектермен әшекейлей білген. Қолөнер ерлерге және 

әйелдерге тән болып екіге бөлінгендігі белгілі. Мысалы, балшықтан, тастан, сүйек пен мүйізден, 

темір мен ағаштан бұйымдар жасау ерлерге тән болған. Ал кесте тігу, өрмек тоқу, ши орау, сырмақ 

сыру, шілтер тоқу, киіз басу, тері киім тігу т.б. қолөнер жұмыстарын әйелдер игерген. Сол сияқты, 

ыстау,тері илеу, жүн сабау, ши тарту, киіз басу сияқты жұмыстарды бірлесіп атқарған. Бұл 

ерекшеліктерді бүкіл түркі халықтарының мәдениетінде жиі кездесетін фактор деп есептеуімізге 

болады.  

Қорыта айтқанда, қазақтың ою-өрнектері - қазақ халқының ғасырлар бойы тұрмыс-тіршілігін, 

шаруашылық түрлерін, ой-санасын, дүниетанымын білдіретін күрделі өнер түрі және келешек 

ұрпаққа қалдырылған түркілік мәдени мұрасы. Қазақ өнеріндегі ою-өрнекке толы қол өнерінің  

туындылары – жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие берудің, ой-өрісін кеңейтіп, көркем дүниетаным 

қалыптастыруға, рухани байлығын арттыруға көмектесетін мол қазыналарының бірі. Қазақ жерінде 

бізге дейін жеткен тас бетіндегі суреттер, тас мүсіндер, сәулет мұралары, қол өнер туындылары, ою-

өрнектері т.б. қазақтың ұлттық өнерінде айрықша орын алады. Сондықтан сәндік қолөнерге тиесілі 

терең тарих пен үлгі-өнеге, асыл қазына мен кең мағыналы ойлар қазіргі инновациялық зерттеу 

аясына кіруі қажет, өйткені олардың қолданыс мүмкіндіктері өте кең әрі көпсалалы интеграциялық 

материалдарды пайдалануға серпін беретіндігі сөзсіз.   
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Түркі қолөнерінің ішінде кілем - тоқыма өнерінің ең кең тараған түрі болып табылады. Түркі 

халықтарының тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымы олардың кілемдеріндегі ою-өрнектерден байқалады. Кілемдер 

тоқу әдіс-тәсілдерімен, құрамымен, ою-өрнек ырғақтарымен,  мазмұнымен және сипатымен етене 

интеграцияланған, танымалы қолөнер бұйымдары болын есептеледі. Кілем бұйымдарындағы ою-өрнектердің 

құрылымы көне түркі халықтарының дүниені тануының бір-бірімен тікелей байланыста екендігін дәлелдейді.  
 

Ковер считается самым распрастраненным видом ткачества в прикладном искусстве тюрков. В 

орнаментах ковров видны жизненные обряды, мировозрения тюркских народов. Ковры по своими приемами  

ткачества, ритмами орнаментов, содержаниями и очертаниями считаются  намного интегрированными 

изделиями прикладного искусства. Структура орнаментов на ковровых изделиях доказывают тесное отношение 

в познании мира у древних тюркских народов. 
 

Carpet is considered the most rasprostranennymi kind of weaving in the applied arts of the Turks. The carpet is 

visible life rituals worldview of the Turkic peoples. Carpets according to their weaving techniques, rhythm patterns, 

grades and contours are considered much more integrated products and crafts. The structure of the ornaments on carpets 

prove relevant in understanding the world of the ancient Turkic peoples. 
 

Түркі халықтары тарихының, мәдениетінің белестерін ақтаратын болсақ, ең көне қолөнер 

бұйымдарының ішінде кілем бұйымдары ерекше орын алатындығы анық. Таулы Алтай өлкесі 

Пазарық қорғандарынан табылған көне кілем қазба қалдықтары б.з.д. IV-III ғасырларға жататындығы 

анықталған. Бұл кілем бүкіл түркі дүниесі қолөнерінің асыл қазынасы болып табылады. Тарихи 

деректер бойынша Пазырық кілемінің алдынғы бөлігінде үлкен мүйізді азиялық бұғылар, орталығына 

крест тәріздес бейнелер, салт аттылар және соңғы бөліктеріне қолтаңбалы мөрлер салынған. Бұл 

кілем қосарланған немесе қой жүнінен иірілген түркі түйінінде жіптерімен орындалған. Әлемнің 

көптеген шеберлері кілем тоқу өнерін игерген тарихи кезеңдерде бейнелеу өнерінің аса үздік 

дүниелері – кесте, кескіндеме, мүсіндермен қатар бағаланатын таңғажайып тоқыма бұйымдарын 

жасаған. Кілемдік тоқыма белгілер мен нышандар, ондағы символдар мен ою-өрнектер өте ерте 

заманнан бері сақталып келе жатқан ерекшеліктер болып есептеледі. Кілемдердегі ою-өрнектер оны 

жасаған халықтың рухани, мәдени, эстетикалық өмірінің материалдық және символикалық образын 

білдіреді. Элементтердің нышандары, ою-өрнектердің иірімдері мен композициялық көріністері 

ертедегі ресімдерге, діни, өмірлік әсерлерге байланысты болып ерекше өзіндік мағына беретін түрде 

бейнеленген[1]. 

Тоқу немесе тоқыма өнері  қазақ   халқының  төл қолөнері ғана   емес, бүкіл түркі 

халықтарының ерекше мағынадағы, кең қолданылған сәндік қолөнеріне айналған. Қазақ, қырғыз, 

өзбек, түрік, қарақалпақ, тіпті украин халықтарының арасындағы қолмен тоқу өнерінің көптеген  

түрлері  бір-біріне ұқсас болып келеді. Бұл осы елдер арасындағы мәдени қарым-қатынастық ертеден 

қалыптаса бастағанын білдіреді. Халықтар арасындағы мұндай жақындық бір ғана қолөнерінде ғана 
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емес, тіпті ағаш өңдеу өнерінде, тастан ойып қашау, былғары илеу, зергерлік қолөнер істерінде де 

байқалады. Әшекейленіп жасалған сәндік қолөнер бұйымдары - өнердің баға жетпес туындылары 

ғана емес, сонымен бірге түркілік дүниетанымның, өмірге көзқарастың, мәдениеттің айнасы болып 

табылады. 

Қазақ халқының асыл қазынасының бірі болып саналатын қолөнерінің шығу тарихы мен 

жасалу жолдары халқымыздың мақтанышы болған белгілі. Тарихымыз бен өнерімізді, мәдениетімізді 

терең зерттеген ғалымдарымыз Ә.Марғұлан, С.Мұқанов, О.Жәнібеков, А.Арғынбаев, С.Қасиманов, 

Ұ.Әбдіғаппарованың, сол сияқты Таксин Парлак т.б. түрік ғалымдарының өнертану, көркемдік білім 

беру, педагогика ғылымы саласындағы зерттеу еңбектерінде де көп орын алған. Әсіресе түркі 

халықтарының кілем өнеріндегі ою-өрнектердің пайда болу интеграциясы айқын байқалатындығын 

зерттеушілер анықтап берген[2]. 

Кілем жалпы шығыс жұртының, оның ішінде қазақ халқының көнеден келе жатқан  дәстүрлі 

қолөнерінің бірі. Кілем тоқуда ұлтымыздың ғана емес, сонымен бірге көптеген түркі халықтарының 

қолданбалы қолөнеріндегі  дүниетанымы, дүниеге көзқарасы, қажырлы еңбегі, тоқу шеберліктері мен 

әдістері айқын  көрінеді. Дәстүрлі кілем тоқу өнерінің қазіргі кезеңде жастардың ой-өрісінің 

кеңеюіне, көркемдік өнерді қастерлеуге және  өнерге   құштарлығын арттыруда өз үлесін қосары 

сөзсіз. Кілем – сәнді тоқыма жиһазы. Ол негізінен сәндік, бөлме жылылығын сақтау, дыбысты 

бәсеңдету мақсатында қолданылады.      Қазақ кілемдерінің әртүрлі елдердегі көп бейнелі ою-өрнегі 

өзінің таңғажайып әдемілігімен және ою-өрнектерін құрастырудағы қатаң тепе-теңдігімен, ырғақтық 

заңдылықтармен ерекшеленіп, халықтың көркемдік әлемді қабылдауын бейнелейді. 

Түркі халықтарының көпшілігінде түкті және түксіз кілемдер, кілем өнімдері көшпелі 

тұрмыстың және мал шаруашылығымен айналысқан халықтардың ең қажетті бұйымдары болған. 

Түкті кілемдер түркі халықтарында, әсіресе қазақтарда жоғары бағаланған және киіз үйдің 

керегелеріне екі жағынан, құрметті орындарға, яғни төрге, кіре беріске қарама-қарсы ілінген, ал 

олардың саны киіз үй иесінің дәулет-байлық көрсеткіші және ұдайы сәттілік символы ретінде 

қабылданған[3]. Кілемдер қабырғаға ілінген және едендерге де төселген, төсектерді, сандықтардың 

бетін жапқан, киіз үйдің ағаш қаңқаларын бекіткен. Әртүрлі қабырғаға ілінетін дорбалар мен 

қапшықтарды, қоржындарды, көпшіктерді, киіз үй бауларын, аяққаптар мен түсқаптарды, керегеге 

тұтқыштарды т.б. үй іші төсеніш-жабдықтарын дайындағанда кілем тоқу техникасын қолданған. 

Түксіз ою-өрнекті кілемдерге басқұр, терме, алаша және тақыр кілемдер жатқызылған, олар киіз 

үйдің керегесін сәндеген және еденге төселінетін болған. Жолақтардың ою-өрнегін және әртүрлі 

орындау техникасы бойынша тоқылған басқұрлар киіз үйдің сырғауылдары мен керегесін біріктіріп 

тұратын жерлерді жауып тұрған. 

Ою-өрнектік тоқымада таспалар, баулар  және басқа да жолақтар –желбау, уық бау, шашақ бау, 

таңғыш, басқұрлар және т.б.киіз үйдің ағаш элементтерін бекіткен және киіз үйдің ағашын жапқан. 

Кілемнің үстінде намаз оқыған, жас сәби кілемнің үстінде дүниеге келген, сұлу да әдемі тоқылған 

кілемдерді қалыңдық күйеу жігітіне сыйлаған және соңғы сапарға адамды кілемге орап шығарып 

салатындығы тарихта белгілі. Бұл үрдіс көптеген түркі халықтарының мәдениетінде, наным-

сенімдерінде әлі де сақталған. Яғни, кілемнің құндылығы да осында, себебі, түркі халықтарының 

дүниетанымы мен нанымдарында кілем адамның барлық жақсылықтары мен дәулетін білдіретін 

символ болып табылады. 

Кілем тоқылу ерекшелігіне байланысты түкті және тықыр болып екіге  бөлінеді. Олар тоқу 

әдіс-тәсілдерімен, құрамымен, ою-өрнек ырғақтарымен,  мазмұнымен және сипатымен танымалы. 

Түкті бірнеше қабат жіптерден  тұрады. Түкті атауы көне түркі тілінде қалың деген мағынаны 

білдіреді. Түкті кілем туралы жинап жүрген деректер бойынша  ғалы, қалы  деп  парсы  тілінде 

аталады. Зерттеуші ғалым, түркология ғылымының белгілі өкілі О.Жәнібеков қазақ тілінде осы 

атаулар кілем бұйымдарымен бірге кірме сөз деп, әрі көне түркі таным, ұғымдарымен тікелей 

байланыста екендігін дәлелдеп көрсеткен[4]. 

Көптеген түркі халықтарының (қазақ, түркімен, әзербайжан, ноғай, қарақалпақ т.б.) 

кілемдердегі нышандар мен ою-өрнектер, ондағы элементтердің орналасу тәртібі бойынша өте ұқсас 

болып келеді және ертедегі шеберлердің көркемдік икемділігін қуаттайды. Көне нышандардың 

белгілері ретінде шеңбер, шаршы және крест ерекшеленіп көрсетіледі. Мәселен, шеңбер ғарыш 

әлемінің болмысы мен мәңгілігін, тұңғиығын, шексіздігін білдірген.  

Кілемдер үшін басқа техникалық тәсілдер арабы кілем тоқу Қазақстанның оңтүстігінде кеңінен 

таралған.Түрлі-түсті көлденең арқау жіптерді шеберлер кілемнің анықталған сурет телімдеріне 

салып, оларды негізгі жалпы жіппен немесе өзара біріктіреді. Арасында қалған саңыраулар осындай 

тоқыма түрлі-түсті шекараларда арабы кілемнің белгісін сипаттайды. Арабы кілемдегі өрнектер 
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әртүрлі, әрі тігінен орналыстырады және түрлі-түсті жолақтармен шектестіріліп тоқылады. Арабы 

кілемдерінің басты ою-өрнек композициялары алабас мотиві қарға тұяқ өрнегі, ботагөз өрнегі басым 

болып келеді. Арабы кілемде өру, жолақ тоқу, терме, кежім теру, орама сияқты әртүрлі техникалар 

үйлестіріліп қолданылады.  

Кілемдердегі гүлдер өрнегінің үшеу немесе төртеу болуы да кейбір белгілер, символдар мен 

нышандарға байланысты. Мәселен,  төрт саны алғашқы элементтерде (жер, ауа, су, от) жыл 

мезгілдеріне, өмірдің кезеңдеріне сәйкес келеді. Сол сияқты үш саны бұл жетілдіру бейнесімен 

(құбылыстың үш кезеңділігі т.б.) байланыстырылса, ислам нышанында ол жан, рух пен дененің өзара 

байланысын бейнелейді. Бұл ерекшеліктер Әл-Фарабидің, Жүсіп Баласағұнның, Абайдың, 

Шәкәрімнің ой-тұжырымдарында да кездеседі. 

Ұ.Әбдіғаппарованың айтуынша ою-өрнектердің мәнін білген адам, сол ою арқылы халықтың 

дүниетанымын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, тыныс-тіршілігімен танысып, сол халықтың 

тапқырлығына, даналығына, білімдарлығына, эстетикалық талғамына көз жеткізеді[5]. 

Кілемдердегі шаршы өмір сүріп жатқан жердің символы болып бейнеленеді, дүниенің төрт 

жағы және жыл мезгілінің ауысуы белгіленген. 

Әсіресе көп кездесетін ирек немесе толқын – кілем ою-өрнектерінің кең тараған түрі. Оны ер 

(от) және әйел (су) символдарымен немесе өмірдегі қиылыстардың қарама-қайшылығымен 

байланыстырып көрсететін болған. Кілемдердің ою-өрнектік элементтері - бұл өрнектердің 

бөлінбейтін бөлігі және аяқталған композиция болып саналады. Кілемдердегі элементтер мен 

мотивтер өрнектің ерекшеліктеріне мынандай түрлерге бөлінеді:  

- өсімдік тектес, яғни, гүл, жапырақ, ағаш т.б. 

- жануарлар тектес, яғни құстар мен жануарлардың іздері, ботакөз, мүйіз (қошқар, бұғы, 

сынық, сыңар т.с.с.) және т.б.  

- зат тектес, яғни сырға,тарақ, тұмарша т.б. 

- космогониялық, яғни, жұлдыз, айшық, күн. 

- геометриялық, яғни, шаршы, шеңбер, кереге бас, ирек. 

- сәндік немесе көмекші геометриялық денелер, яғни, төртке, алты бөлікке бөлінген шеңбер, 

шаршы[6]. 

Қазақ халқының түкті кілемдерінің композицияларында көпшілік түркі халықтарының 

кілемдері сияқты орталық алаңды (қазық) нақтылап көрсету, шеткі жиектерге қоршау жүргізу 

дәстүрлі тәсілдері көп кездеседі. Ертедегі кілемдердің композицияларында орталықта әлем 

жаратылысын, яғни тікбұрыш (тартылған шаршы) және дөңгелекпен үйлестіріп отырған. Сол сияқты 

сызықтық өрнектер, шаршы немесе тікбұрыш сызылуы қайталанып, қорғаныстың, сақтанудың мәнін 

білдірсе, шеңбер қозғалысты білдірген. 

Л.И Ремпельдің пікірінше, көне түркі тайпаларының (оғыздар, қарлұқтар және т.б.) тоқыған 

кілемдерVI-VII ғасырда жоғары бағаланған. Түркілер және Иран өнерінде өзара байланысы негізінде 

қалыптасып, кейіннен көне Қыпшақ даласындағы қазақ, қырғыз, қарақалпақ, далалық өзбек,оғыз-

түркмендер сияқты халықтардың өзара тұрақты байланысы олардың тоқыған кілемдерінің ою-

өрнектеріндегі мәніне, элементтеріне, түстік құрылымына, көркемдік тәсілдердің ұқсастығына 

барынша ықпал жасаған[7]. Сол сияқты, кілем тоқуда қолданылған крест бейнелі және мүйіз бейнелі 

ою-өрнектердің белгілері қыпшақ тобына жататындығын ғалымдар дәлелдеп берді. Алтыбұрышты 

фигуралар, қырлы ромбылар, крестер, мүйіздер, жұлдыздар, дөңгелектер мен гүлдердің әртүрлі 

белгілері көшпелі ортаға тән екендігі айқындалған. Осыған ұқсас қиыстырмалы шаршылар, иілген 

гүлдер, т.б. Орта Азия халықтарына тән болып келеді. 

Түркі халықтарының түкті кілемдерінің оюларында шаршы адамзаттың жабық бейнелеріне 

жатады деп анықталынса, сегізбұрышты жұлдыз құдайшылықты, аспанды білдіретіндігі көрсетіледі, 

ал ала жіп өмірдің ақ-қарасының ою-өрнектік түрі мен баламасы немесе аспан мен жердің 

байланысының нышаны деп зерттеушілер айқындай түседі.  

 Міне, түркі халықтарының кілем ою-өрнектерінің тарихи байланысын, интеграциясын, табиғи 

ұқсастығын біле отырып, біз көптеген түркі мәдениетіндегі, тарих кезеңдеріндегі тығыз байланысты 

байқаймыз. Демек, түркі халықтарының ұлттық қолөнердің түрлеріне, олардың мазмұндық сипатына 

мән бере отырып, түбі бір түркі мәдениетінің кеңдігіне, тығыз байланыстылығына тағы да көз 

жеткіземіз.     
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К.АСЕТОВА  

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайының қызметкері  

Түркістан/Қазақстан 
 

МӘҢГІЛІК МӘНГЕ ИЕ БОЛҒАН ДҮНИЕЛЕР 
 

 В этой статье рассматриваются классификация рукописей музейного фонда. 

  

 This article discusses about classification of manuscripts of museum fond. 
 

Бүгінгі күні Құран мен хадиске тек діни тұрғыдан көңіл аударылып кележатқандығы әмбеге 

аян. Ғылыми талаптарға сай діни мәселелерге арналған зерттемелер жоқтың қасы деседе болғандай. 

Хадис-дін ғылымының бір саласының зерттеу нысаны ғана емес, ол-дін саласының ішіндегі ең 

құнарлы қатынас құралы. Хадис дін саласында жан жақты, көп қырлылығымен де ерекшеленеді. 

Хадис деген уақытта ойға Пайғамбарымыздын айтқан сөздері, дін тұрғысында берген үкімдері 

оралатыны да рас. Сондықтан хадис белгілі бір мәселеге орайластыра айтылған сөз десе де 

болғандай. Оның белгілі бір авторы бар.Ол-Мұхаммед с.ғ.с. 

Міне, сондықтан да Пайғамбардың айтқан сөздері, яғни хадистері мен дін негізінде жасаған іс 

амалдары халқымыздың дәстүрімен де, әдеп ғұрпымен де біте қайнасып өзіндік орын ала білді. Сол 

негізде пайғамбар айтқан өсиеттер бабалар тіліндегі нақылға айналып, ел аузында кеңінен тарала 

бастады. 

Қандай да бір ғылым болмасын, сол ғылымнын өзіне тән тілдік және терминдік мағыналары 

болады. Әсіресе дін саласындағы шариғат мәселелері қамтылған оқулықтар мен кітаптарда  сөздердің 

тілдік мағынасынан гөрі терминдік мағынасы үлкен рөл атқарады. Себебі терминдік мағына арқылы 

дін үкімдері мен ереже қағидаттар бекітіледі. Соған орай дін үкімдері орындалып, амалдар іске 

асады. Ал осы дін заңы бойынша өзіндік үлкен маңызы бар, мұсылман өмірінде Құраннан кейінгі 

Ислам дінінің екінші дереккөзі ретінде қарастырылған хадис ғылымының да тілдік және терминдік 

мағыналары жеткілікті. Хадис терминдерін білу-хадис кітаптарын оқуда, оны дұрыс ұғынуда, 

шариғат үкімдерін үйренгенде және оған зерттеу жүргізгенде өте маңызды роль атқарады.Хадис 

терминдерінің қатарына қандай сөздер жатқызылатынынан жұртшылықтың жалпы мәліметі 

болғанымен,бұл салада да түсіндірер жайттар аз емес. Олардың анықтамасына келгенде, мәнін, 

құрамын, көкейкестілігін анықтауда әр алуан түсінік бар. 

Хадистің тілдік мағынасы қандай, Хадис араб тілінде «хадисун»деп айтылады,көпше түрі 

«Ахаадис» Араб тілінің грамматикасында есім сөздерден, көбінесе, етістіктерден жасалады. Мұндағы  

«хадисун» сөзі «фиғлу суляси мужаррад» І бап етістігінің түбір формасында тұр. «Хадис» сөзі көп 

мағыналы сөздерге жатады, хадистің «жана», «сөз», және «әңгіме» деген тілдік мағыналары да бар. 

 Хадис терминінің қалыптасу жолы мен түрлеріне тоқталсақ. Термин ретінде хадис «Мұхаммед 

с.ғ.с пайғамбардың айтқан сөздері-«Ақуал», істеген іс әрекеттері  «афаал», және бір іске немесе 

оқиғаға байланысты берген құптаулары «тақрир», сондай ақ «хулқи»- мінез–құлқына қатысты сипаты 

және «халқи» бейнелік сипаты деген анықтаманы білдіреді». Толығырақ айтатаын болсақ хадистын 

терминдік ережесі : «Аль хадис: Хуа ма удифа илан Набиий Саллаллаху аляйхи уасаллям мин қаулин 

ау фиғлин ау уасфин халқин ау  хулқин(уа ма удифа иляс сахаби ау ат табиғи)» «Хадис деп:сөз,іс –

амал,үкім, жаратылыс немесе мінез-құлыққа қатысты пайғамбарға (немесе сахабаға немесе табиғинге 

тиісті айтылған барлық нәрсені айтамыз». 

 Хадис Ғылымындағы осы терминдік анақтаманы ашып айтар болсақ: 

1. Араб тілінде сөз дегеніміз-«қаулун», көпше түрі «ақуал»,пайғамбардың түрлі жағдайларда 

және әр түрлі мәселелерде айтқан сөздері. Мәселен, «Әр бір амал ниетке байланысты» деген сөзін 

алайық. Бұл  хадис мәтіндерінде мынадай сөздер арқылы келген: «Қала ән-Набийю», пайғамбар 

былай айтты. «Қала Расулуллах»-Алланын Елшісі  былай деді, «Амара ән-Набию пайғамбар былай 

бұйырды». мұны қаули хадис деп айтады. 
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2.Пайғамбардың істеген іс әрекеті мен атқарған амалдары жекеше түрде «фиьл»,көпше түрде 

«афаал» үлгісінде келеді. Мысалы:дәрет алу, намаз оқу, қажылық жасау, және т.б. Пайғамбардың бұл 

іс әрекеттерін көзімен көріп, маңайында жүрген сахабалар арқылы жеткендігі мағұлым. Мұндай 

хабарлар «Калан Набийю», «Пайғамбар солай істеген болатын, істеген еді». «Раайтун 

Набия»,«пайғамбардын осылай істегенін көрдім», деген сөздермен келеді. Осылайша іс қимыл 

арқылы  келген сүннеттерді хадис терминінде  «фиғли сүннет » деп айтады. 

3.Бір іске немесе оқиғаға байланысты берген келісім немесе құптау «Тақрири».Бұл «қарар» 

сөзінен шыққан, яғни пайғамбардың қарсылық білдірмей мақұлдаған сөздері.Бұл екі түрлі жол 

арқылы жүзеге асқан. 

 А) «Сарих тақрири»-сөзбен құптауы.Мысалы, кейде сахабаларды бір жерге аттандырар сәтте 

барған жерлерінде түйткіл мәселелер орын алып жатса, оны қалай шешу керектігін сұраған. Сонда 

сахабалар Құраннан яки хадистен таппаса, өздерінің ыждағаттықтарымен (ізденістерімен)  

шешетіндігін айтқан.Осындай жауапты естіген кезде пайғамбар сахабаларына ризашылық білдіріп, 

сөзі мен құптаған. Бұған байланысты түйіндерді хадис мәтіндерінен көптеп кездестіруге болады. 

 Ә)Үнсіз құптауы «димни тақрири». Бұл жайында да хадистер баршылық. Бір ғана мысал 

келтірейік, әскер қолбасшысы болған сахаба Халид Ибн Уалид күннің суықтығына байланысты 

ғұсыл алмастан таяммуммен намаз оқиды. Пайғамбар бұны естігеннен кезде үндеместен 

мақұлдағанын білдіреді. Жалпы үнсіз құптауы хадис мәтіндерінде мынадай үлгілерде келеді. 

«Фатәбассәман Набию», «Пайғамбар ол жағдайды көріп күлімсіреді.» 

 4. Мінез құлқына қатысты сипаты -«хулуқи» және «хилқи»-бейнелік сипаты. Хулқи «ахлақ» 

деген сөзден тарайды. Мұнын баламасы әдеп, этика деген сөз. Мысалға, Пайғамбар адамдардың 

ішінде ең жомарты еді. Ол өте сабырлы болатын. Ал «хилқи»-яғни пайғамбардың тұлғалығы 

жайындағы хадистер, айталық, «пайғамбар өте келбетті болатын. Ол көзге түсетін ұзын бойлы да, 

қысқа бойлы да емес ті». Міне, осы секілді мәліметтер хадистанушылар  арқылы жеткен. 

Қ.А.Ясауи кесенесіндегі жалпы кітапханада сақталған қолжазба кітаптардың бір бөлігі 

жойылып, бір бөлігі басқа қорларға көшіріліп, ал кейбіреулері жеке адамдардың қолдарына түсті, 

нәтижесінде 1977 жылы мұражайды негіздеу шеңберінде қолжазбаларды жоспарлық тұрғыдан 

жинақтау жүргізілген кезде кесене кітапханасында бірде бір кітап қалмаған. Кітаптардың қорға мол 

түсімі 1978-1979 жылдары жүзеге асырылды. 1978 жылдың 30 қыркүйегінде мұражай тұсауын кескен 

кезде мұражай жетекшілігі Орталық Азияның әр аймақтарында археографиялық экспедицияларды 

ұйымдастырды. Қазіргі уақытта «Әзірет Сұлтан» қорық мұражайының жазба ескерткіштер қорында 

екі мыңнан астам қолжазба кітаптар сақтаулы тұр, оның 500-і литографиялық тәсілмен жарық көрген. 

Бұл барлық кітаптар бір бөлмеде анықталған температурада сақталған, ал кітаптарды сақтау шарты 

талаптарға сәйкес келеді. Кітаптар сөрелер мен стеллаждарға ретімен қойылған. 

Қорға келіп түскен кезде көптеген кітаптар түптелмеген күйде болды, мұны бірқалыпты 

түптелген кітаптардан көруге болады, олар бір уақытта түптелген болуы керек. Түптеуші тек осы 

кітаптарды түптеп және түсіп қалған парақтардың орнын білмесе де арасына тігіп отырумен ғана 

айналысқандай әсер қалдырады. Бұл парақтарды түптеу кезінде бірнеше кітаптар 2-3 парақ бойынша 

тігілген, көптеген көне кітаптардың ішіндегі парақтардың кітап тақырыбымен де ешқандай 

байланысы жоқтығы көзге ұрып тұрады.Бір кітаптың барлық парақтары түгел сияқты,бірақ парақ 

тәртібі түсініксіз, және кейде әртүрлі үзінділерді құрап-құрап, бір кітап шығарған. 

Литография жазық баспаға жатады, бұл бойынша теруші және баспа формасының аралық 

элементтері бір деңгейде орналасқан. Литография сөзі XVIII ғасырдың аяқ жағында «litho» – «тас», 

«grapho» – «жазамын» деген ұғымнан шыққан. Бұл тәсілді ойлап тапқан Алоизия Зенефельдер. 

Литографиялық тәсілмен теруге мүмкіндік болмаған кезде олар қолмен көшірілген, бұл жаңалық 

барлық ертеде шыққан көне баспа кітаптар тәжірибесінде кездеседі. 

Жоғарыда айтып кеткендей, қорда литографиялық тәсілмен басылып шыққан 500 кітап 

сақтаулы тұр. Зерттеу кезінде олардың жартысының екі тілде: араб-парсы тілінде немесе араб-түрік 

тілінде басылып шыққаны белгілі болды, негізгі мәтіннің араб тілінде жазылуына назар аударған. Бұл 

кітап бөліміндегі туындылар араб тілінде жазылған, ал қалғандары 25% түркіше, және шамамен 25% 

парсыша. 

Нәтижесінде біздің қордағы литографиялық тәсілмен жазылған кітаптар төмендегідей ғылым 

салалары бойынша топтауға жатады: 

1) Құран мен Құран ғылымы;  

2) Хадистер; 

3) Догматика;  

4) Фикх;  
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5) Логика;  

6) Филология;  

7) Поэзия;  

8 ) Мутафарриқат  

Қордағы Құран және Құран ғылымы бірнеше Құран кітаптарынан тұрады, бұған тажуид – 

Құранды дұрыс, жүгіртіп, қатесіз оқу, Құранның тәпсірі «Джами ут тафсир қади ва хашияту шейх 

зада», Құранды түсіндіру, «Илм ат тафсир» еңбегі кіреді. Бұл Құран тәпсірі туралы ғылым, авторы 

танымал ғалым Джалаладдин ас-Суфти. «Тахсилуль баян фиттафсириль Құран» тәпсірі Құранның 

мәні мен тәржімасымен таныстыру және т.б. 

Хадистер арасында өзінің үлкен көлемімен Мұхаммад аз Зарканидің «Шарх ала Сахих әл 

Муватта» еңбегі айрықша орын алады. Бұл атақты мухаддис Мәлик бин Анастың қаламына тән «әл 

Муватта» хадистер жинағына түсініктеме болып есептеледі. Сонымен қатар Касталанидің «Джами 

матн хадис ва шарх Касталани» хадистері, әл Баркауидің «Мусталихаль Хадис», Сейд аш Шарифтің 

«Ар-рисала фи Мусталихатил-ахадис» атты жинақтары және сол сияқты авторлары белгісіз болып 

келген «Мажма ъаул Латиф» және «Рисаляту нахбатил фикр» атты еңбектер де сақталған. 

Сонымен қатар қорда хадис ғылымының көшбасшы ғұламасы Имам әл-Бухаридің (810-870/194-

256 гг.х.) шынайы хадистер жинағы «Сахих әл-Бухаридің» құнды нұсқасы орын алған. 

Догматика бөлімінде мұсылмандық догматика (әл-ақида) бойынша, шамамен алғанда, Абу 

Ханифаның, Ан-Насафидің қырыққа жуық еңбектері бар, айта кетерлік бір жайт, ан-Насафидің 

кітабына оннан аса түсініктемелер жазылған, сонымен қатар ат-Тафтазанидің, әл Иджи Джалаладдин 

ас Суютидің, аль Хайали, ас-Сиялкутидің де еңбектері осында жинақталған. 

Фикх бөлімінде Ханафиттік мазхаб бойынша еңбектерді қоспағанда, басқа да шығармалар 

орын алған. Фикх бойынша еңбектер қатарында айтарлықтай танымал еңбектер «Убайдуллах ибн 

Масъуди» (747/1346) «Мухтасар әл-вакайя», Лютфуллах ан-Насафидің (750-1349 ж. қайтыс болған) 

«Фикх әл-Қайдани» сияқты шығармалар көрініс тапқан. Және осы кітаптарға түсініктеме ретінде 

авторлар ұжымының «Әл-Фатуа әл аламкирия» атты тақырыпта көп томдық еңбегі, сонымен қатар 

Шамсуддин Мухаммад әл-Хорасанидің «Джамиь ур румуз», Мухаммад Абдуль Хайй әл Хисари әл-

Хидаяның және басқа да авторлардың туындылары жинақталған. 

Логика бойынша еңбектер арасында да бірнеше кітаптар бар, олардың ішінде Кутбуддин ар-

Разидің (х. 766 қайтыс болған) «Әл Кутби Ма`ас Са`дия» және «Ляуа`ми ул-асрар». Садуддин ат 

Тафтазанидің «Тахзибул калям фи тахририл мантики уал калям» Мубарак шах әл-Бихаридің «Шарх 

Хикматил айн». Адуд ад-дин Эль Иджи (х. 759 ж.) «Рисаля уйдия», Мухибаллах әл-Бихаридің (1707 

ж.) «Суллямум улум» және т.б. кезігеді. 

Филология. Филология бойынша еңбектер үлкен топқа жатқызылады. Мұнда араб 

грамматикасы, лексикографиясы, морфологиясы мен риторикасының мәселелері қарастырылады. Бұл 

шығармалар «Илмус Сарф», «Илмун Наху» және т.б. Еңбектер Абдул Қахири әл-Журжанидің 

(471/1079 ж. қайтыс болған), Аззамахшари (538/1144 ж. қайтыс болған), Ибн әл Хадиба (646/1249 ж. 

қайтыс болған), әл Жами (898/1492 ж. қайтыс болған) қаламына тән. Ерекше  атап көрсетуге 

болатыны грамматика бойынша ибн Малик және әл фияту бин Маликтің Ибн Хадибаның «Кафия» 

еңбегімен салыстырғанда өте сирек ұшырасатын грамматика бойынша жазған кітабы. 

Поэзия. Бұл бөлім өзіне бірнеше еңбектерді қосып алады. Бұл имам әл Буватаридің «Қасидатул 

Бурд» еңбегі және бұл еңбектің тізіміне түркі тілінде жасалған түсініктемелер кіреді. Олар Мухаммад 

әл Ханафияның «Қасидату әл Хайя» және Тадж ад-дин ас Суютидің «Қасида Мунфариджа» атты 

жұмысы. 

Ал мутафарриқат бөлімінде Имамуддин бин Мутфуллах әл Мухандистің астрономия 

бойынша «Ат таслих фи шархит ташрих» атты бірнеше еңбектері жинақталған. Сонымен қатар Муса 

ар Румидің «Шарх Джаъмини» кітабы мен оған жасалған түсініктеме де бар. Анатомия мен медицина 

бөлімінде ас-Суютидің «Илмут ташрих», «Илмут тибб» кітаптары бар, сонымен қатар діни, ғылыми, 

саяси мәселелер талқыға түскен «Азхарул Хаққ» жинағы да осында. «Баян ун нубзати мин манақибил 

аимматил Мужтахидин» атты шығармада Абу Ханифа мен оның шәкірттерінің өмірлеріне сипаттама 

жасалады және жұма күндері айтылатын уағыздар, өсиеттер, күнделікті оқылатын жеке дұғалар және 

дәрет алу, әртүрлі намаздар, ораза ұстау және басқа да көптеген жайттар қамтылған еңбектер өз 

құндылықтарымен де дараланады. Мұнын бәрі зерттеушілерге өз кезкгін күтіп жатқан дүниелер 

екендігі даусыз.          
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ӨРНЕКПЕН ӨРІЛГЕН ӨМІР 

 
Бұл мақалада мұражай қорындағы кілемдер жайлы айтылады. 

 

В этой статье рассматривается о экспонатах фонда. 

    

This article focuses on exhibits Fund. 

 

«Әзірет Сұлтан» мемлекетттік тарихи мәдени музейінде сан ғасырлардан бергі мол мұраларын 

насихаттау мақсатында соңғы кездері кесенеде және қорда сақтаулы тұрған жәдігерлер жайында 

біршама ізденістер жүргізілуде. Сонымен қатар мұражай қорында зерттелуі тиіс дүниелер бүгінгі 

таңда жетерлік. Осындай зерттелуі тиіс жәдігерлердің бірі ХVІІІ-ХХ ғасырларға жататын кілемдер. 

Кілемдерді сөйлету мақсатында 11. 06. 2012 ж. «Жұма» мешітінде «Өрнекпен өрілген өмір» 

тақырыбында көрме болып өтті. Көрмеде кілемдер коллекциясымен қатар ою-өрнектердің үлгілері де 

қойылды. 

Жалпы қорда жүннен жасалған 87 бұйымдар бар. Яғни олар басқұрлар, жайнамаздар, алашалар, 

қоржындар және тағы басқалар болып табылады. Қорда сақтаулы тұрған кілемдердің ең көнесі ХVІІІ 

ғасырға жатады. Бұл кілемдердің көпшілігінің түгі түскен, оңған және көп жерлері сөгіліп 

жыртылған. Қордағы кілемдердің  түрлерін атап айтар болсақ, түкті, тақыр және алаша кілемдер. Бұл 

кілемдердің ою-өрнектері сан алуан. Ою салу өнері сонау тас ғасырынан бастау алады. Қазақ жерін 

мекендеген тайпалар мен халықтар ою-өрнекті кеңінен пайдаланғандығын біз қазба барысында 

табылған заттардан біле аламыз. Сақ заманынан табылған әшекей бұйымдарда зергерліктің терең 

дамығанын анық көре аламыз. Сонау ескі өмір дүниесінен біздің заманымызға дейін ою өнерінің 

тарихын зерттегендер Н.Тайманов, Л.Ходжикова, Ғ.Илиясов және т.б. Қазіргі кездегі ғалымдардың 

ішінен қазақ ою-өрнектерінің шығу тарихын дамуын, жасалу технологиясын зерттеп жүрген ғылым 

кандидаты Т.Басеновты, С.Қасимановты және т.б. атауға болады.  

Кілемді Махмұт Қашқаридың «Диуани луғат –ат Түрік» еңбегінде кілемді  ُكِفز  - куфиз, ал 

киізді   ِكٍزز - кизиз деп көрсетеді. «Пазырық кілемі» түркі кілемінің алғашқы нұсқасы болып 

табылады. Бұл кілем біздің дәуірімізден бес ғасыр бұрын пайда болған. Кілімде 3600 түйін бар. Ені 

мен ұзындығы — 1,90х2 метр. Бұл кілемде «төрт жапырақты гүл», «айқасқан гүл», «ғұн гүлі», «небен 

гүлі» деген өрнектер бейнеленген. 

 Қазақ ою - өрнегі – ғасырлар бойы дамып келе жатқан өнер туындысы. Халқымыздың қай 

қолөнер саласын алсақ та,  ою - өрнектер өзіндік ерекшеліктерін сақтай отырып, белгілі бір тәртіппен 

орналасқанын көреміз. Оюлардың ежелден келе жатқан нұсқаларында элементтер құстың, гүлдің, 

жануарлардың түрін тұспалдап тұратын белгілі.  

Өнертанушы ғалым В.Чепелелев: «Қазақтар — тек ою-өрнек әлемінде өмір сүретін сияқты» деп 

текке айтпаса керек. Өйткені, халық мұрасындағы ұлттық өрнектердің үйлесімді реңдері ата-

бабаларымыздың тұрмыс-салт дәстүрін бейнелегендей. Анықтап айтқанда, халқымыздың тарихын, 

шежіресін, жағрапиясын, мінезін, ерлігін дәл бейнелейтін ою-өрнектей құдіретті өнер жоқтың қасы. 

Бұл өнер әрбір халықтың болмысымен бірге туып, біте қайнасып келеді. Қазақ ою-өрнегінің табиғаты 

халық өнерінің тарихи дәстүріндегі сұлулық пен әсемдікті көре білетін, байқай алатын зерделі азамат 

тәрбиелеуге айрықша ықпал ететіні анық.  

Жалпы кілем тоқу тұрмыс қажеттілігіне байланысты ертеден бізге мәлім. Кигіз үйге көрік 

берген кілем күнделікті тұрмыста пайдаланатын жүннен жасалынатын, әлі күнге дейін өз маңызын 

жоймаған бұйым болып табылады. Кілем бетіндегі сан қилы сәнді өрнектер-көшпелі халықтың өмір 

шежіресін баяндайды. Бұрын өмір сүрген ата-бабаларымыздың тұрмыс-тіршілігі, көшпелі елдің ағаш 

үйі, мал қорасы, ескі қорғандар, жүзім баулары, бәрі-бәрі осы кілем өрнектерінде бейнеленіп тұр. 

Кілемдегі суреттер шартты түрде бейнеленгенімен, онда өмір шындығы айқын аңғарылады. Әр 

кілемнің өзің айтар ойы бар, мәселен отар-отар малдың, береке бірліктің болуы, сонымен қатар, үйге, 

мал-жанға көз тимеу үшін кілемдерде тұмардың көптеп кездеседі.  

Бүгінгі таңда жоғары оқу орындарында заман талабы туындатқан жасөспірімдердің рухани 

тәрбиесін жүргізетін жаңа педагогикалық технологияны меңгерген мұғалімдер дайындау талабы алға 
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тартылуда. Сол міндеттердің бірі – кілем өнерінің тәрбиелік мүмкіндіктерін пайдалану арқылы 

оқушыларды тәрбиелеуге студенттерді дайындау мәселесі. Ғасырлар бойы жинақталған қазақ 

халқының асыл мұрасы – кілем өнерін тәрбие процесінде қолдану еліміздегі «Мәдени мұра» 

бағдарламасы аясында өзінің көкейкестілігін арттыра түседі. Қазақ халқының кілем өнерінің 

көркемдік ерекшеліктері Ә.Марғұланның, М.Мұхановтың, Ә.Тәжімұратовтың, С.Қасымановтың 

еңбектерінде айтылады. Халықтың көркем өнерінің әсемдік тұтынушылық, әлеуметтік мәні туралы 

тарихшы, этнограф, философ ғалымдар Б.Қазиханова, Ө.Жәнібеков, Б.Байжігітов және т.б. 

еңбектерінде қарастырылған. [1, 3 б.] Кілем бұйымдарын оқытуда кілемнің шығу тарихын, кілем 

түрлерін, кілем түстері мен кілемнің қолданылуын ою-өрнектерінің мән мағынасын, оюлардың 

жасалудағы сырын, кілемді оқушыларға көркемдік білім беру мен жан-жақты тәрбие беру құралы 

ретінде қарастыруға жағдай туғызу керек. Кілем бетіне түскен оюлардың өзін арнайы сабақта 

оқытуға болады. Кілем тарихына келер болсақ сонау сақ дәуірінен бастап кілем өнері дамыған. 

Кілемге өз дәуірлеріндегі оқиғалармен тұрмыс тіршілігін бейнелейтін, сондай-ақ, кілем бетіндегі 

оюлар арқылы адамдардың арман тілегін де бейнелеп отырған. Ою өрнегі әсем салынған қазақ 

қоғамында ертеден қолданыста жүрген бұйымдардың бірі бұл кілем. Кілем тоқу мал 

шаруашылығымен айналысқан халық  мал жүндерінен бұйыдар жасаған. Атап өтер босақ, кілем, 

текемет, алаша басқұр, жайнамаз, қоржын, тұскиіз және т.б. бұйымдарды шебер жасаған. Кілем 

тоқылуына, материалына, ру үлгілеріне, ою өрнектеріне, қосалқы белгілеріне қарай бөлінеді. Кілемге 

өрнек салғанда негізінен жақсылықты меңзейтін, яғни, аспанымыз ашық, өміріміз ұзақ, бақытты 

болайық деген символдарды бейнелеп отырған. Қанша жаугершілік, қиын қыстау замандарды бастан 

кешірсе де жақсылықтан үмітін үзбеген. Жалпы қазақ халқы оюмен ой айтқан халықпыз. Ою-өрнек 

ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі халықтық өнер болып табылады. Тұрмысқа шыққан қыз 

біршама уақыт өткен соң төркініне оюлы кесте не болмаса текемет сияқты сәлемдеме жіберетін 

болған. Сол жіберілген дүниеге қарап қыздың ата-анасы қызының жағдайын білетін болған. Мәселен, 

текеметте қызыл гүл, сәнді ою өрмектер болса, қызының жағдайының жақсы екенін, ал, арық 

адамның не болмаса жапалақ бейнеленсе жағдайдың мәз еместігін біліп отырған. Жан-жануарларды 

сонымен қатар жануарлардың бейнесін кілемге текеметке, зергерлік бұйымдар мен киім кешектерге 

пайдалану сонау ерте заманнан бастау алғаны бәрімізге аян. Мәселен, ою өрнек салу андронов 

мәдениеті, сақ дәуірінен кездесетінін және өте ұқыпты әрі өте шебер жасалған. Андронов 

мәдениетінде мал жүнін иіріп, киім тоқыған, әйелдер құлақтарына қола сырға мойындарына 

өңіржиектер, кейде оған алтын моншақтар тізіп салатын болған. Сақ дәуіріндегі алтын адамның 

үстінен жан жануарлардың бейнесі табылған. Сақтар арасында зергерлік өнер мейлінше жетіліп, биік 

деңгейге көтерілген. Зергер шеберлер алтын, күмісті балқытып құюмен таныс болған. Үй кәсібі мен 

қолданбалы өнер бұйымдары – ат әбзелінің, киіз үй жабдықтарының нәзік оюланған заттары, шебер 

істелген үй жасау бұйымдары, үй-іші тұрмысында ұсталатын заттар (кілемдер, киіздер, кестелер, ши 

тоқымалар, ыдыс – аяқтар), әйелдердің сәнді киімдері мен әшекейлері-міне, осылардың барлығы 

халықтың өзіндік материалдық мәдениетінің жоғары болғандығын дәлелдейді. [2, 172 б.] Ою салу 

өнері сонау тас ғасырынан бастау алады. Қазақ жерін мекендеген тайпалар мен халықтар ою-өрнекті 

кеңінен пайдаланғандығын біз қазба барысында табылған заттардан біле аламыз. Сақ заманынан 

табылған әшекей бұйымдарда зергерліктің терең дамығанын анық көреміз. Түркістан қаласындағы 

«Әзірет Сұлтан» мемлекетттік тарихи-мәдени мұражай қорындағы есептік номері ӘСММ КК-2432 

кілемі де осы іспеттес сырға тұнып тұр. Жалпы кілем көлемі 370-210. Кілемнің біраз жері тігілген, 

ескі. Кілем түкті кілемге жатады. Өрнектеріне қарай кілемді шатыргүл кілеміне жатқызамыз. 

Шатыргүлдің ішінде өрнектермен қатар сегіз қырлы дөңгелектің ішінде «қошқармүйіз» бар, 

шеттерінде кіші өсімдік тектес өрнектермен өрнектелген. Шатыргүл кілем тоқу технологиясы 

жағынан шигүл, шешенгүл, пәтінісгүл, самаурынгүл кілемдеріне ұқсас, салынатын түрлері құрамалы 

болып келетін кілем түрі. [3, 92 б.] Шатыргүлдің ішінде төрт жаққа бағытталған төрт қаңқа бейнесі 

бейнеленген. Бұл төрт құбыламыз тең болсын дегенге саяды. Негізінен қаңқа кілем, алаша, басқұр 

бау т.б. тоқыма бұйымдар негізінде өрнек ретінде салынды. 

Кілемнің ортасында шатыргүл орналасқан. Шатыргүлдың төрт бұрышында «қаңқа» 

бейнеленген. «Қаңқа» ою-өрнегі тоқыма бұйымдарында қолданылады. Малдың құрап қалған сүйегін 

тұспалдайды. Алаша, кілем, басқұр бау т.б. тоқыма бұйымдар негізінде өрнек ретінде салынды. [4, 33 

б.]   Бұл дегеніміз. Сондай-ақ шатыргүлдің ортасында үлкен ромб орналасқан жиегінде кіші 

ромбылар бар. Ромбы ою өрнектің сыртқы тұрпаты геометриялық бейнеден жасалып, ішіне 

«қошқармүйіз» және құсқанаты т.б. элементтер компазициясынан құралған. Ал біз әңгіме қылып 

отырған кілемдегі ромбылардың ішінде өрнектер салынбаған. Шатыргүлдің бірі жасыл келесісі қара 

түсті. Яғни бұл өміріміз көктем гүліндей құлпырсын, жеріміз кең болсын деген мағынаға келеді. 
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Жалпы кілем қызыл түсті. Қызыл түс-оттың, күн көзінің символы. Шатыргүл өрнегімен жиегінің 

арасын бір тік сызық бөліп тұр. Кілемнің жиегінде төрт қатар өрнек түскен. 

Бірінші қатарды «Ирек су» оюы түскен. «Елдің ағасы болғанша судың сағасы бол» деп, 

суармалы егін егуде судың мәнін жоғары бағалап, қолөнерінде де тоқшылық пен молшылықтың 

нышаны етіп «су», «ирек», «арық», «тасқын», «тоғыз төбе», «арпа гүл» т.б. ою-өрнек түрлерін 

қолданды. «Ирек су» адамның өмір жолы, судың белгісі. «Ирек» қатарынан бірнеше рет немесе бір 

рет тірілетін әр түрлі геометриялық үшбұрыштар бейнесіндегі өрнек. Ою екі қатар салынған. Бірінде 

сары, екіншісі қанық жасыл түсті. Сары түс ақыл парасаттың символы. [5. 32 б.] Бұл «ирек су» 

өрнегінің төменгі тұсында түйенің бейнесі салынған. 

Ал зооморфтық ою-өрнектер туралы Ә.Марғұлан «тұрмыс-тіршілігі негізінен мал 

шаруашылығы болғаннан соң қазақ халқы ою-өрнектердің көпшілігі жануарлар бейнесі, мүйізі, 

құстардың қанаты, іздері ұғымдарымен тығыз байланысты» деген. Сондықтан болар түйе бейнесі ою-

өрнектерде жиі кездеседі. «Ауырды нар көтереді,өлімді ер көтереді», «Қабырғалы қара нар 

қабырғасын сөксең, бақ етпес», «Нар жолында жүк қалмас» – деген мақалдар қазақтың түйеге деген 

зор ықыласын білдіреді. Адам алыс жолға шыққан кезде киімдеріне «түйетабан», түйемойын» 

оюларын салады. Және «ботакөз» өрнегін қолданады. Күн көрісі төрт түлік мал болған көшпелі 

қазақтың мал кисе киімі, ішсе тағамы, мінсе көлігі болған. Олар мал жүнінен, қыл-қыбырынан иіріп 

киіз үй жасауларын, киімдерін тоқыған, ал сүйегінен, мүйізінен немесе терісін илеп күнделікті 

тұрмысқа қажетті заттарын дайындаған. Тіпті малмен байланысты ұғым-түсініктерін ою өрнектер 

арқылы бейнелеп отырған. Кілемдегі түйенің түсі жасыл. Түйе малы қазақ халқында қасиетті мал деп 

санаған. Яғни бұл зооморфтық ою-өрнекке жатады. 

Екінші жиегінде ромбылармен қатар, тарақ бейнеленген. «Тарақ» өрнегі күнделікті тұрмыста 

пайдаланып жүрген шаш тарайтын тараққа ұқсайды және бірнеше жуан жолақтардан тұрады, бұл 

өрнек нақышына келтіріліп қолданылады. [6. 33 б.]  Тұмарша, тарақ, қырық мүйізсияқты элементтер 

қатары дәстүрлі болып табылады. Үшінші жиегінде жасыл, сары, қызғылт түсті «ою» төртінші 

жиегінде сары түсті «қошқармүйіз» салынған. «Қошқармүйіз» – ою-өрнегі қойдың төбесі мен екі 

жаққа иіріле түскен мүйіз бейнесінде келіп, оның қолтық тұсынан қойдың құлағы долбарланып тағы 

бір шолақ мүйіз тәрізді екі буын шығып тұрады. [7. 27 б.] Одан байқаған адамға қошқардың тұмсық 

пішіні аңғарылады. Текеметте, сырмақта, басқұрда, алашада, кілемде, былғары, сүйек, ағаш, зергерлік 

бұйымдардың барлық түрінде кездеседі. Кілемге көбіне көп «қошқармүйіз», «тұмар» немесе «су» 

оюлары салынады. Мұнысы туған жер төсін толтырған отар-отар қой болсын деген халықтың арман-

тілегінен туған ой болса керек. Оңтүстік өңірде тоқылған кілемдердің көпшілігіне Қ.А.Ясауи 

кесенесінде бейнеленген өрнектер тоқылған. Мәселен «қошқармүйіз», сегіз қырлы өрнектер, 

«төртгүл», гүл тектес өрнектер, жұлдызшалар, ромбылар, айқыш (көне атауы шармұқ, кейде бұны 

дүниенің дөңгелене қозғалысын бейнелейді деп те атайды) кесенеде көрініс тапқан. Кілемнің екі 

шетінде шашақ  тоқылған. Кілемде мал өсіру мен аңшылықты, жер-су, көшіп-қону көрністерін, 

күнделікті өмірде кездесетін әр түрлі заттардың сыртқы бейнесін береді. Қазақтың ұлттық ою-

өрнектеріндегі бір ерекшелік осы түрлі ұғымның қайсысын бейнелегенде де ұлттық ою-өрнектің 

негізі болған мүйіз оюы. Ою-өрнектің класификациялық негізгі мәнері төрт топқа бөлінеді. Олардың 

барлығының негізінде геометриялық ұғым элементтері жатыр Зооморфтық өрнектер аңдар, жан-

жануарлар әлемін бейнелейді. Көшпелі қазақтар – ақынжанды адамдар. Өйткені, олар өз малына 

керемет үлгісін ежелден танып байқаған. Қазақ халқы өз ісінің хас шебері ретінде өздерінің 

таланттары мен қабілеттерін қолөнерде қолдана білген. Жан-жануарлар қазақтың ою-өрнектерінің 

ішінде ең көп тараған, ең көп қолданылатын түрі. Жабайы аңдар мен ұшатын құстар, малдар адам 

баласына ішетін сусын, жейтін тамақ  киетін киім болып ғасырлар бойы асырап келе жатқанын 

айтудың қажеті жоқ. Ата-бабаларымыз малдың ерекше қасиеттерін бағалап ән-жырға, күйге қосты. 

Олардың образдары шығармаларға, бейнелері қолөнерде ою-өрнекке айналды. Сондықтан 

хайуанаттар оюларының тамыры терендс жатыр. 
Бұл оюдың негізін “қошқар мүйіз” өрнегі қалайды. Ары қарай «қошқар мүйіз» өрнегі өзінің 

құрамын мүйіз тектес ою-өрнектердің түрлерімен жалғастырады. Оларға қос мүйіз, сыңар мүйіз, арқар 

мүйіз, сынық мүйіз, тармақ мүйіз, бұғы, ешкі мүйіз, кисық мүйіз және т.б. жатады. Ою-өрнектерді 

құрастыру үшін шеберлер өсімдіктер мен гүлдердің суреттерін қолданған. Осындай өрнектер барлық әлем 

халықтарының мәдениетінде көп кездеседі. Өсімдікті оюлар қазақтың қолданбалы шығармашылығында 

лайықты орын алады. Олар жапырақтар, жапырақшылар, үшбұрышты өсімдіктер, бітеу гүлдер және 

гүлдер. Мысалы, гүлдердің барлық түрінің символы – гүл ою-өрнегі. Шебер әйелдер киім-кешектерді 

әшекейлеуде өсімдікті өрнектерді жиі қолданған. Өсімдік тектес оюлардың негізі болған жапырақты 

таңдап, оларды әр түрлі топқа бөлді. Мұндай ою-өрнектер үш гүл, төрт гүл, бес гүл, үш жапырақ, бес 
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жапырақ, шырмауық, райхан және тағы басқа түрлерді қолөнер бұйымдарынан кездестіруге болады. 

Геометриялық өрнектерді ромбылар, иректер, жұлдызшалар, үшбұрыштар және көпбұрыштар құрайды. 

Қазақ ою-өрнегінің геометриялық түрі көшпелі халықтарға байырғы заманнан-ақ нақты сандар мен грек 

математигі Пифагор заңдарының белгілі болғанытуралы мағлұмат береді. Өйткені, біздің ата-

бабаларымыз тек көшіп-қонып қоймай, сонымен қатар ірі қалаларда өмір сүрген. Олардың арасында 

қолөнершілер, саудагерлер, құрылысшылар көп болған. Өсімдікті оюлармен араласқан геометриялық 

өрнектерді Бабажы-қатын (Х-ХІ ғғ.), Айша бибі (ХІ-ХІІ ғғ.), Қожа Ахмет Ясауи (ХІІІ-ХІҮ ғғ.) және т.б. 

монументті құрылыстардан көруге болады. [4] Космогондық өрнектер ғарышпен байланысты 

жұлдыздарды, күнді, айды, жарты айды кемпірқосақты бейнелейді. Ұлан-ғайырдалада көшіп-қонып 

жүрген көшпелілерді ғарыш пен әлем құпиясы үнемі қызықтырған. өйткені оларды түні бойы нешетүрлі 

ою-өрнектер құраған жұлдыздардың ғажайып әлемді көмкеріп тұрған. Шын мәнінде, табиғат аясында, 

онымен үйлесімді өмір сүрген көшпелі қазақтар арманшыл халық еді. Олардың киіз үйде тұруының себебі 

де осы болар. Киіз үй – көшпелі өмірге бейімделген, ерте заманнан келе жатқан баспана. Осы жеңіл де 

жинақы киіз  үйді көшпелілер ғарышпен байнаныстырған. Бұл баспана бұрышы жоқ, жер шары секілді. 

Төбесінің дөңгелене жасалынуы – аспан, ал едені – жер, шаңырақ жердің кіндігі болып қабылданған. Ою-

өрнектердегі осындай үйлесімділік көк Тәңірге сиынудан жалғасын тапқан. Қорыта келгенде Түркістан 

өңірінде тоқылған кілемдер басқа аумақтарға қарағанда өзгеше өрнектерен тоқылған. Мәселен ою-

өрнектермен қатар гүл тектес өрнектер, жан-жануарлардың құстардың бейнелері де өз үйлесімін тауып, 

астасып жатыр. Кілем тоқу өнері сан ғасырлардан бері келе жатқан қол өнер түрі. Осы қол өнер түрін 

жоғалтпай дамытуымыз керек. Бүгінгі таңда кілем өз орынын жойған жоқ. Бір өкініштісі қолдан тоқылған 

кілемдер сұранысы азайып, машинамен тоқылған араб, түрік, парсы кілемдерін тұтыну сәнге айналып 

барады. Ал қолдан тоқылған кілемдерді, кілемді бағалай білетін адамдардың үйлері мен мұражайлардан 

ғана көре алатын болып барамыз. Оңтүстік өңірде қол кілемдерді бағалағанымен, ірі қалаларда бұл кілем 

түрлерін қолданыстан алып тастаған. Көпшілікке топырақ шаша да алмаймыз, мүмкін қол кілемдерді ата 

баба көзін көрген деп сақтаушылар да бар шығар. Жалпы қазақ ою-өрнек мәселелерін зерделеуде ұрпақ 

тәрбиесінде, сондайақ олардың ұлттық көз қарасын қалыптастырып, ұлттық өнерге баулуымыз қажет. 

Қасиетті қазақ халқының, қолөнер туындыларының тарихы тым тереңде. Осы кілем мен текеметке түр 

салу арқылы қазақ жерінің кең байтақтығын паш етеді. Мәселен,  кең жерімізді, онда жайылып жүрген 

отар отар малды, көктеген даланы бейнелейді. Кілім тоқу тек қазақ халқында ғана дамыған дүние емес. 

Кілем тоқу мал шаруашылығымен айналысатын халықтардың барлығы тоқиды. Алайда, әр халықтың 

өзіндік кілем тоқу мәнері бар. Мысалы қазақ жерінің өзінде әр өңірі әр алуан туындылар тоқып шығарады. 

Мысалы, оңтүстік өңірлерде көбіне түкті кілем тоқылады, сонымен қатар, ою, жер су, зооморфтық 

өрнектер, гүлдермен қатар Ахмет Ясауи кесенесіндегі ою өрнектерді жергілікті халық кілем тоқуда көп 

пайдаланса, Қызылорда мен Маңғыстау өңірлерінде қазақша оюлар көптеп орын алады. Ал Шығыс 

Қазақстан өңірінде кілемді кестелеу дамыған. Солтүстікте тақыр кілемдер басымдау тоқылған. Жалпы 

қазақ ою-өрнек мәселелерін зерделеуде ұрпақ тәрбиесінде, сондайақ олардың ұлттық көз қарасын 

қалыптастырып, ұлттық өнерге баулуымыз қажет. Қасиетті қазақ халқының, қолөнер туындыларының 

тарихы тым тереңде. Осы кілем мен текеметке түр салу арқылы қазақ жерінің кең байтақтығын паш етеді. 

Мәселен,  кең жерімізді, онда жайылып жүрген отар отар малды, көктеген даланы бейнелейді. Кілім тоқу 

тек қазақ халқында ғана дамыған дүние емес. Кілем тоқу мал шаруашылығымен айналысатын 

халықтардың барлығы тоқиды. 
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филология ғылымының докторы, профессор, 

ҰҒА-ның академигі, А.Байтұрсынұлы атындағы  

Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, 

Халықаралық «Қазақ Тілі» қоғамының президенті 

Алматы/Қазақстан 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ – МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – МӘҢГІЛІК ТІЛ 

 

Бұл мақалада қазақ тілінің қай дәуірде де қандай мемлекеттік құрылымның да рухани тірегі болып 

отырғаны баяндалады. Автор тілдің Күлтегін дәуірінен бергі үлгілерін сөз ете отырып, тіл байлығы мен 

болмысын тереңдете талдауға тырысады. 

Кілт сөздер: мемлекеттік тіл, қазақ хандығы, тәуелсіздік, қазақ тілі, мәңгілік тіл. 

 

В данной статье рассказывается, что язык являлся духовной опорой любого государственного строя в 

любом веке. Автор приводя в пример все модели языка со времен Култегин старается глубоко анализировать 

богатство и бытие языка. 

Ключевые слова: государственный язык, казахское ханство, независисмость, казахский язык, вечный 

язык. 

 

This article describes that the language was a spiritual support of any political system in any century. The author 

tries to analyze wealth and life of the language deeply by providing examples on all language models since the time of 

Kultegin. 

Key words: official language, Kazakh khanate, independence, Kazakh language, eternal language. 

 

 «Йоллығ қаған, Йамы қаған, Бұмын қаған үч қаған олурмыс. Екі йуз йил олурмыс...». 

Ел-етміш Білге Турайын қағанның біздің заманымыздың 753-ші жылы орнатқан Теркін тас 

ұстынының ең бірінші жолына осылай деп мәңгілікке қашалып жазылған асыл сөз 1300 жылдан бері 

Көктүріктер Қағанатының атажұртында әлі күнге дейін желдің өтінде қасқайып бізге қарап тұр. Бұл 

Иоллығ, Яама, Бұмын қаған әулетінің 200 жыл, яки 544-744 жылдары ел билеп, айбынды мемлекет, 

Қағанат-империя құрғанының  мәңгілік айғағы. Ал сол заманның «Күлтегін» жазбасындағы 

«Барлығы 25 рет жорық жасап, 13 рет соғыстық. Тізеліні бүктірдік, басы барды жүгіндірдік», «Інім 

Күлтегін екеуміз ақылдастық. Әкеміз, ағамыз құрған халықтың аты өшпесін деп түрік халқы үшін түн 

ұйықтамадым, күндіз отырмадым» немесе «Жалаңаш халықты тонды, кедей халықты бай қылдым. Аз 

халықты мол қылдым» деген жолдарын дәп қазір Тәуелсіз Қазақстанның мектеп табалдырығын 

тарыдай болып аттап кіріп, таудай болып шығатын әрбір жас өрені білмек керек. Осыдан ширек 

ғасыр бұрын мұндай асқақ мұратты, асыл рухты, ғұмыры мәңгілік  жорық жырлары мынадай биік 

мінберден  оқылмайтын; оны көпке естіртіп, дауыстап айтудың өзі мұң болатын[1]. Ал бүгінде сол 

мәңгілік «Күлтегін» жыры ана тілімізде былайша төгіледі: 

 

«Алтай тауым  

Бесік болып тербеткен, 

Жарқылдаған от пен 

Сарқыраған судың ішінде  

Ержеткен – 

Көк тәңірінің оғландары 

Бүкіл түрік жұртының 

Арландары мен қабыландары, 

Бумын қаған мен 

Істемі қаған атқа қонды. 

Елімді ел етемін деп, 

Жерімді көгертемін деп 

Оттай асау, 

Оқтай ұшқыр 

Атқа қонды». 
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«Түрік халқының аты 

Құмға сіңген судай 

Құрымасын деп, 

Асып тұрған айбыны 

Шөптей жұлынбасын деп 

Әкемді қаған, 

Шешемді 

Ханша еткен Тәңірі 

Мені де қаған етті. 

 

Мен 

Атағы асқақтап жатқан 

Елге 

Қаған болғам жоқ; 

Байлыққа батпақтап жатқан 

Елге  

Қаған болғам жоқ. 

Мен 

Киерге тоны жоқ, 

Ішерге асы жоқ, 

Шығатын жолы жоқ 

Жәутік елге қаған болдым. 

 

Інім Күлтегін екеуміз 

Әкеміз бен ағамыз 

Ел еткен елді,  

Жер еткен жерді 

Сақтап қаламыз деп 

Түнде ұйықтамадық, 

Күндіз отырмадық. 

Қызыл қанымызды төктік, 

Қара терімізді жүгірттік. 

Сеңдердей сатырладық, 

Сарыаяздай сақылдадық. 

 

Күлтегін екеуміз 

Өліп-өшіп жүріп, 

Дұшпанның қанын 

Белуардан кешіп жүріп 

Елді – қайтадан 

Ел еттік, 

Жерді – қайтадан 

Жер еттік. 

 

Елімді 

Суға батырмадым, 

Отқа күйдірмедім. 

Ешкімге 

Бастарын идірмедім! 

 

Азды көп қылдым, 

Кедейді бай еттім. 

 

Қазаным құтқа толды, 

Ел-жұртым бұтқа толды». 

(Жырдың еркін әдеби нұсқасын жасаған ақын Темірхан Медетбек). 
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Ресми күнпарағымыздың өрмегін өзгерткен биылғы жыл еліміз үшін ерекше оқиғаларымен есте 

қалатын жыл болмақ. Оның ең бастысы – Елбасы бастамасымен Қазақ хандығының 550 жылдығы 

мемлекеттік өреде еліміздің барлық өңірінде кең көлемде аталып өтуі. Тәуелсіздік алған жылдар 

ішінде ауқымды-ауқымды талай шаралар атқарылып, аталып өтіп жатыр ғой. Ал Қазақ 

мемлекеттілігінің бастауы болған Қазақ хандығының атаулы күнінің арнайы мерекеленуі – ерекше 

мәнді, ишаралық нышаны бар құбылыс болды деп білеміз. Сондықтан осы орайлы сәтті пайдалана 

отырып, баршаңызды осынау атаулы мерекемен және тойланып өткен ең ұлық, жалғыз да дара 

мерекеміз – Тәуелсіздік күнімен шын жүректен тағы да бір құттықтауға рұқсат етіңіздер! 

Адамзаттың өркениет тарихын қарап отырсақ, бүгінде іргелі мемлекет болып отырған азулы 

елдердің өзінің мемлекет ретінде ұйысып, іргесін бекіткендері бертінде ғана. Ғұн, Сақ, Көк түріктер 

дәуірінен тартып, жарты әлемге билігін жүргізген Алтын Орданың тікелей мұрагері ретінде он 

бесінші ғасырда оңаша отау – Қазақ хандығының шаңырағын көтерген Қазақ елінің бұл тарихи 

мерейтойын атап өтуіміз қандай жарасымды болды.  

Әлбетте, кез келген мемлекеттің негізгі өзегін құрайтын, табан тірер тұғыры болатын басты-

басты белгілері бар. Мемлекеттілік мәселесін зерттейтін ғалымдар олардың қатарына елдің біртұтас 

жерін, ортақ тілін, қорған болар қуат-әскерін, рухани өзек – дінін жатқызады.  

Мен осы мәселеге «Халықаралық Қазақ тілі қоғамының» төрағасы райында, тілші ғалым 

ретінде Қазақ хандығының мемлекеттілігін нығайтқан, күш-қуатын арттырған қазақ тілі тұрғысынан 

келсем деймін. 

«Дүние дүние болғалы баршаның бастауында СӨЗ тұрмақ!». Иә, адам баласын алға 

оздырған, адамды Адам қылған осы СӨЗ, оның ТІЛІ емес пе?!. 

Адамзаттың сөз-лебізі, қандай да бір ұлт пен ұлыстың тілі – ешқашан қайталанбайтын, бір 

жоғалса орны толмас, қайтып орнына келмес, теңдесі жоқ дара құбылыс, феномен! Сөзі жоғалмаған 

жұрттың өзі жоғалмайды. Сөзі, тілі мәңгілік елдің – ғұмыры мәңгілік! 

Бір қуанышымыз һәм мақтанымыз – қазақ тілінің тылсым тарихы тым тұңғиық тереңде, Адам 

затының жаратылуымен, жер-жаһанда саналы тіршіліктің орнығуымен бірге жасасып келе жатыр 

десек, тым асыра айтқанымыз емес. Бүгінгі өркениетті дәуірдің айқындаған барша ілім-білімінде, жер 

бетіндегі ең көне саналатын жазбалардың қай-қайсысында да қазақ тілінің, оның ата тілі мен баба 

тілінің із-сорабы, тарих шаңына көмілген, кілтін тапқан талаптыға жарқырай көрінер жауһар пішім-

порымы бар. 

Біз ілкі сөзімізді елін, жерін һәм тілін сүйетін әрбір Алаш азаматының көкірегіне нұр, рух боп 

құйылар, баршамыздың көкейіміздегі арман-мұратымызды тап басып тасқа таңбалаған, сонау адамзат 

өркениетінің балғын кезіндегі V-VІІІ ғасырлардан оның шексізге қол созған мәңгілік көкжиегіндегі 

25-ші, 50-ші, 100-ші ... ғасырларындағы ұрпақтарына аманаттаған өшпес мәңгілік жыр жолдарымен 

бастаған едік. Ғылым тілінде оларды «руналық жазу», яғни құпия жазу деп атайды. Көне түркі тілінің 

бар болмысын, грамматикасы мен сөздік қорын алақанға салғандай жарқырата көрсеткен, Орхон мен 

Енесай һәм Талас бойынан табылған (ал алып Еуразия кеңістігінде олардың жойылған, сақталмағаны 

қаншама!!!) бұл мұраларды 1893 жылы 25 қараша күні дат ғалымы Вильгельм Томсен кілтін тауып, 

сол жылдың 15 желтоқсанында Дания Корольдық Ғылым академиясының Алқа жиынында 

баяндағанша және заманының ұлы түрколог ғалымы В.В.Радлов 1894 жылы 19 қаңтар күні 

Петербургте Ресей Ғылым академиясының ғалымдары алдында жария етіп, оқып шыққанға дейін 

кімдер оған таласып, кімдер иелік етпеді десеңізші?!. Орыстар, финн халқы, тіптен алыс аралдағы 

ағылшындарға дейін оны өзінің төл мұрасы деп жариялау жолында жарғақ құлақтары жастыққа 

тимей, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Тас жазудан әлемді таңғалдырған «Тәңірі», «Түрік» сөздерінің 

оқып-танылуы олардың өркениетті, өзгені отарлау жолымен мәдени кембағалдықтан құтқарамыз 

деген астамшылық кеудесін су сепкендей басып, есеңгіретіп тастады...       

Иә, 550 жылдық жанкешті тарих... Осы айтулы датаны ұлықтау барысында біздер, әсіресе 

қоғамдық ғылым саласындағы қазақ ғалымдары тындырғанымыздан гөрі әлі атқарарымыз, қолға алар 

шаруаларымыздың шаш етектен екеніне көзіміз жетті. Бүгінгі таңда сырттан біреу келіп, біздің 

тіліміз бен тарихымызды, мідениетіміз бен өнерімізді зерттеп, ұшпаққа шығармасы анық. Сол себепті 

ғасырлап, 500 жылдап, мың-мың жылдап төл тарихымыздың, өркениет көшіндегі жүріп өткен 

жолдарымыздың тылсым сырларын ашу біздің қасиетті борышымыз. Және оны айқындап, аршып 

қана қоймай, орта және жоғары оқу орындарының оқулықтарына енгізу, ақиқатты қағидатқа 

айналдыру ісін жеделдету – бүгінгі жаһандану заманының заңды талабы. 

Біздің ғалымдарымыз, әсіресе шекараның арғы бетіндегі қытайтанушы қандас әріптестеріміз 

соңғы онжылдықтарда көне Қытай жазбаларына сүйене отырып Ғұн империясы (б.з.б. 318 – б.з. 581 
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жж.) мен Үйсін Елі тарихын жүйеледі. Десекте өзіміз туған топырақтан табылған Алтын киімді 

адамдарымызды ту етіп көтергенімізбен ертеден бері ғылымда орныққан евроцентристік, тіптен үнді-

евроцентристік ағымның жалауы іспетті – «сақтар иран тектес халық, олар иран тілінде сөйлеген» 

деген ешбір дәйек-дәлелі болмаса да әбден санаға сіңген тозығы жеткен көзқарас-пікірлерден құтыла 

алмай-ақ келеміз. Тілші ғалымдар, оның ішінде «Қазақ тілі» қоғамының белсенді оқымыстылары 

хатқа түскен көне ономастикалық атауларды (жер-су аттары мен кісі, ру-тайпа есімдері) зерттеп, 

зерделеу арқылы мұндай саяси-әлеуметтік маңызы жоғары әрі өте күрделі ғылыми мәселелердің 

түйінін тарқатуда өз үлестерін қоспақшы. 

Әрине, бір баяндамада мыңдаған жылдық тарих-тағдыры бар Қазақ тілінің бастан кешкен қилы 

баспалдақтарын бажайлап шығу оңай емес. Бұл жерде біздің басты айтпағымыз – замана талабы, 

ширек ғасырлық соқпалы, соқтықпалы Тәуелсіздік жолымызды даңғылға айналдыру, зиялы қауым 

мойнындағы аманат жүкті, қарыз-парызды Қоғам боп жұмыла көтеру. Аяққа тұсау, ауызға қақпақ 

болған өткен замандағы тоқшылық-баршылықты аңсай бермей, жалғыз орыс тілі мен оның артық-

кемісті ілім-біліміне ғана арқа сүйемей, әлем айдынан, ғаламат мүмкіндігі бар ғаламтордан өзімізге 

өте қажетті, ділгір інжу-маржанды ақпаратты сүзіп алып, мемлекеттік тілде балабақшадан бастап, 

орта мектепте өскелек ұрпақ бойына елім-жерім, тілім-ділім, мәдениетім мен өнерім деп еміреніп 

тұратын парасатты патриоттық қасиет, алашшыл азаматтых рух  қалыптастыру. 

Осы орайда ұлт десе, ұлтшылдық десе аза бойы қаза болатын кешегі кеңестік идеологияның 

қазақ қоғамтану ғылымының жолын кескен, бесігінде тұншықтырған зардап-зомбылығына бір мысал 

келтіре кетпекпін. Біз, лингвист ғалымдар көп уақыт қазақтың әдеби тілі – ұлы Абайдан басталады 

деп келдік. Осындай келте пікірді концепцияға айналдырушылар біздің қадірменді ұстаздарымыз еді. 

Әрине, олардың жалған сөйлеуіне, бұқпантайлануына заманы, кешегі кеңестік тар кезеңнің шаш ал 

десе, бас алатын коммунистік идеологиясы кінәлі еді. Тіптен бір классик ақынымыздың шаршы 

топтың алдында: «Мен совет өкіметінен арғы жерге аяқ баспаймын»,  – дегенін де жұртшылық ұмыта 

қойған жоқ шығар.  

Сол қысаң кезеңнің өзінде уақыт, қатал саясаттан қаймықпай «Қазақтың әдеби тілі Абайдан 

басталмайды. Халық бар жерде оның мемлекеті болады. Мемлекеті бар жерде оның мемлекеттік тілі 

болады. Ол тілде халық сөйлейді, әдебиет жасайды, сырт елдермен қарым-қатынасқа түседі. Қазақ 

тілі Қазақ хандығы тұсында мемлекеттік қарым-қатынас тілі ретінде сараланған» – деп тың теория-

пікір ұсынған проф. ұстаз Бейсембай Кенжебаев болатын[2]. Замана талабы дегеннен шығады, 1960 

жылдары біз басымыздан «Жылымық кезеңі» деген дәуірді өткізген болатынбыз. Қазақ үшін уақыт 

баяғыдай жылжып аққандай боп көрінгенімен, ғылым-техника жетістіктері, космосты игеру, 

қоғамдық ғылымдардағы сапалық секірістер, әлемдік ақыл-ой, парасаттың жаңа құндылықтарды 

талдап-таңдауы дүниені өзгертпей, алға сүйремей тұра алмады. Осы толқынға үн қосқан қайсар қазақ, 

проф. Б.Кенжебаев Асан қайғы, Сыпыра жыраудың аттарын атап, Қазақ хандығының азаматтық 

тарихы, әдебиеті, қастерлі тілі – тұтас руханияты жайында мәселе көтерді. Азаматтық тарихымызды 

әрі қарай хандық дәуірі, тіпті Түрік қағанатына дейін ілгерілетейік деді. Бұл, жоғарыда айтылғандай, 

сол кезде шетелдік, тіптен орыс қоғамдық ғылымында әбден орныға бастаған тұжырым болатын. 

Әйтседе, көзіміз көрді, есітіп біліп жүрдік, ұстазымыз проф. Бейсенбай Кенжебаев ұлтшыл, 

алашордашыл аталып, есекке теріс мінгізілді. Қанша теперіш көрсе де Бейсекең пікірінен қайтпады. 

Ақыры замана тоңы жіби келе оның ой-пікірлері мойындалды, бастамаларына жол ашылды. Хандық 

дәуірді азаматтық тарихымызға, руханият тарихына кіргізу үшін күрескен М.Әуезов, Ә.Марғұлан, 

Б.Кенжебаев, Е.Бекмаханов сынды ұлы тұлғаларымызды мынадай тарихи сәтте еске алып, рухына 

бас иіп, тағзым етіп жүргеніміз абзал! 

XV ғасыр – еліміздің тарихына орасан зор өзгерістер әкелген дәуір болды. Соның ішінде біз 

үшін ең ерекшесі – Қазақ хандығының құрылуы. Бұл ғасырдың орта шенінде Әбілқайыр хан ішкі-

тысқы қиыншылықтар шырмауынан шыға алмай, елге тізесі бата бастаған тұста, оның 

қарамағындағы Керей хан мен Жәнібек хан Әбілхайырға наразы жұрттың көбін бастап шығысқа – 

Шу өзені бойына қоныс аударды. Осы кезде батыстағы Ноғай хандығы мен шығыстағы Моғолстан 

жеріне дейінгі кең- байтақ өңірде қоныстанған халық негізінен қазақ тайпалары болатын. 

Бұған дейін төрт тарапқа бағынып келген қазақ тайпалары Қазақ хандығының арқасында бас 

біріктіріп, топтаса бастады. Бұл кезеңдегі ең үлкен жеңіс осы еді. Алаш Алаш болғалы Қазақ жеке-

дара шаңырақ көтеріп, тарих сахнасында Қазақ мемлекеті пайда болды. Хандық құрған мемлекеттің 

ішкі-сыртқы мәселелерін реттеу үшін оның заңы, жарғысы, тәртіп жүйесі жасалуы керек. Ал мұның 

бәрі белгілі бір ұғым мен пайым-парасатқа тіреледі. Яғни әр мемлекеттің өз тілі болмақ. Тілсіз 

хандық қалай құрылмақ, тәйірі. 
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Қазақ хандығы дәуіріне тән тілдік дерек, құжаттар аса көп бола қоймағанымен сол дәуірлерден 

жалғасқан ауыз әдебиет үлгілері, батырлар жыры, халық ертегілері және сан алуан дауылпаз 

жыраулардың, билер мен шешендердің сөз саптауынан қазақ тілінің қандай дәрежеде болғанын 

шамалауға болады. Қорқыт, Асан қайғы, Шалкиіз, Қазтуған, Төле би, Қазбек би, Әйтеке би, т.б. 

ұлыларымыз қалдырған мұралардан қазақ сөзінің ішкі рухани қуатын, мазмұн-мәнін бағамдаймыз. 

Осы ұлы тұлғалардың бір өкілін сөйлетіп көрудің реті бар сияқты. 

Жәңгірдің баласы Тәукенің қазақтарға хан болған кезі. Уақытында Тәукенің беделі алыс-жақын 

елдердің бәріне мәлім болған екен. Оның мықтылығын бізге жеткен мына бір әңгімеден анық 

байқаймыз. Ол кезінде орыс патшасы Бірінші Петрге: «Менің башқұрттарыма тиісуші болма» деп хат 

жазады. Петр патша башқұрларға тиісуін тоқтатады. Сондай-ақ ноғай бауырларды тықсыра 

бастағанда «Оларға тиісуші болма» деп тағы да хатын жолдайды. Осыдан-ақ орыс патшасы Петрдың 

Тәуке ханмен санасып отырғанын көреміз.  

Ол қазақ арасынан қалмай келе жатқан алауыздықты жойып, рулардың басын біріктіре түсті, 

қуат күшін мығымдады. Жоңғарлармен қарым-қатынасты жақсарту үшін Тәуке хан бір жолы Жоңғар 

ордасына Ғалдан Серенге елші жібереді. Елшілік басшысы Тайкелтір екен. Ол қалмақ ханы алдында 

көсіліп сөйлей алмайды:  

Өлеңді өзгеге бердік, 

Өрлікті төленге бердік, 

Алдияр тақсыр, алдыңа келдік. 

Берсең алдық, 

Бермесең қалдық, 

Сөзді өзіңе салдық, – деп тақпақ айтқандай елпелектейді. Қалмақ ханы Тайкелтірдің 

төменшіктей сөйлегеніне мерейі тасып: 

– Олай болса, кешке дейін жауап қайтарармын, жауап қайтпаса, ат-тонның амандығында 

елдеріңе қайтқандарың теріс болмас, – деп сөзді кесіп тастайды. Сонда есік жақта елеусіз отырған 

жас Қазыбек орнынан атып тұрып, ханға жетіп барады да: 

– Ерден ердің несі артық, 

              Ептестірген сөзі артық. 

              Малдан малдың несі артық, 

              Бір-ақ асым еті артық. 

              Жерден жердің несі артық, 

              Бір-ақ уыс шөбі артық. 

             Міндетке алған сөзден 

             Шегінген жігіттен аштан  

              Өлген аюдың өті артық, – дейді де. – Ел ебелек емес, ер кебенек емес, дат! – дейді. Сонда 

хан: 

– Өй, өзің жөніңді айтшы, атың кім? – депті. 

– Атым Қазыбек, әкем Келдібек, халқым қазақ. 
– Дауысың қаз дауысындай қаңқылдап тұр екен, ал датыңды айтшы, – депті хан. Сонда 

Қазыбек: 

–  Біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт 

қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан 

басынбаған елміз, басымыздан сөзді асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм-тұзын 

ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл 

боламын деп тумайды, анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра 

алмайтын елміз. 

Сен қалмақ та, біз қазақ, қарпысқалы келгенбіз.Сен темір де, мен көмір, еріткелі келгенмін. Екі 

еліктің баласын, теліткелі келгенмін. Танымайтын жат елге, танысқалы келгенмін. Танысуға 

көнбесең, Шабысқалы келгенмін. Сен қабылан, мен арыстан, алысқалы келгенмін. Жаңа үйреткен 

жас тұлпар, жарысқалы келгенмін. Тұтқыр сары желіммін, жабысқалы келгенмін. Берсең жөндеп 

бітіміңді айт, бермесең тұрысатын жеріңді айт!  

Осынау уытты да отты сөзден қалжырап қалған хан: 

–  Өзің сөз құдіретін білетін бала екенсің, отырған жерің қандай  

төмен еді, бері қасыма келші – дейді елпектеп. 

Сонда Қазыбек:  
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– Біздің қазақ әдетінде жасына қарай отырып, жағына қарай сөз сөйлей береді, өзімнен үлкен 

ағаларым төрде отырса, маған төбеде отырғанмен бірдей, – деп жалт бұрылып, орнына барып 

отырған екен[3]. 

Мен бұл үзіндіні бабаларымыздың қазақ сөзін қалайша құдіреттендіре білгенін байқату үшін 

еске алдым. 

Бір ғажабы – ол кезеңде жауласқан бұл екі халық бірінің тілін бірі ешбір тілмашсыз-ақ түсінген 

түрі бар. Және сөздің мәні мен қуатын ұққандығы – соншама уәжге тоқтай білген. Қазақ сөзі, міне, 

осылайша ғасырдан ғасырға ұласа дамып біздің дәуірге жетті.  

Ақиқатында қай заманда да құрылған хандықтың қолданған негізгі құралы тіл болған. Тіл 

болғанда да қазақ тілі болған. Бұл тілдің әу бастан иесі – сол хандықтардың құрылуына сеп болған 

қаңлы, қыпшақ, алшын, арғын, найман, қоңырат, керей, жалайыр т.б. ру-тайпалар сөйлеген тіл. Осы 

тайпалардың басын біріктіріп хандық құруға жеткізген осы тіл – қазақ тілі. Бұл хандық дәуірден 

әлдеқайда бұрын қолданыста болған тіл.  

Қазақ тілінің дамып, қалыптасып, өркендеуіне әйгілі ақын-жыраулардың, би-шешендердің өлең 

жырлары, толғауларының ықпалы орасан зор болды. 

XV-XVIII ғасырда өмір сүрген Асан қайғы, Қазтуған, Доспанбет, Шалкиіз, Жиембет, 

Марқасақа, Ақтамберді, Тәттіқара, Үмбетей, Бұқар жырау, Көтеш ақын, Шал ақындардың өлең-

толғаулары болмаса біз ол дәуірлердегі қазақ тілінің қадір-қасиетін танып біле алмас едік. Бұлардың 

әрқайсысының сөз саптаулары, тіл қолданысы арқылы хандық дәуір болмысын айнықтесіз анықтай 

аламыз. 

Қазақ хандығы дәуіріндегі өлең-толғаулар мен эпос-жырлардың негізгі тақырыбы – 

жаугершілік, ел-жер қорғау. Хандықты, жерді сақтап қалу басты міндет болған. Мұны 

Ш.Уәлихановтың «XV-XVIII ғасырларда азаматы аттан түспеген қан жосыған жылдар болды» деуі 

тегін емес. Сол кездегі сөз қолданысты саралап қарасаңыз, ұрыс-соғысқа қатысты жеке сөздер, сөз 

тіркестері жиі кездеседі. Киім-кешек, қару-жарақ, құрал-жабдық атаулары да тілдік деректерден 

хабар береді. 

Жаугершілікке қатысты қимыл-әрекеттерді атайтын, сондай-ақ олардың орындалу амалдарын 

білдіретін сөздер көп. Мысалы: ту астында тұру (әскер қатарына келу), немесе соғысқа аттану 

дегенді білдіретін тұлпар мініп ту ұстау, тұтқынға түсуді пенде болу тәрізділер жыраулар 

поэзиясына тән қолданыстар. Мұның бәрі хандық дәуірде де қолданылғанымен, әдеби тіл одан 

әлдеқайда бұрын, жоғарыда ескерткеніміздей, пайда болып дамыған. 

Дегенмен қазақ тілінің хандықты жариялау тұсындағы қызметі ерекше болғанын білеміз. 

Хандықтың тілге қызметі тіпті ерекше. Ең алдымен Хандық сол кездегі қазақ тілін сақтап, әрі қарай 

дамуына мүмкіндік жасады. 

Қазақ Хандары сөз өнерінің иелері – жыраулар мен ақындарды бағалаған. Оларды өздеріне 

ақылшы, көмекші (сұрқылтайы) етіп отырған. Мәселен, Абылай хан Бұқар жырауды, Әділ хан Түбек 

жырауды ақылшы етеді. Ал XIX ғасырда Тезек төре Сүйінбайды «Сұрқылтайым менің деп отырған». 

Мұндағы сұрқылтай сөзі Шыңғыс хан заманынан бері келе жатқан ескі сөз. Бәлкім моңғолдар 

қолданысындағы сөз. 

Осынау хандық дәуір барысындағы сөз қолданысын әңгімелей отырып, осыдан үш ғасыр 

бұрын елдің болашағын болжап күңіренген Мөңке би бабамыздың сөз саптауына да назар 

аударғанды жөн көрдім:  

 

Қараңыз: 

Құрамалы, қорғанды үйің болады, 

Айнымалы, төкпелі биің болады. 

Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, 

Ай сайын бас қосқан жиын болады. 

Ішінен шынтақ айналмайтын, 

Ежірей деген ұлың болады. 

Ақыл айтсаң ауырып қалатын, 

Бежірей деген қызың болады. 

Алдыңнан кес-кестеп өтетін, 

Кекірей деген келінің болады. 

Ішкенің сары су болады, 

Берсең итің ішпейді, 

Бірақ адам оған құмар болады. 
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Домалақ-домалақ түймедей дәрің болады, 

Жастарға билігі жүрмейтін кәрің болады. 

Ертеңіне сенбейтін күнің болады, 

Бетіңнен алып түсетін інің болады. 

Ала шұбар тілің болады, 

Әйелің базаршы болады, 

Еркегің қазаншы болады. 

Бұхараны құм алады, 

Төрткүлді су алады. 

Халықтың қанын сорған надандар болады, 

Қабағын түйіп қайыр тілейтін адамдар болады. 

Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, 

Ит пен мысықтай ырылдасқан, 

Еркек пен қатының болады. 

Сарылып келіп тосасың, 

Құны жоқ қағазды шашасың, 

Осындай көресіні көресің 

Көріп барып өлесің. 

 

Сондықтан Қазақ хандығын сөз еткенде бұл хандықтың қазақ әдеби тіліне көрсеткен қызметі 

мен ықпалы өте жоғары болған деп бағалаймыз. Бұл дәуірдің тіл мұрасын түбегейлі зерттейтін кезең 

енді келді.  

Жалпы билік, мемлекеттік құрылым табиғаты өте күрделі құбылыс ғой. Біздіңше, Қазақ 

хандығында: саяси элита – төре-сұлтандар; әскери элита – батырлар; кеңесші топ – би-шешендер, 

т.с.с. тұрақты институттар болған. Сөзді, сөз арқылы тілді қаузап отырған біздер үшін ең маңыздысы 

– осы би-шешендер мұрасы.  

Көбік сөзден гөрі нақты іс-әрекет, игілікті шаруаны қолға алуды мақсат тұтқан «Қазақ тілі» 

қоғамы еліміздің әр өңірі, облысы бойынша ауқымды шара – өткен дәуірлердің рухани мұрасын жан-

жақты, ең бастысы – заманауи тұрғыда, әлемдік деңгейде «Ұлттың ұлы мәдени-рухани 

құндылықтары» тақырыбында зерттеп, зерделеп, насихаттауды қолға ала бастады. Әзірше төрт 

тақырып бойынша облыстық әкімдермен келіссөздер жүршізілуде, оның екеуі бойынша өзара 

ынтымақтастық меморандумы жасалып, жұмыс басталып кетті. Осы орайда, мен ол мегажобалардың 

тақырыбын ғана айтып, сіздерді таныстыра кетпекпін: 

1.Қожа Ахмет Яссауи ілімі – ұлағатты ұлттық ұстаным ұстыны. 

2.Сыр бойы – Қорқыттан бастау алған жыраулық дәстүр эпицентрі. 

3.Асан Қайғы – Мөңке би – Сырым батыр – Ұлы Дала ойшылдары. 

4.Қазақ тілін асқақтатқан айтыс өнері: Сүйінбай мен Жамбыл. 

Және осы тақырыптарға қосымша «Ноғайлы дәуірінің ақын- 

жыраулары», «Қырымның қырық батыры» жыры», күй және ән, сал-сері т.б. болашақта 

атұқарылар жобалар да бар.    

Енді аз сөз «Ел саны және Елбасы» тақырыбы төңірегінде болмақ. 

Жақында бас газетіміз – «Егемен Қазақстан» бірінші бетінде сүйінші сұрап, Қазақстан 

халқының саны – 17 млн-ға жеткенін хабарлады. 

Бізге қазір ең керегі – қазақтың санын көбейту. Және оның бәрі жанымен қазақ болуы. Ешкімге 

жалтақтамай балабақшаларды 100 пайыз мемлекеттік тілде білім беретін орын жасау – өз қолымызда 

тұрған шаруа. Сонда ғана біз – алға қойған мақсатты – орта мектеп қабырғасында әрі мемлекеттік 

тілді, әрі үш тілді түпкілікті біліп шығатын ұрпақ тәрбиелей аламыз. 

Сондай-ақ біршама уақыт тоқырап қалған қандастарымыздың көші-қоны қайта жалғасын 

табатыны үлкен қуаныш. Елбасына рахмет. Бұл да қазақтың санын көбейтудің, елімізді 

қазақыландырудың басты жолы.  

Сөз соңында айтарым:  

Болашағынан үміті бар мемлекет өткенін бағалап, келешегін болжайды, соған жетуге 

ұмтылады. Осы мақсатта Елбасымыз заманында Ұлы Далада Ұлы қағанаттар құрған, бастыны 

иілдірген, тізеліні жүгіндірген, Көк аспан мен Қара жер арасындағы халыққа билігін жүргізген 

Күлтегін, Бумын қағандардың «Мәңгілік ел» құру аңсарын алға шығарды. Алла алқап, аруақ жебесе, 

бұған да қол жетеріне сенім кәміл. 
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Мәңгілік елдің ғана мемлекеттік тілі мәңгілік болмақ. Мәңгілік тілі бар ғана ұлт ғана Мәңгілік 

ел туралы армандамақ.  
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ӘЛ-ФАРАБИ − ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН − АХМЕТ ЙАСАУИ − АБАЙ:  

ОЙ-ЖОСЫҚ, ТҮПКІ МАҚСАТ, ҚҰНДЫЛЫҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ 

  

Географиялық “таластар” толастау қажет. 

Отандық тарихымызда орта ғасырдың алғашқы кезеңі адамзаттық, әлемдік өредегі ұлы даңғайыр 

тұлғаларға өте бай заман болған. Осы орайда, бірден басынан басын ашып алуды қажет ететін 

маңызды мәселе – бүгінгі жағрафиялық картамызды тарихымыздың әр қилы ұрымтал тұстарына 

байланысты түрлі өзге тарихи карталарымен салғастыра берудің ешқашан нәтижелі ғылыми 

тұжырым бермейтіндігі. Мұндай ойдың жосығы, әсіресе, Әл-Фараби − Жүсіп Баласағұн − Қожа 

Ахмет Йасауи − Абай дәуірлеріне байланысты тақырыптарға ден қойғанда нақтылана түседі. Дәлірек 

айтсақ, кейбір өзге ұлт және қазақ ғалымдарының ғылыми зерттеу мақсаттары осындай келеңсіз 

сарындарға ауытқи бастағаны, құптарлық тірлік емес дегіміз келеді.  
 Ұзына бойы тарихымызға көз жүгіртіп көрсек, ата-бабаларымыздың бүкіл ұлы империялары 

барша маңайдағы туыстас түрік (және түрік емес) тайпа-елдердің басын біріктіріп ірі бірлестіктер 

күйінде өмір сүргенін көреміз. Басқасын былай қойып,  ғұн,  
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карталарына назар салсақ, жеткілікті.  

 

 

Түптеп келгенде, барша түрік (бұл жерде және бұдан кейін – түркі мағынасында) 

мемлекеттердің ежелден  −  түп- (прото-)түрік және тек- (пра-) түрік, байырғы ғұн, көнетүрік 

қағанаттары, Дешт-і Қыпшақ, Ұлы Түркістан, Алтын (және басқа ордалары) Орда, Осман империясы, 

бертіндегі Түркістан Республикасы мен Шығыс Түркістан, ж.б. жалпытүріктік құрылымдарда, 

әрдайым – жері де, мемлекеттік құрылысы да (саяси жүйесі), тілі де (бұл жерде біз әдеби және ресми 

тілін айтып отырмыз; әлбетте, әр заманға лайық қатар дамыған мол төл халықтық “тілдері”, 

“диалекттері” болғаны дау тудырмас мәселе), әдет-ғұрып, мәдени кеңістігі де, басқа атрибуттарының 

бәрі де (біріктірілген салық жинау жүйесі, тұрақты түрде өткізіліп тұратын санақ жұмыстары, қатаң 

тәртіпке бағындырылған байланыс құру [ежелгі пошта нұсқасы] және түрлі рұқсаттар беру 

нұсқаулықтары [байырғы кеден түрлері], ж.б.) – міндетті түрде, ортақ жалпыұлттық, жалпыұлыстық 

сипатта болған. 

“Ұлы тұлғалар бір жерде туылып, көп жерде өледі”. 

Сейхұн мен Жейхұн – бабамыз өмір сүрген өңірдегі Әму мен Сыр дариялары бағытын 

өзгертпей сол бұрынғы арнасымен ағып жатқанынына қарамастан – Қорқыт атаның мазарлары 

Түрікменстанда, Әзірбайжанда, Түркияда да табылып, зиярат орнына айналғаны белгілі. Бұл заңды 

нәрсе.  

Осындай фактілерге бола бас ауыртудың қажеті жоқ, керісінше, оларға қуанған абзал.  

Мысалы, Қожа Ахмет Йассауиді еске алғанда “ұлы тұлғалар бір жерде туылып, көп жерде 

өледі” деген нақыл сөз ойға оралады. Осы пайымға тоқтаған болсақ, мысал үшін айтайын, мына 

көрші қырғыздарымызда тағы да бір көне Арыстан баб мазары бар екеніне таңданбауымыз керек.  

Ақиқатында, шын ғалымдар осындай фактілерге сүйене әрі сүйсіне ғылыми тұрғыдан қарап, 

оларды біздің ортақтығымыздың, туыстығымыздың, бірлігіміздің нышаны деп танығаны абзал. Ұлы 

бабаларымыздың барша ұрпаққа бірдей жақын, бірдей ыстық, бірдей мақтаныш екенін әсте бір сәтке 

де ұмытпағанымыз  –  әдістемелік тұрғысынан ең дұрыс жол.  

Әл-Фараби. 

Әл-Фарабидің «Әл-Мәдина Әл-Фәділ»  ─  әділ шәһар, саналы қала қағидаты, ғалымдар егжей-

тегжейлі зерттеп жан-жақты дәлелдегендей, ғасырлар өте талай ғұлама ойшылдардың, өркениетті 

елдердің ең озық ілімпаздардың жетістігіне айналды.   

Атап айтсақ, ұлы бабамыздың пікірін жалғастырғандар Еуропа өркениетінің интеллектуалдық 

іргесін қалаған ─  Френсис Бекон, Томас Акуин (Аквинат),  Бенедикт Спиноза, Жан-Жак Руссолар... 

Ал Шығысқа келсек, былтыр Біріккен Ұлттар ЮНЕСКО деңгейінде мың жылдығы кең тойланған 

Жүсіп Баласағұннан  бастап   ─   Қожа  Ахмет  Йасауи,  Ибн-Сина,  Ибн әл-Араби, ж.б.  ─  бәрі  Әл-

Фарабидің мұрасынан сусындаған.  

Еуропа ренесансының да басты себептерінің бірі  ─  әл-Фараби мұрасы екені мамандарға мәлім 

факт.  

Леви Стросс мектебі мен ғылыми бағытының да бастау көзі, ғалымның өз пайымдауы 

бойынша, ─ ұлы дана бабамыздың іліміне саяды..  

Фараби ғылымының артықшылығы – үш басты ерекшілігіне саяды: 

а)  Құдайға сене әрі құдай сөзіне сүйене зерттеу атқарылған; 

ә) Сол заманның бар ғылым түрлері мен оларға қоса – “құпия” (қазір оларды 

“экстрасенсорикалық”, “парапсихологиялық”, “паранормалдық”, “медитация” ж.б. атайды) ғылымды 

терең меңгерген; 

б)  Кешенді зерттеу нәтижесінде ғұлама – ақиқатқа көз жеткізе білген.  

Сайып келгенде, әрі-беріден соң, әл-Фарабидің рухани құндылықтарды материалдық дүниеден 

әлдеқайда жоғары қоятын ұстанымы ─ мирасқор түрік халықтарының, оның ішінде біздің де 

еліміздің басты принципіне айналғандай.  

Мұны қазақ қысқа да нұсқа қайырған формуласы:  «Малым ─  жанымның садағасы, жаным ─  

арымның садағысы». 

Жүсіп Баласағұн және Махмұт Қашғарлы. 

Бұл ретте, Жүсіп Баласағұн мен Махмұт Қашғарлы еңбектерін ерекше атаған жөн.  

Екеуі де  –  таза филологиялық еңбектер жазған.  
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Әрқайсысы да өз саласы бойынша ірге қалаушы, бағыт-бағдар сілтеуші қасиеттерге ие 

туындылар.  

Екеуі де, екі автор, бір материалмен жұмыс істеген, іргелес, бірдей немесе бір-біріне жақын 

көрші өңірлерді аралаған, ортақ ортада өмір сүрген.  

Екеуі де сол заманның ғылымы мен білімінің тілі, арабша мен парсышаны терең меңгергеніне 

қарамастан, біреуі  –  қазіргі тілмен айтсақ, этнография-жағрафия-этнология-өлкетану-лингво-

диалектологиялық сөздігін, екіншісі –  энциклопедиялық алып дастанын  –  тайға таңба басқандай 

қылып, үлкен, бұрын-соңды дүние жүзінде еш болмаған хәлінде, тәптіштеп жазып, болашақ ұрпаққа 

өздерінің ана тілінде  – туған түркі тілінде сыйлады.  

Кезінде Түркияның ұлты татар классик ғалымы Рәшит Рахметі Арат байқағандай, Махмұт 

Қашғарлы ел мен жерді аралап, талай түрлі тайпаларды сипаттап, мемлекет сыртындағы жапсарлас 

халықтарға, кең жайылған жағрафияға назарын аударса,  

Жүсіп Баласағұн, керісінше, өзі отырған елін, халқы мен мемлекетін сырттан емес, іштен 

көркем суреттеп, баяндайды. 

Үстірт шолу жасап көрген жағдайда, Жүсіп шығармасы, негізінен, ресми ұлық-биліктің 

мемлекет басқару жүйесіне байланысты жәйттерге арналғандай болып көріну мүмкін.  

Сөйте тұра, мұқият зер салған ғалымға оның еңбегінің сол замандағы барша қоғам, түрлі 

әлеуметтік және этникалық топтар туралы қыруар мол мәлімет бергеніне көз жеткізу қиын емес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жүсіптің еңбегінде “кәміл инсан”, яғни толық, жан-жақты дамыған адам концепциясы және 

басқа осы типтес бағдарламалы ұстанымдарымен қатар, тағы да әр деңгейдегі түркі әлеміне тікелей 

байланысты және өте маңызды сан түрлі құнды деректері, әдет-ғұрып, этнографиялык фактілері 

көрінісін табады.   

Атап айтсақ, олар: 

 оқу міндеті;    

 білім жолын қуу маңызы; 
 сауатты жазуды меңгеру және  –  жәй жазуды емес !  –  әсем, көрікті, әдемі  

 жазуды үйрену; 

 бүкіл [sic!  –  Е.З.] бар әліпбилерді тану;  

 бүкіл [sic!  –  Е.З.] тілдерді білу;  

 өлең-жыр жаза білу, оны да жәй емес  – ең жоғары дәрежеде әсерлі етіп шығару;  

 шешендік өнерін бойға сіңіру;  
 математиканы (есеп-қисапты) және геометрияны [sic!  –  Е.З.] білу;  
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 астрономиядан [sic!  –  Е.З.] хабардар болу;  

 медицинаны меңгеру;  
  түс жоруды, т.б. сол заманға лайық ғылым мен білім салаларын терең білу  –  осының бәрі 

өзін сыйлайтын азаматқа парыз деп қорытады Баласағұни.  

Сонымен бірге, мұнымен шектелмей, түркі өміріне тән аң аулауды, бұған автор қосымша  –  

бүркітпен (құспен) аң аулауды да әдейілеп қосады; ер жігіт міндетті түрде оқ ата білу керек, чөген 

және шахмат ойындарын шебер ойнауы тиісті дейді. 

Осы орайда чөген деп көрсетілген ойын атауына келейік.  

Қазіргі заманның ең өркениетті деп саналатын елдерінде, Еуропада “патшалар ермегі” деп 

аталатын, ағылшын ханзадалары оны “британша әуестену” деп мақтан тұтатын, ақсүйек адамдардың, 

қалталылардың, аристократияның ең сүйікті ойыны боп есептелетін бұл ойын – кәдімгі “атты поло” 

екен. Атқа мінген екі топ адамдар қолдарына ұзын сойылшаларын (клюшка) алып футбол ойнағандай 

болып бір допты қуалап кәдімгідей шауып жүріп ойнайтын ойын.  

Қазақ спорт зерттеушілері бұл ойынның түпнұсқасы біздің көкпарға саяды деп жазып жүр. 

Алайда, бұл қате пікір. Ең ғажабы, осы “атты полоның” айнымаған көне түрі  –  түрік (түркі 

мағынасында) сахарасында IX-X ғасырлардың өзінде-ақ кең тарап, барша халықтың жақсы көретін 

ойынына айналғаны туралы дерек көп. Мұның ең бірінші керемет және бұлтартпас дәлелдерінің бірі  

–  Жүсіп Баласағұнның “Құтадғу білік” ескерткішінде осы ойынды атап көрсеткені болып табылады. 

Бұл ойын оғыз түріктерде  чөген  түрінде де,  чевган  вариантында да әлі күнге дейін жақсы сақталған.  

Бір шындықтың басы ашық, түркі халықтарының көкпары да, чөгені де уақыт сұрыптауынан 

өтіп, ежелгі замандардан бертінге дейін сол қалпында өзгермей жеткен ұлы түрік (түркі 

мағынасында) мәдениетінің жанға да, тәнге де, сәнге де жарасты, көз тартатын (зрелищный) ұлттық 

спорт, ойын-сауық түрлері. 

Фараби – Баласағұн.  

Осы жерде арнайы атап, болашақ зерттеу жоспарларына кірсін деп, баса назар аударғым келіп 

отырған маңызды проблема – Жүсіп Баласағұн мен әл-Фарабидің өзара дүниетанымдық, рухани, 

идеялық байланысы туралы.   

Қос бабамыздың арасында тығыз байланыс бар екенін, кезінде, жоғарыда аты аталған танымал 

түрік ғалымы Рәшит Арат жорамалдап айтып көрген еді. “Құтадғу білікті” бастан аяқ оқып шыққан 

зерттеушіге автордың ісләм әлемінің алғашқы философтарының бірі, әмбебаб ғалым, әрі оның өзінің 

қандасы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми мұрасымен таныс болғаны  –  еш күмән келтірмес мәселе.  

Шынтуайтына келсек, Жүсіп Баласағұн ұлы ұстазының ілімін, дінмен байланысты пәлсапалық 

қағидаларын, логика қисындары мен дүниетанымдық қағидаттарының (категорияларының) тереңдігі 

мен жан-жақтылығын – біздерден, мына осы бүгінгі зерттеуші ғалымдардан – әлдеқайда жетік әрі 

толыққанды білгеніне ешкім дау айта алмас деймін.  

Әл-Фарабиді Жүсіп Баласағұн біз сияқты сөздікпен немесе аудармадан оқымаған. Біздерге 

ұқсап, дінді сырттан бажайлап, тиіп-қашып, еркін бойлай алмай жүрген кейіпте ұққан емес – іштен 

зерттеп, жүрегімен және зердесімен қабылдап, кәусар бұлақтан сусынын төте қандыруға болмысы 

мен дайындыгы, өресі толық мұрсат берген. Оған жеткілікті дәлел – қолымыздағы алып шығармасы.  

“Құтадғу біліктің” тағы бір ғажап қыры  –  ол жалпы адамзат қоғамына арналған, адамдардан 

құралған әр заманғы қоғамға тікелей қатысы бар сипатта жазылған, көкейкесті дүние.  

Ойымды сәл ашыңқырай түссем, Жүсіп Баласағұн өзінің уақытын қатты сынға алады. Замандас 

тұлғаларынан, олардың ой-пікір дәрежесі мен нақты іс-әрекеттерінен қатты қаймығып, ұялып, 

өкінгенін жасырмай, ашық айтады.  

Зарзаманның сарындары іспеттес, пәс, ұсақ, қараңғы пиғылдар шайырды қатты қажытып, ауыр 

күрсіндіреді. Ұлы ата-бабаларын еске алып ойшыл ақын ағынан жарылады. 

“Олардың [ата-бабалардың] нағыз адам болғанына шүбә жоқ қой. 

Қиыны, солардың қасында мына бүгінгілерді кім деуіміз керек? 

Оларды да, мейлі, адам қатарына енгізсек, 

Ата-бабаларымыз олардың жанында періште болмай ма?”  –  дейді Жүсіп. 

Осы сұрақ өткенге де, мына біздің бүгінгі осы заманымызға да қатысы толық бар сияқты емес 

пе, ағайын.  

Қайталап айтайық, Фараби, Жүсіп, Махмұттардың ұлы қасиеті мен артықшылығы  –  олардың 

шын мәнінде және толықтай дінге берілгендігінде. Оның есесіне, олар жәй діндарлар емес еді. Олар, 

шын мәнінде, – сауатты діндарлар, көзі ашық діндарлар, ғалым діндарлар болды. Керек болса, көп 

ғасырлардан кейін, кезінде Ньютон, Энштейн сияқты құдайға сенген адамдар іспеттес, солардың 

деңгейіндегі шын діндар болды.  
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Мына біздер (жалпы заман сипаты мағынасында айтып отырмын) сияқты болған жоқ. Шынайы 

діндар парасаты, Жүсіп Баласағұн айтқандай, “оның жақсылығы  –  жамағатқа көрсеткен 

игіліктерімен ғана өлшенбек”. “Адамның асыл мұраты  –  жақсы атпен, сыйлы-абыройлы болып өлу. 

Және өлгеннен кейін де, ел ішінде жақсы атты болып қалу” – дейді Жүсіп. 

Осындай ғана мақсатты алдына шамшырақ етіп жаққан қоғам мен мемлекет қалаған 

байлықтарына қол жеткізеді. Біздің, мәңгілікке ұмтылған бағдарламаларымызға да жетіспей тұрғаны 

осындай сындарлы баптар емес пе... 

“Құтадғу білік” екі дүниенің мәнін, адам, қоғам және биліктің арақатынасын, осы үштіктің әр 

сатысының  –  пенденің, қоғамның, патшаның уазипалары мен міндеттерін, өлім мен өмірдің 

мазмұнын, еңбек пен ғылым-білімнің, адалдық пен имандылықтың қасиеттерін егжей-тегжейлі мол 

мысал келтіре жан-жақты суреттеп сипаттайды.  

Осы баға жетпес туындының ата-бабаларымыздың кіндік қаны тамған жерінде жазылғаны 

бұлтартпас шындық болса да, өкінішке орай, әлі де бұл ғажап феномен-фактіні, біздер, тікелей 

сабақтасып өрбіген ұрпағы, өзіне тиісті қайтарымын, жан-жақты монографиялық зерттеу деңгейінде, 

әр сыры мен қырына байланысты арнайы зерттеулер топтамасы түрінде – жеке тілін, сыни 

нұсқатануын, этнографиясын, жағрафиясын, дінтануын, фәлсафасын, ел басқару ғылымын, этикасын, 

поэтикасын, тарихын және басқа тақырыптарын, Баласағұн тумасы Жүсіптың өмірбаяны мен оның 

ортасы туралы жоспарлы әрі жүйелі түрде еңбекті жазуды – түрік мемлекеттер алдындағы, олардың 

ғалымдары мен зиялы қауымы алдындағы кезек күттірмейтіп міндеті деп білеміз.  

Әсіресе, Қазақстан мен қазақ зерттеушілеріне, қырғыз ағайындармен бірге  –  бұл тікелей 

перзенттік парызы, дереу ортақтаса қолға алынар ізгі ісі.  

Осындай игілікті жұмыстың кішкентай бастамасы іспеттес жәй үстірт, тереңіне бармай-ақ, 

“Құтадғу біліктің” тіліне ғана аздап, екі тілдік салыстырма жасағандай болып, түрікше мен қазақшаға 

назарларыңызды аударып көрелік. Кейбір ерекше жақын тартып тұрған тұстары қыпшақтанушы 

ғалымдарға ой салары айқын. Тіпті, қазақ тілімен (қыпшақ тілдерімен) жақындығы соншалық, 

сөздердің сыртқы фонетикалық пішімінде де, мағынасында да   –  арада мың жылдық көне тарих 

жатса да  –  туыстығы, тұтастығы, бірлігі, егіздігі айқын  менмұндалап тұр.   

Атап өтсек, Жүсіп Баласағұнның оғұзша (түрікше, әзірбайжанша, түрікменше, т.т.)  

 зенгин демей, таза қыпшақша (қазақша, қырғызша, татарша, т.б. деуге әбден болады)  бай  

деуі,   

 дәл сондай-ақ, кадеһ демей – ыдыс,  

 чанак демей – аяқ (шыны аяқ мағынасында), 

 кұрт демей – бөрі,  

 синек демей  –  шыбын,   

 башлык  демей  –  бөрік,  

 йоксұл  демей  –  шығай,  

 чок  демей  –  көп, 

 өтүшмек демей  –  сайрау,  

 пынар демей  –  бұлақ,  

 кағыт  демей  –  қағаз, 

 зәлім  демей  –  өктем,  

 иш  демей  –  жұмыс (йұмұш),  

 оянық  демей  –  сақ,  

 жимри  демей  –  сараң,  

 тедави  демей  –  ота,   

 ажымак  демей  –   есіркеу  және осылар сықылды басқа көптеген, кемінде, мың - бір 

жарым мыңдық жасы, көнелігі бар мысалдар – қыпшақ тарихи грамматикасы үшін таптырмайтын 

құнды деректер. 

Басқасын былай қойғанда, ерте орта ғасыр деңгейінде айқын көрініс тапқан (бүгінгі “тірі” 

тілдердегі сыртқы пішіні мен ішкі мазмұнынан айнымаған кейіпте) байырғы қыпшақтық 

рудименттер, күмән жоқ, белгілі дәрежеде, яғни қомақты түрде, көнетүркілік дәуірде де, одан әрі  –  

түп- (прото-) және тек- (пра-) кезеңдерде де жүйеленіп, реттелгенін осындай дәлелдерге сүйене 

отырып әбден пайымдауға болатынын назарларыңызға ұсынамыз. 

Ең қызығы, төл (таза түрік) сөздердің дыбысталуы мен мағыналық жақындығымен шектелмей, 

“Құтадғу білікте”, оның есесіне, кейбір кірме сөздердің де транскрипциялануы да бүгінгі қазақ 

(қыпшақ) тілінің айтылуына өте жақын екенін көріп отырмыз.   

Әзрет Сұлтан. 
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Яғни сол ерте орта ғасыр тұста дамыған таза мұсылмандық ғылым деңгейі, рух пен парасат-

пайым өресі сол кездің адамзат жетістіктерінің ең биік нүктесі болса керек. 

Басқасын былай қойып, тек қана мына бір фактіге назар аударып көрейікші. Қожа Ахмет 

Йасауи Йасы-Түркістан қаласында «Йасауия» тариқатын құрады. Тек қана өзі бар болған кезде ғана 

емес, бұл мәселеге ерекше ден қоюларыңызды сұраймын, өзі қайтыс болған соң да ең кемінде үш-

төрт ғасыр уақыт көлемінде Қожа Ахмет Йасауи аты, оның ілімі, білімі, “Хикметтері” бүкіл Түрік 

Дүниесінің түкпір-түкпіріне дейін кең тараған.   

Атап айтсақ, Қожа Ахмет Йасауи ұлағатты есімі һәм оның мыңдаған шәкірт-мүриттері – Орта 

(қазіргі Қазақстан, Өзбекстан, Түрікменстан, Қырғызстан мен Тәжікстан) мен Орталық (Алтай 

Республикасы, Монголия мен Қытайдағы Ішкі Монголия) Азияда, Еділ бойында (Татарстан мен 

Башқортстан, бірталай көршілес Ресей жері), Қаптауда (Кавказда) орналасқан ноғай, құмық, қарашай-

шеркес, малқар, ахыска, әзерилерде, Балқан түріктерінде, Қытай жарымы (Шығыс Түркістан) мен 

солтүстік Индияда (Бабыр нәсілі мен түрікше білген зиялы үндіс қауым арасында), Иран мен Иракта, 

қазіргі Ауғаныстан, Мысыр, Сүрия, Палестина, Алдыңғы Азия (Анадолы  –  Түркия аумағында) әрі 

Болгария, бұрынғы Югославия жері, Польша мен басқа Еуропа мен Америка (жаңсақтық жоқ, бұл 

расталған ақпарат) елдерінде  –  бұл барша аталған өңірде Йасауи беделі мен қадір-қасиеті әрі қалың 

бұқара халық арасында, әрі (бұл жәйт өте маңызды!) билік иегерлері  –  патша, хан, сұлтан, қаған, 

падишахтар арасында үнемі асқақтап тұрған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЙАСАУИ ОРТАСЫ 
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Тіпті жер-жаһанды тітіреткен түрік ел басылары өздері жанындағы сопы ұстазына шәкірт-

мүрит боламын деп ұмтылып, жан-тәнімен беріліп, өмір бойы ұстаздарын пір тұтып өткен екен.  

Қожа Ахмет Йасауи бабасына белгі орнатып зәулім мазар салдырған Әмір Темірдің өзі сүйікті 

ұстазы Шейіх Мирсейіт Береке жатқан Гүр Әмір кесенесінде аяқ жағына жерленгені  осының әдемі 

бір өрнегі. 

Қайталап айтамын, бірнеше ғасыр бойы ондаған ірі-ірі елдерде, мыңдаған шақырымдар 

кеңістікте, миллиондаған жұрттар мен жүздеген “бір ұрты май, бір ұрты қан” ел тізгінін ұстаған ұлы 

ұлықтар үшін  –  баршаға бірдей  күмәнсіз пір болу құбылысы – адамзат тарихында ең елеулі 

оқиғалардың бірі. 

Қожа Ахмет Йасауи мүриттері, шәкірт дәріуіштері кең алқап Византия жерін түріктендіруде 

шешуші рөл атқарғаны тарихтан белгілі. 

Олай болса, ата-бабаларымыздың адал рухына тағзым ету толастамаған жағыдайда олардың 

берген баталары қалған ұрпағына сарқылмас күш-қуат, бітпейтін бақ-береке, аласармайтын заңғар 

тау, таусылмайтын иман, білім қайнары бола бермек.  

Ең ғажабы: 

Әл-Фараби    − ғылыми-сараптамалық ірі зерттеу мақалаларының  

     сериясында, 

Жүсіп Баласағұн  − жатық жырмен қағазға түскен жан-жақты  

     энциклопедиялық монографиялық еңбегінде,  

Қожа Ахмет Йасауи  − діни, рухи, дүниетанымдық-идеологиялық дастан- 

     хикметтерінде 

және  

Абай-Шәкәрім поэзиясындағы – 

I. Ой-жосығы, концепттік тұжырымдары, категория-пайымдары; 

II. Мұрат-мақсат мазмұны және  

III. Талғам таразысы  − құндықтар жиынтығы 

−  ғажайып жақындықты, сыңарлықты, біртұтастықты танытады, сабақтастықтың 

менмұндалап тұрған айқын көрінісін, ортақ мазмұндық бірлігін паш етеді. 

Ғалам жаратушы Алла тағала сөзіне, Қасиетті Құран Кәрімге негізделген Әбу Насыр әл-Фараби 

─ Жүсіп Баласағұн ─ Қожа Ахмет Йасауи ─ Абай  өсиеті, ілімінің тұжырымдары кеше де, бүгін де, 

ертең де өз өзектілігін жоймайды. Керісінше, олардың уақыт өте құны жоғарлай береді, 

көштүзеушілік қасиетттері молая береді, Адамға ─  Қоғамға ─  Ұлтқа ─  Мемлекетке  ─  Адамзатқа  

пайдасы арта береді. 

Айтқанымызды нақтылай түсейік. 

Әл-Фараби ─ Жүсіп Баласағұн ─ Қожа Ахмет Йасауи ─ Абай ізденімпаздықты, сауаттылықты, 

білгірлікті, зеректікті, ақыл мен сананы басты адами құндылықтарға жатқызған. Және де білімнің 

сенімсіз, рухани өресіз, тәрбиесіз болуын  ─  өрескел қателік деп білген.  

Әл-Фараби ─ Жүсіп Баласағұн ─ Қожа Ахмет Йасауи ─ Абай пендеге парасаттылық пен 

инабаттылыққа өмірін бағындыру ─ бақытты болудың  тура және жалғыз жолы екенін дәлелдеген. 

Және жеке тұлға аманшылығын жалпы ортаның, жамағаттың, елінің есендігінен бөле жармаған, 

біртұтастықта қарастырған. Адам бақытын ─ қоғам бақытымен тікелей байланыстырған. Осы 

пайымы ─ Түрік Елі мен Ерінің, қазіргі қазақ халқының тапжылмас қағидасы болып күні бүгінге 

дейін саф күйінде сақталғанын жақсы білеміз.  

Бұл модель қоғамға да, жеке тұлғаға да, ұлтқа да, дара мемлекетке де, керек болса ─ бүкіл 

Әлемге де тікелей қатысы бар әқиқат. Адамның адаммен, қоғамның қоғаммен, елдің елмен қарым-

қатынас жасауы ─ осы ұлы заңдылықтарға сүйенеді. 

Олай болса, ең алғаш Адамға, Қоғамға, Мемлекетке, Адамзатқа дұрыс даму мен өркендеу 

бағытын сілтеген, сара жолы мен білім қайнары болған түрік халықтарының ұлы ата-бабалары Әл-

Фараби, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Йасауилерден бастау алып қазақ халқының Абай мен 

Шәкәрімге дейін “толық адам” ілімі түрінде сақталған ежелден жүйелі, жан-жақты, сабақтас, бір-

біріне жалғас, терең ғылыми пайымды, дәлелді, ақиқат парасатына негізделген, ой-жосықты, 

қисынды баға жетпес құнды мұрамызды зерделеу  –  келешек зерттеушілердің үлесінде деп 

үміттенеміз. 
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ОРТАҚ ЛАТЫН ӘЛІПБИІ ЖАЙЛЫ 

 
Мақалада Түркі мемлекеттері кеңесі ұсынған латын графикасы негізінде қазақ ұлттық әліпбиін 

құрастырудың теория-практикалық ұстанымдары талданады. Көрнекі болу үшін латын графикасы негізінде 

жазылған мәтін үлгілері келтірілген.  

 

The article describes theoretical and practical principles of creating  Kazakh alphabet based on the Latin script 

proposed by the Council of Turkic Speaking  States. As an example the extracts from the texts based on the Latin script 

are given.  

 

В статье анализируются теоретико-практические проблемы создания общетюркского латинского 

алфавита. Предлагается опыт казахского латинского алфавита на основе предложенного тюркскими 

государствами общетюркской латинской графики. В качестве иллюстрации приводятся фрагменты текста.  

 

Түркі халықтарының қазіргі жазуы латын, кирилл және араб графикаларын пайдаланып келе 

жатқан көптекті әліпбидің нәтижесі болып отыр. Сондықтан дыбыс құрылымының жақындығы мен 

туыстығына қарамай, түркі тілдерінің әліпби құрамы, таңба үлгісі, жазылым (орфография) ережесі 

бір-бірінен өте алшақ жатыр (әзірге түркі дыбыстарының ортақ транскрипциясы да жоқ). Ендеше, 

түркі тілдерінің жазуын бірегейлендіру (унификациялау) өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. 

Ортақ жазу - жалпы түркілік әліпби, таңба және жазылым ережесі - түркі халықтарының басын 

біріктіретін ұтымды амал болып табылады. Саяси-экономикалық шаралардың маңызы жоққа 

шығарылмайды, дегенмен күнделікті қолдан түспейтін, күнде көз алдыңда тұрған жазудың әрбір 

түркі азаматы үшін жөні бөлек. Ортақ жазу түркі қоғамын дамыту мен қалыптастырудың мәдени-

ағартушылық құралы болып табылады. 

Түркі тілдерінің дыбыс таңбаларында да біртұтастық жоқ. Ұқсас дыбыстардың өзі әртүрлі 

таңбаланып жатады. Жасалымы (артикуляциясы) мен естілімі (перцепциясы) бірдей дыбыстардың 

таңбалары міндетті түрде бірдей болу керек, ал ортақ дыбыстардың саны түркі тілдерінде басым. 

Кейбір түркі тілдерінде кездесетін бірегей дыбыстардың таңбасы, сөз жоқ, өзінше шешіледі. Ондай 

дыбыстар бірен-саран ғана. 

Түркі жазуының ең күрделі тұсы емле-ереже болып табылады. Түркі тілдеріне тән бірыңғай 

емле-ереже құрастыру олардың әліпби үлгісіне тікелей байланысты. Әліпби құрамы төл қалпына 

түсетін болса, емле-ереже өзі реттеледі. Түркі тілдерінің емле-ержесін күрделендіріп, табиғи 

үлгісінен ауытқытып жүрген кірме дыбыстардың кірме таңбалары болып табылады. 

Кірме таңбалардың халықаралық жазылымын қабылдағанның еш кемшілігі жоқ. Қайта оның 

ұтымды жағы бар, қазіргі кезде оның бәрі көпке түсінікті. Кирил тәжірибесіндегідей арнайы таңба 

беріп жатудың қажеті жоқ, оның зияны ғана бар екенін түркі жұртының көпшілігі бастан кешіп 

келеді. Кірме таңбалардың топтамасы кестенің төменгі жағында бөлек беріліп отыр, себебі олар төл 

әліпби тізбегіне енбейді. 

Кірме таңбалардың жайы латын әліпбиіне көшкен түркі тілдерінде төте шешімін тапқанымен, 

кирилл әліпбиінде отырған тілдердің жайының жуық арада жөнге түсе қоюы қиын. Түркі жазуының 

орфографиялық (жазылым) және орфоэпиялық (айтылым) үлгілеріне «европаөзімшіл» 

(европацентристік) ұстанымның тигізген зияны зор болып келді және зор болып отыр. Сондықтан да 

түркі тілдерінің дыбыс бірліктерін  «европаөзімшіл» баяндаудан арылтып, түркі тілдерінің дыбыс 

құрылымының төл үндесім (сингармонизм) белгілерін анықтап алмаса болмайды.  

Бұл орайда түрік мемлекетінің (Түркие) қалыатасқан дәстүрлі латын әліпбиі мен егемен түркі 

елдерінің (Әзірбайжан, Өзбек, Түркмен) енді орнығып келе жатқан латын әліпбиінің оң тәжірибесі 

үлгі ретінде алынып, латын жазуына көшу үстіндегі қиыншылықтар ескерілуге тиіс. Латын 

жазуының емле-ережелері басты назарда болу керек. 

Ортақ латын әліпби арқылы жазылған сөздің оқылымы әр тілде әртүрлі бола беруі мүмкін, 

алайда сөздің әліпби тұрқы барлық түркі жұртына түсінікті болады. Басқаша айтқанда, кез-келген 

түркі тілінің латын мәтіні өзге түркі тілдеріне жат болып көрінбейді. 
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Төменде түркі мемлекеттері ұсынған латын әліпбиінің жобасы беріліп отыр (1-кесте). Мұндағы 

мақсат – егер түркі мемлекеттері латын әліпбиіне өтер болса, онда әліпби таңбаларын тек осы 

құрамның ішінен алуы керек. Сонда ғана түркі жұртының ортақ жазуы қалыптасады. 

 

A a F f K k Ö ö Ü ü 

Ә ә G g Q q P p V v 

B b Ğ ğ L l R r W w 

C c H h M m S s X x 

Ç ç І ɪ N n Ş ş Y y 

D d İ i Ņ/Ŋ ŋ T t Z z 

E e J j O o U u  

 

Кесте. 1 Түркі мемлекттері ұсынған ортақ әліпби құрамы 

 

Қазақ латын әліпбиінің бір жобасы ретінде ұсынылып отырған кестеде таңбалардың бәрі түркі 

мемлекеттері ұсынған құрамнан шығып кетпейді  (2 кесте). Мұның өзі ортақ әліпби құрастырудың 

еш қиындығы жоқ екенін, керісінше жолы оңай екенін көрсетіп отыр. Қазақ латын әліпбиінің үлгісі 

өзге түркі тілдеріне жөн сілтеу болары сөзсіз. Әрине латын әліпбиіне өту оңай болмайтыны белгілі. 

Соның бір мысалы ретінде Ii, Uu таңбаларының  төл және халықаралық оқылымындағы қайшылықты 

арнай емле-ереже арқылы реттеуге тура келетіндігін атай өту керек болады. Бастан-аяқ  ескертуі жоқ 

емле-ереже практикада кездеспейтіні белгілі. Кірме таңбалар жайы жоғарыда ескертілді. 

 

№ кирилше латынша аталуы № кирилше латынша аталуы 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Ж ж 
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Қ қ 
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Л л 

М м 
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Ә ә 

B b 

Ğ ğ 

G g 

D d 

E e 

J j 

Z z 

Y y 

Q q 

K k 

L l 

M m 
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ә 

бы 

ғы 

гі 

ды 
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жы 

зы 

ый 

қы 

кі 

ыл 

мы 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Н н 

Ң ң 

О о 

Ө ө 

П п 

Р р 

С с 

Т т 

У у 

Ұ ұ 

Ү ү 

Ш ш 

Ы ы 

І і 
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кірме таңбалар 

tc/c  ch/ç  f/ph  v/bh  x/kh  sh  ye  i  u  yu  ya  yo   

 

2-кесте. Қазақ латын әліпбиінің жобасы 

 

Мысал мәтін үлгіcі: 

 

ABAY JOLI 

Üş kündik joldɪŋ bügingi, soŋǧɪ künine bala şәkirt barɪn saldɪ. Qorɪqtan kün şɪǧa atqa mineyik  dep 

asɪqqan-dɪ. Bunɪ qaladan alɪp qaytqalɪ barǧan aǧayɪnɪ Baytastɪ da taŋ atar-atpasta özi oyatɪp turǧɪzɪp edi. 

Kün uzɪn attan da tüspey, özge jürginşilerden oq boyɪ alda otɪrǧan. Key-keyde özine tanɪs Köküyirim men 

Buwratiygen, Taqɪrbulaq sɪyaqtɪ qonɪs-qudɪqtardɪŋ tus-tusɪna kelgende bala oqşaw şɪǧɪp, astɪndaǧɪ jaraw 

qula bestisin aǧɪzɪp-aǧɪzɪp ta aladɪ… 

-Mɪna balanɪŋ awɪlǧa asɪǧuwɪn-ay! 
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MENIŅ  ELIM 

 

Altɪn kün aspanɪ, 

Altɪn dәn dalasɪ, 

Erliktiŋ dastanɪ, 

Elime qaraşɪ! 

Ejelden er degen, 

Daŋqɪmɪz şɪqtɪ ǧoy, 

Namɪsɪn bermegen, 

Qazaǧɪm mɪqtɪ ǧoy!  

Meniŋ elim, meniŋ elim, 

Güliŋ bolɪp egilemin, 

Jɪrɪŋ bolɪp tögilemin, elim! 

Tuwǧan jerim meniŋ – 

                  Qazaqstanɪm! 

 

 

 «Жоба» қазақ сөзінің: 

-дыбыс құрамын, 

-үндесім әуезін,  

-морфем құрамын,  

-буын тұрқын,  

-тасымал жігін, 

-сөйлем (сөйлеу) ырғағын 

бұзып жазуға еш мүмкіндік бермейді. «Жоба» мазмұнынан ешқандай тіл бұзар жаңсақ емле-ереже 

туындамайды. 

Біртекті графикалық үлгіге (модельге) негізделген төл түркі дыбыстарының ортақ үндесім 

әліпбиі түзіледі. Кірме сөздердің құрамындағы кірме дыбыстарды белгілейтін өзалдына 

орфографиялық ережелер құрамы ұсынылады, сөйтіп дәстүрге айналған қазіргі кездегі кірме дыбысқа 

кірме таңба алу практикасынан арыламыз. Әліпби таңбаларын компьютер түйметақтасына 

(клавиатурасына) орналастырудың түркілік шешімі табылатын болады. 

Түркі жұртының арасындағы мәтін деңгейіндегі ақпарат алмасу дамиды, электронды ақпарат 

өңдеудің қолданба құралдары мен бағдарламаларын құрастыруды қолға алуға негіз болады, 

электронды тіл үйрету оқу-құралдары кеңінен және еркін таратылады. Әлеми ақпарат құралдарын 

тікелей пайдалана беруге жол ашылады. 

Ең бастысы, ортақ үндесім әліпби (сингармонический алфавит) түркі жұртының басын 

біріктіруге септігін тигізетін, сөйтіп ортақ мүддесін ақтайтын, ел мен елдің мәдени-экономикалық 

алмасымын жеңілдететін, алыстан хабар алып-беріп, өзара түсіністігін арттыратын тиімді құрал 

болмақ. 

Түркі жазуының әлемдік компьютер бағдарлама стандарттарына оңай икемделіп, сол 

бағдарламаларды оңай иемденетін болады. 

Үндесім әліпби түркі тілдерінің, әсіресе ерін үндестігі толық сақталған түркі тілдерінің, мәтін 

терімін бірнеше есе жеңілдетеді, түркі тілдерінің үндесім табиғатына лайық (европа стандартынан 

бөлек) үндесім түйметақта (сингармоническая клавиатура) құрастыруға болады деген теориялық 

болжам практикалық шешімін күтіп отыр. 

Сөз соңында (3 кесте). Әліпби құрастырғанда дыбыс артикуляциясына қатты мән беру керек. 

Дыбыс артикуляциясы мен таңбаның мәні бір-бірімен сәйкес келмесе онда әліпби құрамына қатты 

нұқсан келеді, тіптен тілдегі төл дыбыстың  жоғалып кетуіне әкеліп соғады. Мысалы, түрік, 

әзірбайжан, өзбек тілдерінде ерін-еріндік үнді дауыссыз бар. Олар түркі дыбыстарының кестесінде 

бірінші бағананға орналасқан. Енді ағылшын тілінде тіс-еріндік үнді дауыссыз бар. Екі тілдің осы 

дауыссыздарының естілімі (перцептивный эффект) өзара өте жақын. Соның салдарынан түркі 
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дауыссыздары ағылшынның [v], [f] дыбыстарының таңбасымен орынсыз белгіленіп жатыр. Түркі 

дыбыстары бір бағанада, ал оның таңбасы екінші бағанада, бұл елеулі қателік. Қазіргі кездегі 

ағылшын тілінің жаппай ықпалын (мектептен бастап) ескерсек, келе-келе түркі тілінің ерін-еріндік 

дауыссыздары жойылып кетері сөзсіз. Ендеше әліпби құрастыруда «жаңсақ естілімге» 

(перцептивный обман) сүйенуге болмайды. Әліпби дыбыстарының ақиқат артикуляциялық 

негіздемесі болу керек. 

Мұны біз туыстас тіл мамандарына ой салу үшін айтып отырмыз. 
 

ТҮРКІ  ТІЛДЕРІНІҢ  

ДАУЫССЫЗ  ДЫБЫСТАРЫНЫҢ  ЖІКТЕЛІМІ 
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ы

 

жайылыңқы 

жуысыңқы 

қатаң         h 

ұяң        (γ)  

үнді        y  

жинақы 

жуысыңқы 

қатаң ɸ (f) θ s      

ұяң β (v) ð ʒ  ( ɡ )    

үнді 

w     (y)    

діріл    r      

жанама    l      

құрама 

(жабысыңқы) 

қатаң    tc ch     

ұяң    ʤ dǯ     

 

3 кесте. Түркі тілдерінің жиынтық дыбыс құрамы 

 

Ортақ түркілік үндесім (сингармонизм) әліпбидің фонетикалық және сингармологиялық 

негіздемесі мен емле-ережесі арнайы теория-практикалық монография түрінде жарияланса болар еді. 

Баяндама арнайы слайд-модельдер арқылы жүргізіледі. 
 
 

 

 

 
Александр Николаевич ГАРКАВЕЦ 

доктор филологических наук 

Казахский научно-исследовательский институт культуры 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

Алматы/Казахстан 

qypchaq@gmail.com   

 

ФЕЕРИЧЕСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ МАРКО ПОЛО 
 

Книга Марко Поло, которой посвящена наша статья, занимала обилием уникального 

фактического материала и воодушевляла многих выдающихся интеллектуалов прошлого. 

Эдуард Шартон (1807–1890), составитель 4-томной хрестоматии «Старинные и современные 

путешественники», восхищенно приравнивает Марко Поло как первооткрывателя Востока к 

mailto:qypchaq@gmail.com
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Геродоту: “До него центральная и северная части Азии представляли собой смутно мерцающую 

тьму; на всех картах три четверти континента оставались белым пятном”
1
. 

Несомненные заслуги Марко Поло подчеркивает и великий французский ученый-

энциклопедист, путешественник и писатель Жюль Верн, составивший свою 4-томную историю 

путешествий совместно с географом Габриэлем Марселем (2-4 тома). Завершая раздел о Марко Поло 

и предваряя очерк об Ибн Баттуте, Жюль Верн – вслед за своим вдохновителем Эдуардом Шартоном 

– в откровенной манере превозносит этих двух сочинителей, противопоставляя их авторам 

сомнительным: 

“До середины XVIII в. книгой Марко Поло, которая долгое время распространялась под 

заглавием «Книга чудес мира», пользовались для установления торговых путей в Индию, в Китай и в 

Центральную Азию. Но еще большую роль книге Марко Поло суждено было сыграть в истории 

открытия Нового Света, так как его рассказы о чудесных странах Востока, изобилующих 

сокровищами, побудили европейцев предпринять поиски морского пути в Индию и к берегам Китая”. 

И продолжает: “Примерно через четверть века после возвращения Марко Поло на родину с 

1313 по 1330 г. один францисканский монах [Одорико из Порденоне, или Одорик Фриульский, 1286–

1331] пересек всю Азию, от Черного моря до восточных окраин Китая, проехав через Трабзон, гору 

Арарат, Вавилон и остров Ява. Но отчет о путешествии настолько запутан, а легковерие странника 

настолько очевидно, что его россказням не стоит придавать какого-либо значения. Было также 

путешествие сказочного Джона Мандевиля, о котором [Уильям Десборо] Кули говорит, что тот 

опубликовал «работу, настолько заполненную ложью, что другой подобной не существует ни на 

одном из известных языков». Достойным последователем Марко Поло был арабский путешественник 

Ибн Баттута, который для исследования Египта, Аравии, Анатолии, Татарии, Индии, Китая, Бенгалии 

и Судана сделал так же много, как и венецианец для значительной части Центральной Азии. Этот 

предприимчивый и смелый путешественник должен занять место в ряду самых выдающихся 

исследователей”
2
. 

Большинство специалистов в соответствующих дисциплинах разделяют высокую оценку книги 

Марко Поло, однако находятся и скептики, которых раздражают упущения, неточности, несуразности 

и анахронизмы, имеющиеся в ее разных версиях и списках, и на этом основании произведение 

объявляется плодом литературного творчества компилятора по имени Рустичано из Пизы. Он-то, 

мол, ради писательской славы и выдумал своего успешного героя-сокамерника, назвал его мессером 

Марко Поло, венецианцем, и приписал ему немыслимые заслуги в установлении взаимопонимания 

между языческим Востоком и католическим Западом. А чтобы выдумка выглядела увлекательнее и 

правдоподобнее, сидя в таверне и никуда не выезжая, к примеру, из Константинополя, наполнил свой 

опус пестрыми чужими байками с описаниями никому толком не ведомых государств и народов, 

областей и городов, дворцов и правителей, животных и растений, яств и одежд, обычаев и диковин. А 

еще раньше высказывалось даже мнение, что и Рустичано тоже никакого не было. Но потом 

выяснилось, что это реальное лицо и что он участвовал в крестовом походе и был любимым 

писателем возглавлявшего поход будущего английского короля, во славу которого свои популярные 

куртуазные романы и сочинял. Попробуем на доступных материалах в меру наших сил разобраться в 

этом ворохе сомнений. 

Семейство Поло 

Первым биографом Поло – Джованни Баттистой / Джамбаттистой Рамузио (Giovanni Battista / 

Giambattista Ramusio, 1485-1557) в сборнике повествований о плаваниях и путешествиях «Delle 

navigazioni e viaggi» 1559 года на основании неопределенного круга источников обозначен 

ближайший круг родственников Марко Поло, начиная с его деда и кончая дочерьми и некоторыми 

другими членами семейства. Им же высказано бездоказательное утверждение, что Поло имеют 

славянские корни и прибыли в Венецию из Далмации, – на том лишь основании, что Далмация и 

                                                           
1
 Voyageurs anciens et modernes / Par Édouard Charton. 4 tomes. I. Voyageurs anciens depuis le cinquième siècle 

avant Jésus-Christ jusqu’à la fin du quatrième siècle de notre ère; II. Voyageurs du Moyen Âge depuis le sixième siècle 

de l’ère chrétienne jusqu’au quatorzième; III. Voyageurs modernes. Quinzième siècle et commencement du seizième; 

IV. Voyageurs modernes. Seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, 1854-1857; rééd. 1861-1863. Цит. по: T. II, 

1863: 252. 
2
 Верн Жюль. История великих путешествий. В трех книгах. Книга 1. Открытие Земли / Пер. Е. П. Брандиса. – 

М.: Альдина, Престиж Бук, 2007: 90. Оригинал: Verne Jules. Découverte de la terre: Histoire générale des grands 

voyages et des grands voyageurs, publié en quatre volumes, les trois derniers en collaboration avec Gabriel Marcel. Vol. 

1, 1870; vol. 2, 1878; vol. 3. Les grands navigateurs du XVIIIe siècle, 1879; vol. 4. Les voyageurs du XIXe siècle, 

1880; rééd. 2011; цит. по: vol. 2, 1878: 84-85. 
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Славония были подчинены Венеции, а там, мол, зафиксировано имя Паулус / Паулюс. Хотя в нем нет 

ничего особенного, поскольку венецианское Paulo, Polo – это распространенное повсюду во 

всевозможных диалектных формах имя равноапостольного проповедника христианства Павла. 

Собственное разыскание о жизни знаменитого венецианца провел Джованни Баттиста 

Бальделли Бони, которому принадлежит двухтомное издание «Путешествие Марко Поло» по 

итальянской рукописи Clas. XIII. Plut. IV. C. 104 Национальной центральной библиотеки Флоренции 

(Biblioteca Magliabechiana) с разъяснениями, примечаниями и внушительной вступительной статьей о 

жизни Марко Поло с хронологией, о его сочинении «Il Milione», об истории сношений Европы и 

Азии и описанием 19 рукописей, включая версию XV века из Кодекса Дзелада, хранящегося в 

библиотеке Кафедрального собора Св. Марии в Толедо
1
. 

Скрупулезную работу по поиску архивных материалов, касающихся клана Поло, осуществил 

Джованни Орландини. К 85 документам, опубликованным им статье «Марко Поло и его семья»
2
, 

Артур Кристофер Моул (1873-1957) присовокупил еще 15 материалов
3
. Первый из документов – 

завещание Марко Поло-старшего 1280 года. Затем идут завещания, выписки из протоколов Высшего 

совета, брачные договора, судебные протоколы и пр., в том числе завещание Марко Поло-

путешественника, копия инвентарной описи оставшегося после его кончины имущества, записи о 

пожаре и о продаже усадьбы Поло. На этом обширном и достоверном материале А. К. Моул, следуя 

Дж. Орландини и др., составил генеалогическое дерево Андреа Поло из прихода церкви Сан-Феличе 

до 8 колена, где со ссылками на документы поименованы свыше 60 членов семейства, в частности: 

три сына Андреа – Марко иль Веккио (Marco il vecchio, Марко-старший), Николо (Nicolo), Матео 

(Matheo) и дочь Флора, сын Николо Марко, его братья Матео, Стефано и Джованни, супруга Марко 

Доната Бадоэр, дочери Марко – Фантина, жена Марко Брагадина, Беллела, жена Бертуччо Кверини, и 

Моретта, жена Рануччо Дольфини, дети и внуки дочерей Марко и др. 

Прозвище Милион 
Благодаря выявленным документальным свидетельствам прояснилось и реальное 

обстоятельство приобретения прозвища Милион не только нашим сочинителем, но и всем 

семейством Поло – возможно, еще до возвращения Марко Поло с отцом и дядей из 24-летнего 

странствия и, конечно же, до распространения в народе “миллионов” историй, казавшихся 

современникам невероятными. 

Мы упомянули о двух важных имущественных документах – запись о пожаре в подворье 

Милион (Cà Milion) от 7 ноября 1596 года и запись о продаже усадьбы Камилион (Camilion) от 27 

июля 1677 года. Эта усадьба представляла собой довольно большой типичный итальянский двор, 

окаймленный по периметру соединенными между собой домами со множеством жилых, служебных и 

торговых помещений с подвалами и вторыми этажами, а главное – с крытым колодцем-цистерной 

посреди двора для сбора дождевой воды. 

Стало известно, что остававшийся в Венеции – в отсутствие других братьев – Марко-старший, 

возвратившись в Венецию из Судака, в момент составления своего завещания в 1280 году вместе со 

второй женой брата Николо Фиордолизой и ее сыновьями жил еще не здесь, не в приходе Сан-

Джованни Хризостомо (Святого Иоанна Златоуста), неподалеку от моста Риальто, а в приходе Сан-

Северо. И только позже, возможно, лишь после приезда остальных Поло из Китая семья смогла 

приобрести данное домовладение и на этом участке перестроить или построить на свой лад огромный 

желанный дом для всего семейства. 

Купленное домовладение Corte del Milioni принадлежало упоминаемому в других документах 

венецианцу, называемому то Вилионе либо Вилиони, то Милионе или Милиони. Лучиано Петек 

указывает на Пьетро Вилиони, занимавшегося коммерцией в Персии, составившего в 1261 году в 

Тебризе завещание и умершего там же 10 декабря 1264 года, и на его отца Витале Вилиони, 

вернувшегося в Венецию и в 1281 году написавшего завещание в пользу своего сына Джованни, 

которому передает также усадьбу в приходе Сан-Хризостомо
4
, очевидно, ту самую, которую позже 

                                                           
1
 Il milione di Marco Polo: testo di lingua del secolo decimoterzo ora per la prima volta pubblicato ed illustrato dal 

conte Gio. Batt. Baldelli Boni. T. 1-2 . –  Firenze: Da'torchi di G. Pagani, 1827 . Сепаратное издание биографии 

Марко Поло и хронологии его жизни: Vita di Messer Marco Polo Viniziano scritta dal conte Gio. Batt. Baldelli Boni. 
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2
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3
 Moule Arthur Christopher, Pelliot Paul. Marco Polo. The Description of the World. Vol. I. – London, 1938: 521-595.  

4
 Petech Luciano. Les marchands italien dans l'impire Mongol // Journal Asiatique, 250, 1962: 557. Со ссылкой на: 

Cecchetti B. Testamento di Pietro Vioni veneziano fatto in Tauris (Persia) MCCLXIV, X decembre // Archivio Veneto, 

ser. 1, vol. 26, 1883: 161-165. 
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приобрели Поло. К этому добавим, что в городе Янчжоу, которым некогда якобы управлял Марко 

Поло и где Одорико де Порденоне (1286-1331) в 1322 году застал францисканскую общину и 

действующую несторианскую церковь, обнаружено два надгробия с латинскими надписями на 

могилах Катерины, покойной дочери господина Доминика из Вилионе (июнь 1342 года), и ее брата 

Антония из Вилионе (ноябрь 1344 года) – предположительно из поселка Viglione на пути из Кунео в 

Лигурию
1
. 

Эпитафия Катерины: «In nomine Domini. Amen. Hic jacet Katerina filia quondam Domini Dominici 

de Vilionis que obiit in Anno Domini milleximo CCCXXXXII de mense Junii». 

Роберто Сабатино Лопез предложил читать Vilioni как Ilioni и связал это прозвище с Dominico 

Ilioni, упомянутым в генуэзской судебной записи 1348 года в качестве душеприказчика Джакопо де 

Оливерио, жившего в Китае
2
. 

 

 
 

Со времени покупки усадьбы все Поло выступают в документах под прозвищем Милион или 

Милионе – по названию места их нового обитания. Так, например, в выписке Высшего совета 

Венеции от 10 апреля 1305 года Марко-старший записан буквально как Marcus paulo milion
3
, а его 

                                                           
1
 Bonardi Giovanni. Un documento archeologico cristiano del secolo XIV scoperto in Cina // L'Osservatore Romano, 

Città del Vaticano, 26 April 1952: 3; Rouleau Francis A. The Yangchow Latin Tombstone as a Landmark of Medieval 

Christianity in China // Harvard Journal of Asiatic Studies. 17 (3/4). – Harvard-Yenching Institute, 1954: 346-365 + 4 

стр. илл.; Rudolph C. Richard. A Second Fourteenth-Century Italian Tombstone in Yangzhou // Journal of Oriental 

Studies, 13, №2, 1975: 133-136 + факс. 
2
 Lopez Roberto Sabatino. Venezia e le grandi linee dell'espansione commerciale nel secolo XIII // La Civiltà 

Ceneziana del secolo di Marco Polo. – Venice: Sansoni, 1955: 67-84 (цит. с. 46-47); repr.: Storia della civiltà 

veneziana, vol. 1: 363-385; Vogel Hans Ulrich. Marco Polo Was in China: New Evidence from Currencies, Salts and 

Revenues . – Leiden, Boston: Brill, 2013: 353. 
3
 Moule Arthur Christopher, Pelliot Paul. Marco Polo. The Description of the World. Vol. I. – London, 1938: 528-529. 
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сын Николо в своем завещании от 23 июля 1324 года именуется как Nicolaus paulino и ser Nicolaus 

paulo dicti milion lo grando
1
. Эту простую и убедительную, документально подтвержденную гипотезу, 

высказанную Генри Юлом
2
, с приведением дополнительных аргументов, но тоже без этимологии 

прозвища, поддержал в одной из последних работ и Жак Эрс
3
. 

С этой гипотезой трудно не согласиться и потому, что привычное для нас имя числительное 

million “большая тысяча > миллион”, образованное от mille “тысяча” путем присоединения 

увеличительного суффикса (вроде тысяча > тысячища), стало употребляться в деловой речи попозже. 

Во французском зафиксировано под 1419 годом: deux millions qui sont vingt fois cent mille ecsus “два 

миллиона, то есть двадцать раз по сто тысяч экю”
4
. Но широко – как устоявшееся – только в XVI-

XVII веках, например, в Мюнстерском и Оснабрюкском мирных соглашениях от 15 мая и 24 октября 

1648 года, узаконивших Вестфальский мир и положивших конец Тридцатилетней войне в Священной 

Римской империи. 

До этого число в миллион обычно называлось по-другому: decies centena milia / millia “десять 

сот тысяч”
5
, как и у самого Марко Поло однажды в главе CLII во фр. тексте: xvj. (seize) cens mille 

“шестнадцать сот тысяч”
6
 и дважды в главе CLIII, или же лат. mille millia, ит. mille migliaia “тысяча 

тысяч”. В более поздних переводах Марко Поло на европейские языки, да и на русский, неудобное 

для нас старое сочетание воспроизводится, естественно, новым, уже привычным словечком миллион. 

Так и в итальянском переводе приведенного места Дж. Б. Рамузио: un millione et seicento mila “один 

миллион и шестьсот тысяч”
7
. А потому создается ложное впечатление, что и у Марко Поло тоже 

употреблено числительное миллион. 

Для сравнения добавим однокоренные лат. и фр. mile / mille, ит. miglio и гр. μίλιον / μίλλιον 

“миля (римская, в 1000 двойных шагов); милий, милиарий, мильный столб”, а также лат. и фр. Mille 

d’Οr = лат. Milliarium Aureum “Золотая миля” – нулевая Мильная колонна Августа из позолоченной 
бронзы на Римском форуме, возведенная по приказу императора Августа в 20 году до н. э., которые 

тоже могут бросить свет на происхождение имени первого хозяина усадьбы Поло и ее названия. 

Не располагая данной информацией, Дж. Б. Рамузио в родовом прозвище семейства Поло, 

приобретенном вместе с усадьбой, узрел намек на mille – тысячу, множество и использованное им 

самим в переводе слово million и связал это с тем, что к рассказам Марко Поло современники 

относились якобы с недоверием и иронией, как к анонимному сборнику XIII века «Сто древних 

рассказов»
8
, которым пользовался Джованни Боккаччо (1313-1375), и арабской книге сказок «Тысяча 

и одна ночь». Так “разнообразие мира” рассказчика по воле интерпретаторов превратилось в “чудеса 

света”: “Книга мессера Марко Поло, гражданина Венеции, именуемого Миллион, где повествуется о 

чудесах света”
9
, по образцу также продиктованного собратьям сочинения «De mirabilibus mundi» («О 
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чудесах мира») монаха Одорико де Порденоне, посетившего Китай, Тибет и Индию
1
. А с 

возникновением нового удобного числительного, обозначавшего десять сот тысяч, то есть тысячу 

тысяч, в родовом прозвище Марко Поло ничтоже сумняшеся стали видеть намек уже не на тысячи, а 

на миллионы небылиц и на миллионы драгоценных камней и золотых монет великого хана 

фантастического Китая с его несметными богатствами. Во французском языке вследствие этого 

возникло даже устойчивое насмешливое выражение les millions de Marc Pol “миллионы Марко Поло”. 

Маршруты странствий Поло 
В 1260 году Николо, отец Марко, вместе со своим братом Матео отправились по торговым 

делам в Судак, где у Марко Поло-старшего была торговая лавка. Затем по маршруту Гийома де 

Рубрука братья добрались до Сарая Бату, Сарая Берке и Булгара на Волге, где прожили год, а оттуда 

в Бухару. Из-за военных действий Берке, брата Батыя, и монгольских междоусобиц братья не смогли 

вернуться домой и три года спустя примкнули к персидскому каравану, который ильхан Хулагу 

послал к своему брату, монгольскому хану Хубилаю. 

Из Бухары караван шел на Восток по землям Казахстана и предположительно – Кыргызстана. 

Если второе верно, то братья посетили Баласагун, на месте которого сегодня над скоплением 

надгробий возвышается башня Бурана, то есть Мунара – минарет разрушенной мечети. 

Волей-неволей конечной целью торговой поездки братьев Поло оказался город Ханбалык, совр. 

Пекин – столица Монгольской империи включительно с Китаем. 

Поло были не первыми европейскими купцами в Китае. При монголах, по словам Марко Поло, 

в предместье Ханбалыка “каждому народу была назначена особая гостиница; одна ломбардцам, 

другая немцам, третья французам” (глава LXXXVA, текст Дж. Б. Рамузио по утерянной рукописи). 

Представители разных народов и разных религий имели здесь свои общины и, поощряемые 

Хубилаем, приняли якобы участие в споре вероисповеданий. 

По этому случаю Хубилай направил посольство к папе Римскому, включив в него в качестве 

своих посланников Матео и Николо Поло с особой миссией. Монгольский посол, вероятно, имел 

полномочия на переговоры о заключении на высшем уровне франко-монгольского союза против 

мусульман. По этому вопросу как раз велась переписка между папой Климентом IV и ильханом 

Абага-ханом, сыном Хулагу. Братьям же поручалось доставить Хубилаю елей от Гроба Господня из 

Иерусалима и привести с собой сто богословов от понтифика. За это им было обещано большое 

вознаграждение. 

Монгольский посол занемог на полпути и отстал, и братья приняли на себя и его полномочия. 

В 1269 году они вернулись в Венецию и узнали, что Климент IV умер годом раньше. Избрание 

нового папы в Витербо, где находилась папская резиденция и где уже третий год заседали 

кардиналы, безнадежно затягивалось. Совершенно потеряв надежду дождаться избрания папы, летом 

1271 года братья, взяв с собой 17-летнего Марко, отправились в Иерусалим за елеем для Хубилая. И 

так совпало, что именно 1 сентября 1271 года кардиналы избрали наконец нового понтифика. Им стал 

глава Палестинской миссии Теобальдо Висконти, который при вступлении в сан принял имя 

Григория Х. Новый папа снабжает их письмами и назначает посланниками к Хубилаю еще и двух 

монахов-проповедников, которые уже из Лаяса (Айас, Аяс, Айяс, л’Аяс, Лаяццо в Киликии, ит. La 

Giazza, Laiazzo) вернулись в Акку, испугавшись напавших на Киликию сарацин во главе с Бейбарсом 

Бундукдаром. 

Упомянутые монахи-проповедники, т. е. доминиканцы – это Николо Виченцкий (Nicolaus 

Vicentinus, Nicolas de Vicence) и Гильом Триполийский (Guillelmus Tripolitanus, William of Tripoli, 

Wilhelm von Tripolis, Guglielmo da Tripoli, Guillaume Champenès, Guillaume de Tripoli, Guillaume 

Dominicain). Второй написал 2 или 3 работы: «Трактат об империи сарацин и о лжепророке 

Мухаммаде», «О Мухаммаде и книге закона сарацин» и «Уничтожение Дамиеты»
2
. Трактаты об 

исламе написаны на злобу дня – к объединительному Лионскому собору 1273-1274 годов, который 

инициировал новый папа и на котором, кроме унии Западной и Восточной церквей, обсуждался 

также вопрос отношения к догматам мусульман. 

                                                           
1
 Cathay and the Way Thither: Being a Collection of Medieval Notices of China / Transl. and Ed. by Henry Yule. – 

London: Hakluyt Society, 1866, vol. I: 1-162; vol. II, appendix: 1-42; После Марко Поло. Путешествия западных 

чужеземцев в страны трех Индий. – М.: Наука, 1968: 109-117, 170-195. 
2
 Guillelmus Tripolitanus. 1) Notitia de Machometo et de libro legis qui dicitur Alcoran et de continentia eius et quid 

dicat de fide Domini nostri Iesu Christi, 1271; 2) Tractatus de statu Sarracenorum et de Machometo pseudopropheta 

ipsorum eorum et de ipsa gente et eorum lege et fide, 1273. – Wilhelm von Tripoli. Notitia de Machometo; De statu 

Sarracenorum / hrsg. und übers. v. Peter Engels. – Würzburg, 1992 / Corpus Islamo-Christianum: Series Latina, 4; 3) 

Clades Damiatæ. 



261 
 

Далее трое Поло двигаются по следующему маршруту: совр. Сирия и Турция: Кайсерия 

Каппадокийская – Сивас – Эрзинджан – Эрзерум – Иран: Тебриз – Сава (Saveh, гробница 3 волхвов) 

– Кашан – Исфаган – Йезд – Шираз – Кухбанан – Керман – Рудбар – Ормуз – снова Рудбар – Тон / 

совр. Фердовс – Кайен / совр. Гъайен – Афганистан: Сава, Sevah, юго-западнее Герата – Шебергъан 

– Балх, у совр. Мазари-Шерифа – Талекъан – Эшкашем – Вахан – юг Таджикистана и Индия: 

Бадахшан – Иркештам – Вахан – Кашмир – снова Вахан – с северо-запада на восток Китая: Кашгар – 

южным обходным путем мимо пустыни Такла-Макан / Текли-Мекен – Яркенд – Шанду – Ханбалык. 

Своей конечной цели – Ханбалыка троица Поло достигла, после многих злоключений, лишь в 

1275 году. 

Но прежде Марко пережил пленение грабителями, промышлявшими на Шелковом Пути. В 

связи с этим несколько глав книги он посвятил ассасинам, действовавшим изначально в горных 

районах Западной Персии, а позже и в провинции Керман, в долине Рудбар, на перекрестке западных 

и индийской караванных дорог. 

В Бадахшане Марко тяжело заболел. Согласно более пространному тексту, использованному 

Дж. Б. Рамузио, он долго болел в Бадахшане, на Памире, из-за чего их поездка в Ханбалык 

затянулась: “Горы эти очень высоки; выйдешь утром, и только к вечеру доберешься до вершины. На 

вершине обширные равнины, обилие трав, деревьев и ключей чистейшей воды, текущих по скалам и 

ущельям; форель и другие нежные рыбы водятся там. Воздух на вершине очень чист, и жить здесь 

здорово; люди в городах, в долинах или на равнинах, как почувствуют лихорадку или какую другую 

болезнь, тотчас же уходят в горы, поживут там два-три дня и выздоравливают от хорошего воздуха. 

Марко утверждает, что испытал это на себе: болел он в этих странах с год, а как по совету сходил в 

горы, так и выздоровел” (XLVII, прим. 8). 

Чем он болел – неизвестно. Но исцелился лишь спустя целый год – высокогорным воздухом, 

взобравшись на скалы, где господствуют архары, названные Карлом Линнеем в 1758 году по имени 

Марко Поло, которому принадлежит их первое сделанное европейским натуралистом описание. 

Позже, в работе «Аркары (горные бараны)»
1
 зоолог и путешественник Николай Алексеевич Северцов 

(1827-1885) дал подробную топографию трех видов тянь-шаньских архаров: Ovis Polii, Ovis Karelini и 

Ovis Heinsii. А одного двухлетнего выпотрошенного “аркара-качкара”, т. е. архара-самца, прежде чем 

оценить его вкусное мясо (“что-то среднее между хорошей бараниной и олениной”), он измерил и 

описал для отчета о поездках на Тянь-Шань в 1857-1858, 1864 и 1865-1868 гг.
2
 

А пока Марко болел, Николо и Матео совершили поход из Бадахшана (или из Вахана через 

Ваханский коридор) в Кашмир и убедились, что дальше в направлении Индии пути нет. Это правда. 

Надежного всесезонного пути нет и сегодня. Туннель, связавший столицу Кашмира Сринагар и 

Джамму, построен только в 1960 году, а строительство высокогорной железной дороги между 

штатом Джамму и Кашмир и остальной страной все еще продолжается. 

Успехи Поло в Китае 
В Ханбалыке старшие Поло занимаются привычными торговыми делами. А возмужавший 

Марко удостаивается чести служить кем-то вроде чиновника без портфеля, приближенного к 

императору. Успешно выполняет ханские поручения и особенно угождает ему содержательными 

наблюдениями, сделанными во время длительных служебных поездок, в первую очередь, очевидно, 

по делам денежного оборота, налогов, доходов и поставок императорскому двору. 

Марко гордится приобретенным положением при императоре и, по его словам (глава CXLIV), 

несколько лет – между 1282 и 1285 либо 1287 или 1288 – управляет городом Янчжоу, одним из 

двенадцати стольных городов, расположенным недалеко от слияния Великого канала и реки Янцзы, 

совр. провинция Цзянсу. Но, поскольку китайскими архивными материалами это заявление не 

подтверждается, многие в этом сомневаются. Похоже, что он привирает и в случае руководства 

изготовлением требушетов для осады города Саианфу (ныне Саньян). На самом деле этой работой, по 

достоверным данным, руководили инженеры-сарацины. Марко пишет: “Были у братьев в услугах 

немец да христианин-несторианец – хорошие мастера. Приказали им братья построить две-три такие 

машины, чтобы бросали камни в триста фунтов. Построили мастера две отличные машины; приказал 

великий хан отвезти их к войску, что осаждало Саианфу и не могло города взять. Пришли туда 

машины, установили их: татары глядели на них, как на великое в свете чудо. Что же вам сказать? 

Уставили машины и бросили камень в город; ударился камень в дом, рушит и ломает все, наделал 

                                                           
1
 Северцов Н. А. Аркары (горные бараны) // Природа, 1873, кн. 1: 144-245. 

2
 Северцов Н. А. Путешествия по Туркестанскому краю и исследования горной страны Тянь-Шаня. – СПб., 

1873: 247-248. 
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шуму страшного. Увидели жители такое неслыханное бедствие, изумились, испугались и не знают, 

что говорить им и что делать. Собрались на совет, а как спастись от этого снаряда, не придумали. 

Стали они тут говорить, что если не сдадутся, так все погибнут; посоветовались, да и порешили 

всячески сдаваться. Послали сказать военачальнику, что сдаются и хотят быть под великим ханом. 

Принял их военачальник и согласился, а город сдался. По милости Николая, Матвея да Марка вышло 

так, и немалое то было дело. И город и область – самые лучшие у великого хана; большой ему доход 

отсюда. 

Рассказал вам об этом городе и о том, как его взяли теми машинами, что братья приказали 

выстроить. Теперь оставим это и расскажем о городе Сингуи” (глава CXLVI). 

В действительности осада имела место в 1273 году, когда Поло были еще в Афганистане. 

Однако В. В. Бартольд, комментируя это сообщение в примечании к нему, в корне его не 

опровергает: “О взятии города Санъян-фу [Сянфань] после продолжительной осады с помощью 

машин, выстроенных западными мастерами, говорят также китайские и персидские источники, по 

которым, однако, эти мастера были мусульмане, присланные из Западной Азии, и самое взятие 

города [по словам М. Г. Потье
1
] произошло в 1273 г., когда братья Поло с Марко еще не могли 

прибыть в Китай. Юл приводит, однако, свидетельство [персидского] историка Вассафа, по которому 

взятие Сянъянь-фу произошло после падения столицы Южного Китая, т. е. после 1276 г.”
2
 

Скептики утверждают, что о Китае Марко Поло рассказывает с чужих слов, потому что вовсе 

там не был, раз уж не упоминает ни о Китайской Стене, ни о фарфоре, ни о чае, ни о бинтовании 

ступней, ни о палочках для еды
3
 и много еще о чем, что приходит в голову современному туристу. 

Про стену можно сказать, что на юношу, который видел мощные крепости Средиземноморья, 

особенно многокилометровые крепостные стены Антиохии, жалкая, полуразрушенная в монгольское 

время Китайская Cтена впечатления могла и не произвести. Великая Китайская Стена, какой мы 

знаем ее сегодня, была заново построена лишь после монголов и против монголов – в эпоху Мин. 

Те, кто упрекают Марко Поло, что он, описывая достопримечательности провинции Фуцзянь, 

не упомянул, дескать, о фарфоре, либо лукавят, либо читали книгу невнимательно. Он рассказал не 

только о “больших и маленьких фарфоровых чашечках, лучше которых и не выдумаешь”, но и о 

технологии приготовления сырья – и именно в одной из глав о провинции Фуги, т. е. Фуцзянь, 

“откуда они развозятся по всему свету”. Это глава CLVII, особенно обширная в версии, 

использованной Дж. Б. Рамузио. 

Про чай Марко Поло пишет в главе CXVII, только не называет его известными нам китайскими 

словами – северным tī и южным čai / tsai: “Родится тут много гвоздики; то маленькое деревцо с 

листьями, как у лавра, только подлиннее и поуже, а цветок маленький белый, как у гвоздики. Имбиря 

и корицы тут обилие, много и других пряностей”. М. Г. Потье заключил, что Марко имел в виду 

“ассам” или черный чай
4
. Другие комментаторы возражали, полагая, что Марко говорил об 

ароматическом дереве кассия, из коры которого получают корицу. Это объяснение менее 

правдоподобно, поскольку почти в той же фразе Марко упомянул корицу, из чего следует, что под 

незнакомым растением имел в виду не ее. 

Вообще-то недостаточное с нынешней точки зрения внимание Марко Поло к чаю объяснимо. В 

монгольское время чаепитие утратило популярность и возродилось лишь при династии Мин. Причем 

чай стали готовить уже не из брикетов, порошка или листьев, а лишь из чайного листа, а также из 

чайных почек и цветков, настаивая в горячей воде. Столетие спустя завезенный в Европу чай 

                                                           
1
 Le livre de Marco Polo, citoyen de Venise, conseiller privé et commissaire impérial de Khoubilaï-Khaân. Rédigé en 

français par Rusticien de Pise / Publié par M. G. Pauthier. 2e partie. – Paris: Librairie de Firmin-Didot frères, fils et c., 

1865: 455. – Примечание 4 к главе CXXXVIII о походе Баяна Чинксана. В русском издании глава CXXXIX. 
2
 Книга Марко Поло. Перевод старофранцузского текста И. П. Минаева. Редакция и вступительная статья И. П. 

Магидовича. [Примечания В. В. Бартольда]. – М.: Госгеоиздат, 1956: 302, 303; Книга Марко Поло о 

разнообразии мира, записанная пизанцем Рустикано в 1298 г. от Р. Х. – Алма-Ата: Наука, 1990: 282. 283. 

Попутно заметим, что в других изданиях многие тексты упрощены, а примечания сокращены или опущены 

вовсе.  
3
 Haeger John W. Was Marco Polo in China? Problems with internal evidence // Bulletin of Sung and Yuan Studies, 14, 

1978: 22-30; Wood Frances. Did Marco Polo Go to China? – London: Secker & Warburg, 1995; reprint: Boulder 

(Colorado): Westview Press, 1996. 
4
 Le livre de Marco Polo, citoyen de Venise, conseiller privé et commissaire impérial de Khoubilaï-Khaân. Rédigé en 

français par Rusticien de Pise / Publié par M. G. Pauthier. 2e partie. – Paris: Librairie de Firmin-Didot frères, fils et c., 

1865: 379. – Примечание 3 к главе CXV о Тибете. В русском издании глава CXVI, текст неполный. 
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местными дамами воспринимался как нечто вроде сена с навозом. А затем они предпочли чаю новые 

изыски – горячий шоколад из какао, а после – кофе. Мужчины чай пили, но все же он долго не 

находил спроса из-за дороговизны и продавался в аптеках как лекарство от подагры. И лишь 

усилиями Ост-Индийских компаний культура чая распространилась на все пригодные земли 

суперконтинента и чаепитие вошло в обиход аристократии, а затем и простого народа. 

Бинтование ног Марко прямо не описывает. Это так. Однако в главе CXXXIV по рукописи 

Дзелады имеется все же описание семенящей походки китаянок. Впрочем, не говорится, что это – 

печальное следствие ужасного многолетнего ежедневного мучительного деформирования стоп 

несчастных девочек и что ходьба на изувеченных ломанием, квасцами и грибком ступнях остается 

болезненной на всю жизнь. Рассказчик об этом, по-моему, заведомо промолчал – ему не хотелось 

бросать тень на созидаемый восхитительный образ Китая. Манеру семенить он объясняет по-другому 

– завидной скромностью: “И вы должны знать, что девушки, соблюдая целомудренность, во время 

прогулки всегда ходят столь деликатно, что одна нога никогда не выступает вперед другой более чем 

на палец, чтобы девичьи прелести случайно не открылись глазу, если ее походка вдруг окажется 

слишком свободной. И это следует понимать в отношении выходцев из провинции Катай. Татары же 

не заботятся о такого рода условности; их дочери и их жены ездят верхом наравне с ними, из чего 

следует, что их репутации это ни в коей мере не вредит. Жители Манги соблюдают обычай 

провинции Катай”
1
. В других версиях этот фрагмент изложен поживее и с назиданием в адрес 

венецианок, любящих торчать в окне, глазея на прохожих и бесстыдно выставляя себя напоказ. 

Марко много говорит о бумажных деньгах, но умалчивает о печатании книг, хотя нам теперь 

известно, что в Кинсае в его время использовали различные виды наборного шрифта, в том числе 

глиняный, деревянный и металлический. В широком ходу были деревянные гравировальные доски, 

существовавшие в Китае уже более трехсот лет: чаще всего их использовали для печати буддийских 

сутр и других священных текстов. Поскольку каллиграфия была неотъемлемой частью китайского 

искусства и письма, а письменность Китая к тому времени содержала около семи тысяч иероглифов, 

наряду с книгами существовали, однако, и рукописи. Некоторые все же утверждают, что Марко Поло 

привез якобы несколько книг, напечатанных подвижным шрифтом, и что европейские 

первопечатники Памфилио Кастальди в Фельтре, Иоганн Гутенберг (Бонемонтан) в Майнце и его 

ученики Иоганн Ментелин в Страсбурге и Альбрехт Пфистер в Бамберге делали свое дело по 

образцам Марко Поло
2
. 

Можно упрекнуть Марко Поло и в других упущениях, вроде палочек для еды, буровых 

установок с использованием бамбуковых труб или ловли рыбы с помощью бакланов. Но разве это 

умаляет весь тот позитив, который сделал его книгу пособием для многих поколений начинающих 

востоковедов! Как бы там ни было, но благодаря приобретенному статусу Марко получил доступ к 

императорской канцелярии и библиотеке, изучал деловые записи, выполненные четырьмя 

официальными видами письма, и вел понадобившиеся впоследствии подробные собственные записи, 

которые, судя по содержанию книги, в плане квалифицированности все-таки вызывают критику и 

требуют ответа на вопрос, какое образование он получил на родине и какими знаниями и языками 

овладел на чужбине. Тем более, что скептики отрицают саму возможность пребывания Марко Поло 

на государственной службе, поскольку он не был, мол, академически сертифицирован. Ясно, что при 

этом они игнорируют тот факт, что Хубилай ради карьерного роста необразованной монгольской 

знати экзамены отменил, а академии распустил, и что первое и второе из-за непрофессионализма 

чиновников было возобновлено уже после отъезда Поло из Китая. 

О Марко известно, что после смерти матери он воспитывался у отцовской сестры Флоры. О 

школе – ни слова. Но в одном месте книги, говорится, что “просил великий хан апостола [прислать] к 

нему около ста христиан, умных, в семи искусствах сведущих” – centum sapientes omnium septem 

artium eruditos (глава VIII), а во французском тексте о ханской грамоте добавлено, что она написана 

en langue torques – “на турецком языке”, а в итальянском – in lingua tartaresca “на татарском языке”. 
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 Moule Arthur Christopher, Pelliot Paul. Marco Polo. The Description of the World. Vol. I. – London, 1938: 305. В 

русском переводе этого фрагмента нет. 
2
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as follows. – Ser Marco Polo, the Venetian, Concerning the Kingdoms and Marvels of the East. Newly Translated and 

Edited, with Notes, Maps, and other Illustrations by Colonel Henry Yule. In two volumes. Vol. I. Second edition, 

revised. – London: John Murray, 1875: 132. 
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Конечно, слова о семи искусствах принадлежат не хану, и прибавил их, быть может, не Марко, 

а Рустичано, доподлинно сведущий, что эти семь искусств – septem artes liberales – составляли 

младший, подготовительный курс, ибо это он, скорее всего, закончил церковную школу и 

монастырский коллегиум. К 17 годам и Марко Поло вполне мог проштудировать тривий, или 

тривиум – начальный, элементарный, тривиальный курс, включающий грамматику – классику, 

Святое Писание и другие церковные книги; риторику, включая поэтику и этику – искусство 

проповеди и логику, или диалектику – умение спорить с еретиками; а уж затем другие четыре – 

квадривий, или квадривиум: арифметику – теорию счисления и практический счет; геометрию, 

включая географию; музыку, или гармонику – церковное пение; и астрологию, или астрономию – 

ради элементарной ориентации во времени и пространстве по Солнцу, Луне и звездам и вычисления 

пасхалий. А может, всего лишь 5 первых курсов. Что касается старшего курса – богословия, 

медицины и юриспруденции, то это было уж слишком, тем более, что ни в Венеции, где жил Марко, 

ни в Пизе, где жил Рустичано, университетов не было. Даже в 1330 году в Европе было всего 20 

университетов: 10 в Италии (Болонья, Парма, Модена, Виченца, Ареццо, Падуя, Неаполь, Верчелли, 

Сиена), 5 во Франции, по 2 в Англии и Испании и 1 в Португалии. 

О языках и видах письма в Китае, которыми мог овладеть Марко, важно принять во внимание 

следующее. 

По инициативе Хубилай-хана в юаньское государственное делопроизводство была внедрена 

новая монгольская “квадратная письменность”, основоположником которой был тибетец Пагба-лама. 

Просуществовала она в Китае до падения династии Юань (1368). 

Хубилай-хан поручил Пагба-ламе создать новую письменность для монгольского языка. 

Причина состояла в том, что уйгурское письмо в применении к монгольскому языку имело ряд 

недостатков. Прежде всего, оно располагало только 14 знаками (буквами), в силу чего монголы 

должны были одной буквой обозначать разные звуки; в то же время один звук в зависимости от 

позиции в слове, мог обозначаться разными буквами. Такая недостаточность уйгурского алфавита, 

возможно, и стала поводом к созданию новой монгольской письменности. 

Для китайского языка квадратная письменность была использована сразу же после введения ее 

в действие. Наиболее ранние из сохранившихся текстов квадратного письма, относящиеся к 1275 

году, представляют собой надписи на каменных стелах с параллельным текстом иероглифическим 

письмом. Китайские надписи квадратным письмом встречаются также на печатях, медных монетах и 

бумажных ассигнациях эпохи династии Юань. Император династии Юань Хубилай-хан лично уделял 

большое внимание проблемам письменности, в которой он видел один из признаков суверенитета в 

области культуры
1
. 

Что касается собственных записей Марко, то скорее всего вел он их на родном венецианском 

наречии с примесью пресловутой лингва франка, на которой изъяснялись торговцы, моряки, 

таможенники и портовые работники. Худо-бедно, но именно ежедневным ведением записей на 

родном языке и знакомством с местным делопроизводством объясняется системность и адекватность 

последовательного описания городов Китая и Юго-Восточной Азии в его книге
2
. В сущности эту 

часть сочинения и рассматривают, вполне обоснованно, как своего рода экономическую и 

этнографическую топографию Китая в эпоху монгольской династии Юань
3
. 

О Китае и его монгольском правителе Хубилае Марко Поло говорит с восторгом, нередко 

приукрашивая и привирая. В сочинении венецианца Китай предстает в виде вызывающей зависть 

социально ориентированной абсолютной монархии, строго упорядоченной и справедливой. Эта 

                                                           
1
 Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Этническая история китайцев на рубеже средневековья и 

нового времени. – М., 1987: 230-233. О языковой ситуации в целом см.: Gaunt Simon. Marco Polo's Le 

Devisement du Monde: Narrative Voice, Language and Diversicty. – Cambridge: D. S. Brewer, 2013: 7-112; Haw 

Stephen G. The Persian Language in Yuan-Dynasty China: A Reappraisal // East Asian History, 39, 2014: 5-32. 
2
 См.: [Кафаров П.] Комментарий архимандрита Палладия Кафарова на Путешествие Марко Поло по 

Северному Китаю. С предисловием Н. И. Веселовского. – СПб., 1902; Zhang Yuenan. La representation de la 

Chine dans les Voyages de Marco Polo d’Alain Grandbois. – Université du Québec, 1992; Бергрин Л. Марко Поло: 

От Венеции до Ксанду / Пер. Г. Соловьевой. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 
3
 Этот аспект подробно разобран в следующих содержательных работах: Moule A. Ch. Quinsai: With Other Notes 

On Marco Polo. – Cambridge University Press, 1957; 2013; Olshki Leonardo. Marco Polo's Asia. – University of 

California Press, 1960; Юрченко А. Г. Книга Марко Поло: Записки путешественника или имперская 

космография. – СПб.: Евразия, 2007;  Vogel Hans Ulrich. Marco Polo Was in China: New Evidence from Currencies, 

Salts and Revenues . – Leiden, Boston: Brill, 2013.                                                                                                             
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страна в ее полусказочном облике напоминает полуутопическую Скифию античных авторов, 

изображавших ее как сообщество справедливейших смертных. 

До Марко Поло торговые люди, поглощенные меркантильными интересами, продавая 

китайские шелка и индийский жемчуг, не предлагали публике путевых заметок, натуралистических и 

этнографических описаний. 

Его предшественникам Плано Карпини и Гийому Рубруку не посчастливилось увидеть и 

описать более восточные края. А Марко Поло объездил, рассмотрел и по возвращении подробно 

описал многое из увиденного, утаив при этом и суть, и подробности собственного служения 

основателю монгольской династии Юань. 

Знание “татарского” 
В книге Марко Поло не раз упоминается, что его отец и дядя, да и он сам владели “татарским” 

языком. Так называемые “татарские” слова на поверку оказываются наполовину монгольскими, 

наполовину тюркскими. Особого различия не проводится, но тюркские имена и названия передаются 

точнее, чем китайские, арабские и персидские. Об этом среди прочих был хорошо осведомлен 

плодовитый мюнхенский полиглот и издатель письменных памятников Иероним Мегизер 

(Hieronymus Megiser, 1554-1618). 

 При подготовке немецкого перевода книги Марко Поло по публикации Дж. Б. Рамузио, 

которую он назвал «Землеописанием Тартарии»
1
 и, как отмечено в пространном заглавии, не только 

перевел ее на немецкий верно и с тщанием, но и украсил медными гравюрами (treulich und mit fleis 

verteutschet auch mit Kupfferstücken geziehret). Одна из них помещена после текста Марко Поло и 

содержит “Тартарский алфавит” и “Тартарский Отченаш”. 

 
 Alphabetum Tarta

r
icum 

 Adar. Ber. Col. Dir. Emach. Fog. Gar. Hol. Irach. Kus. Lat. Man. Nir. 

 Orock. Pach. Ron. Sul. Tar. Vir. Zor. 

 Oratio Dojmnica Tartarice 

 Atcha Wizom, hhy hokta sen algusch ludor senug adongkel suom, chauluchong bel sun sonung ark 

chueg alei gier da uk achtaueruer visun gundaluch, ot mak chu musen vou gon kay visum ja sachen, alen 

bisdacha kajelberin bisum jasoch namasin datcha: kojma visn sunan acha; illa garta visonn gemandam. 

Amen. 

 Наша транскрипция с предполагаемым переводом названий букв, изобретенных, вероятно, 

самим Иеронимом Мегизером, и молитвы: 

 Татарский алфавит 

 Adar “обещает”, ber “дай”, köl “озеро”, dir “есть, является”, emäk “труд”, foġ п. “идол”, ġar а. 

“пещера”, χol “рука”, iraχ “далеко”, qus / quš “птица”, lat “ушиб”, man п. “ман (единица веса)”, nir “?”, 

oroq / oraq “серп”, pak “чистый”, ron “?”, sul / sol “левый”, tar “узкий”, vir “?”, zor “сильный”. 

 Oratio Dominica Tartarica 
 Ata bizüm, ki köktäsen, alġuşludur senüŋ aduŋ, kelsün χanluχuŋ, bolsun senüŋ erküŋ aley yerdä u 

köktä; ber bizüm gündälüχ ötmäkümüzni bügün; qoy bizüm yazuχnı aley, biz daχa qoyalım bizüm 

yazuχlumuznı; daχa qoyma bizni sınamaχqa, illâ χutχar biznü yamandan. Amen. 

 Татарская Господня молитва 

                                                           
1
 Chorographia Tartariae: oder warhafftige Beschreibung der uberaus wunderbahrlichen Reise, welche ... Marcus Polus, 

mit dem zunahmen Million ... in die Oriental und Morgenländer, sonderlich aber in die Tartarey ... verrichtet ... / alles 

aus dem Original, so in Italianischer Sprach beschrieben, ... verteutschet, auch mit Kupfferstücken geziehret, durch 

Hieronymum Megiserum. – Leipzig: in vorlegung Henning Grossen des Jüngern, 1611. 
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 Отец наш, сущий на небе, благословенно имя Твоё, да придет царство Твоё, да будет воля Твоя 

так на земле и на небе; хлеб наш ежедневный дай нам сегодня; прости наши грехи так, как и мы 

простим грешников наших; и не введи нас во искушение, но спаси нас от злого. Аминь. 

Приведенную И. Мегизером молитву записал, как нам удалось выяснить, не наш знаменитый 

венецианец, а не менее популярный в Германии благодаря своим дорожным запискам автор – 

Иоганн, или Ганс Шильтбергер, которого зачастую величают немецким Марко Поло. И. Мегизер для 

иллюстрации воспользовался рукописью «Книги путешествий» Иоганна Шильтбергера или, 

возможно, одним из старых изданий этого сочинения. 

Вот источники, которые мог использовать И. Мегизер. 

Heidelberg, Cpg 216 (Cod. Pal. germ. 216). В этой рукописи Гейдельбергского 

(Хайдельбергского) университета, датируемой 1480 годом, “тартарский” Отченаш помещен на 

последней странице после армянского Отченаша. Так и в рукописи из Донауэшингена, хранящейся в 

Баденской земельной библиотеке в Карлсруэ, Cod. Donaueschingen 481: 

 
 

Das ermenisch pater noster 

Har myer ur ergink es surpeytza an-nū chw; ka archawun chw Jegetzy kam thw 

[worpes] hy erginckch yep ergory [es] hatz meyr anhabas tur myes eisor yep chewg meys perdanatz hentz 

myen glich theugunch meyrokch perdabanatz yep mythewg myes yph- 

wrtzuchiū haba prige es myes ytzscherē Amen 

Das Tartarisch Pater noster 

Atha wysum chy chockchta sen algusch ludur senūng adung kellsuū senūg han 

luchung balsamin senung erkchung aley gierda vkiokchta wer wisum gundaluch ottmakchu muson wougun 

koy wisum Ja soch ni aley wis dache coyelle nin ensū [< mwisū] Jasochlomusni Dache koyma wisnisuna 

macha machka Illa garthe wisni geman- Dan Amen 

Издание 1446-1447 годов, Augsburg: Anton Sorg. Татарская молитва дана на последней 

странице и тоже после армянского Отченаша: 
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Das ist der Tartarisch Pater noster 

Atha wysum chy chockta sen algusch ludur senung adung kel suū senung hauluchūg belsun senung arcchung 

aley gier da vk achta wer wisum gundaluch otmak chumusen wougū kay wi sum iasochni alei wis dacha 

kayelle nin wisū iasoch lamasin da cha koima wisni sunamacha illa garta wisni gemandan. 

Ein endhatt der schiltberger. 

Издание 1549-1550 годов, Nürmberg: Johann vom Berg, Ulrich Newber, озаглавленное: Ein 

wunderbarliche und kurztweylige Histori, wie Schildtberger, eyner auß der stadt München, in Bayren, von 

den Türcken gefangen, in die Heydenschafft defüret, unnd wider heim kommen: Jtem was sich für Krieg 

unnd wunderbarlicher thatten dieweil er inn der Heydenschafft gewesen zugetragen, gantz kurtzweylig zu 

Lesen. – Татарский Отченаш тоже в конце книги, после армянского: 

 
Das Tartarisch Pater noster. 

Atha wysum chy chockta sen algusch ludur senung adung kelsuum hauluchung belsun senung archung aley 

gier da vk achta wer wisum gundaluch otmak chumusen wougum kay wisum iasochni alei wis dacha kayelle 

nin wisum iasoch lama sin dacha koima wisni sunamacha illa garta wisni geman- dan Amen. 

Ende der Histori des Schildtbergers. 

Gedrückt zu Nürmberg durch Johann vom Berg und Ulrich Newber. 

В издании 1554 года армянская и татарская молитвы отсутствуют и в параграфе 26, и в конце 

текста. 

В изданиях 1813, 1814 годов (Schiltberger Reisebuch hsg. Penzel) армянская и татарская 

молитвы отсутствуют и в главе 26, §9, стр. 71-72, и в конце текста. 

В издании 1859 года Карла Фридриха Ноймана / Неймана (1793-1870)
1
 по рукописи Cod. Pal. 

germ. 216 Гейдельбергского (Хайдельбергского) университета, датируемой 1480 годом, где 

“тартарский” Отченаш, как показано выше, помещен на последней странице после армянского, 

                                                           
1
 [Schiltberger Johannes (Hans)]. Reisen des Johannes Schiltberger aus München in Europa, Asia und Afrika von 1394 

bis 1427 / Hrsg. Karl Friedrich Neumann. – München, 1859. 
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“татарский” Отченаш отсутствует и в главе 25, стр. 87-88, и в конце текста. На издание К. Ф. 

Ноймана для публикации «Книги путешествий» Иоганна Шильтбергера на русском языке (Одесса: 

1866/1867) опирался Филипп Карлович Брун, на английском – Джон Бакен Телфер, которому 

пришлось заимствовать татарский Отченаш из какой-то инкунабулы (John Buchan Telfer, London, 

1879), и др. Поэтому во многих изданиях, за исключением Дж. Б. Телфера и цитируемой ниже 

публикации Валентина Лангмантеля (Tübingen, 1885), Господня молитва на армянском и тюркском 

языках отсутствует. 

Попутно заметим, что К. Ф. Нойман, прежде чем заняться синологией, изучал армянский язык, 

литературу и историю в армянском монастыре на о. Сан-Лазаро в Венеции, опубликовал «Историю 

Вардана» / «О Вардане и войне армянской» Эгише, «Хронику Ваграма» / «Стихотворную историю» 

Ваграма Рабуни (1830) и «Историю армянской литературы» (1836). 

В конце своего издания К. Ф. Нойманн в отношении опущенного Отченаша дает следующее 

пояснение: 

Die am Ende des Reisebuch hinzugefügten armenische und türkische Vaternoster, in den ältesten 

Incunabule-Ausgaben mit bewunderungswürdiger Genauigkeit abgedruckt, sind jetzt überflüssig. Hingegen 

muss Schiltberger, wie bereits in der Einleitung bemerkt, das Verdienst bleiben, dass er es war, welcher 

zuerst aus den Gedanken kam, das Vaterunser als Sprachprobe aus- und hinzustellen (Neumann 1859: 161) 

“Добавленные в конце «Книги путешествий» армянский и тюркский Отченаши, опубликованные в 

старейших инкунабульных изданиях с завидной точностью, теперь излишни. С другой стороны, как 

отмечалось во введении, следует отметить заслугу Шильтбергера в том, что именно он первым 

представил Господню молитву в качестве речевого образца”. 

Издание 1885 года Валентина Лангмантеля
1
 по Нюрнбергской рукописи (в ней, как и здесь, 

Отченаш перенесен в текст, а армянский отсутствует). При воспроизведении молитвы В. 

Лангмантель благодарит Фрица Хоммеля за восстановление этого совершенно испорченного в 

рукописях текста: Die richtigstellung dieses in den handschriften ziemlich verdorbenen textes verdankte ich 

der güte des herrn Doctors Fritz Hommel
2
: 

 
Und also spricht der thatrisch pater noster: [А]tha bisum chi  

kockchta sеn; alguschludur senung adung; kellsun senung hanluchung; bolsun senung erckchung, 

aley gierda u-chokchta; [wer wi]sum gundaluch ottmeckchimisny bugun; koybysuniasachin, aley bіs 

koyellum [?] bysum iasochlomusny dacha; koyma bisni [sunamachka; illа gartha [?] wisni] gemandan. 

 Наша транскрипция: 

 Ata bizüm, ki köktäsen, alγušludur senüŋ aduŋ, kelsün senüŋ χanluχuŋ, bolsun senüŋ erküŋ aley yerdä 

u köktä; ber bizüm gündälüχ ötmäkimizni bügün; qoy bizüm yazuχnı, aley biz qoyalum bizüm 

yazuχlumuznı; daχa qoyma bizni sınamaχqa, illâ χurtar bizni yamandan. 

Текст татарского Отченаша, судя по контексту, Иоганн Шильтбергер записал в гористой стране 

Джулад, населенной большим числом христиан, которые там имеют епископство; их священники 

принадлежат к “ордену босоногих” (die priester sein parfüeser ordens) и они не знают латыни, а то, как 

они молятся и поют, это татарский язык; и делают они так, чтобы их прихожане были более тверды в 

своей вере. Притом многие язычники принимают святое крещение, так как они понимают то, что 

священники читают и поют (стр. 38). 

                                                           
1
 [Schiltberger Johannes (Hans)]. Hans Schiltbergers Reisebuch nach der Nürnberger Handschrift herausgegeben von 

Dr Valentin Langmantel. – Tübingen, 1885. 
2
 Среди востоковедных работ Фрица Хоммеля (1854-1936) отметим одну из числа неопубликованных, в которой 

на примере около 200 шумерских и тюркских лексических созвучий он строит предположение, что шумеры 
были туранским племенем: Hommel Fritz. Zweihundert sumero-türkische Wortvergleichungen als Grundlage zu 
einem neuen Kapitel der Sprachwissenschaft (München, 1915). 
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Переводчик и комментатор записок И. Шильтбергера Филипп Карлович Брун напрасно 

отождествляет этих босоногих священников с не замеченными в Кыпчакской степи кармелитами
1
. 

Ибо обычай ходить босиком, не носить обуви или же обувать лишь сандалии был принят и 

францисканцами, а они действительно миссионерствовали среди “татар”. 

Босиком перед Бату, а затем и перед Менгу-ханом предстали, как известно, монахи-

францискане во главе с Гийомом де Рубруком: “Затем он отвел нас к шатру, и мы получили 

внушение не касаться веревок палатки, которые они рассматривают как порог дома. Мы стояли там в 

нашем одеянии босиком с непокрытыми головами, представляя и в собственных глазах великое 

зрелище… На следующий день нас повели ко двору, и я полагал, что могу идти босиком, как в наших 

краях, почему и снял сандалии. Когда же они являются ко двору, они слезают с лошади далеко, 

именно на полет стрелы из лука, от того дома, в котором находится сам хан, и там остаются лошади и 

служители, сторожащие лошадей. Когда мы слезли там и наш проводник отправился к дому хана, там 

находился один венгерский служитель, который признал нас, то есть наш орден. И когда люди стали 

окружать нас, разглядывали нас, как чудовищ, в особенности потому, что мы были босые, и стали 

спрашивать, неужели наши ноги нам надоели, так как они предполагали, что мы сейчас лишимся их, 

то этот венгерец объяснил им причину этого, рассказав правила нашего ордена”. В конце концов 

Гийом де Рубрук отморозил пальцы ног, так что “больше не мог ходить босиком”
2
. 

 Из приведенных материалов видно, что татарский текст Господней молитвы, прибавленный И. 

Мегизером к немецкому переводу книги Марко Поло, принадлежит вовсе не нашему венецианцу, а 

заимствован именно у И. Шильтбергера. 

На пути домой 
7 апреля 1286 года в Грузии умерла Болгана [Булуган] из племени баяут, мачеха и жена 

ильхана Аргуна. И Аргун послал трех послов – Улутая, Апушку и Коджу – к Хубилаю прислать 

невесту из того же рода. Послы прибыли в Ханбалык в 1291 году. 

Хубилай вместе с посольством отправляет морем девушку Кокечин (умерла при родах в 1296 

г.), а также некую дочь царя Манзи (из династии Сун) в невесты Аргуну, а с ними и всех троих Поло, 

снабдив своего посланника и венецианцев двумя пайцзами и письмами к апостолу (папе), 

французскому и испанскому (в одной рукописи: и английскому) королям и другим христианским 

владетелям. Посольство отправляется на 14 четырехмачтовых кораблях (команда каждого – 200-300 

моряков) с попутными ветрами мимо Индокитая, Малайзии, Явы, Суматры, Бирмы, Индии и 

Цейлона. Было их 600 человек, не считая судовщиков, а к концу плавания, к приходу в Ормуз, 

осталось 16, по другой рукописи – 8 человек. 

В Ормузе их встретили люди ильхана Гайхату, дяди Газана, сына Аргуна, и препроводили к 

Гайхату. 

Бумажные деньги ильхана Гайхату 

Здесь речь пойдет о хорошо известных фактах, которые, однако, исследователями книги Марко 

Поло и истории ильханата до сих пор не были почему-то сопоставлены и рассмотрены в их 

взаимосвязи
3
. 

Начнем с того, что придворный врач и служащий казначейства, а позже министр трех ильханов 

(1298-1317), историк Монгольской империи и Ирана Хулагуидов Рашид-ад-Дин (1247-1318), не 

упоминая о наших венецианцах, сообщает следующее: 

“28 числа месяца раби’-ал-ахыр [23. III. 1294] прибыли гонцы от Токтая
4
. Их старшины – 

царевич Калинтай и Пулад [эмир Багдада] – предстали пред его высочеством в Далан-науре с 

                                                           
1
 [Шильтбергер Иван]. Путешествие Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке, с 1394 года по 1427 год / 

Пер. Ф. К. Бруна. – Одесса, 1867: 32. 
2
 [Карпини. Рубрук]. Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в 

Восточные страны / Перевод А. И. Малеина. – М.: Госгеоиздат, 1957: 120, 138, 140. 
3
 К этой проблеме подошли Карл Йан и Ганс Ульрих Фогель: Jahn Karl. 1) Rashid-ad-Dīn and Chinese Culture // 

Central Asiatic Journal, 1970, № 14; 2) Das Irānische Papiergeld: Ein Beitrag zur Kultur- und wirtschaftsgeschichte 

Irān's in der Mongolenzeit // Archiv Orientální, 10 (1938): 308-340 // Paper Currency in Iran: A Contribution to the 

Cultural and Economic History of Iran in the Mongol Period // Journal of Asian History, 4 (1970): 101–135; Vogel 

Hans Ulrich. Marco Polo Was in China: New Evidence from Currencies, Salts and Revenues . – Leiden, Boston: Brill, 

2013: 109 сл. 
4
 Токта, один из десяти сыновей Менгу-Тимура, хан Золотой Орды, 1291-1313; в 1293 и сл. Вместе с братьями и 

Ногаем организовал поход на Северо-Восточную Русь. Тудан (Дюдень) разорил Муром, Владимир, 

Переяславль и др. (всего 14 городов), Токта-Тимур – Тверь. 
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изъявлением мира и согласия и разного рода просьбами. 3 числа месяца джумада-л-уля [1. IV] их с 

большим почетом и уважением отпустили. 2 числа месяца джумада-л-уля [31. III] на берегу Куры 

[Гейхату-хан] основал большой город и положил ему имя Кутлуг-Балык. Возвратившись с зимнего 

стойбища, он произвел смотр войскам в Билясуваре. В начале месяца джумада-л-ухра 693 года 

[начало мая 1294] держали совет [по поводу] бумажных денег… 7 числа месяца рамазана [1. VIII] 

прибыли в Аладаг и созвали там курултай, а в четверг 21 числа [упомянутого] месяца курултай 

распустили. Аминь. 

Рассказ о выпуске злополучных бумажных денег и вреде, который по этой причине произошел 

во владениях 

Садр-ад-дин [Халиди, визирь] и некоторые эмиры от времени до времени размышляли по 

поводу бумажных денег [чау, чāв, чао – ُٰچاو], имеющих хождение в Хитае и обсуждали, каким 

способом их [ввести] и распространить в этих владениях. Это дело они доложили на служении его 

высочеству. Гейхату приказал эмиру Пулад-чингсангу
1
 дать разъяснение по этому обстоятельству. 

Тот рассказал: “Чоу – это бумага с царской печатью на ней, которая ходит по всему Хитаю вместо 

чеканных дирхемов, а звонкая монета там балыш, и она достается высочайшей казне”. Поскольку 

Гейхату был государем весьма щедрым, делал чрезмерные подарки и денег в мире ему не хватало, он 

одобрил это дело. Садр-ад-дин же желал установить во владениях такой обычай, какой другие еще не 

устанавливали, и потому много старался в этом отношении. Шиктур-нойон, который был самым 

разумным из эмиров, говорил: “Бумажные деньги вызовут разруху в государстве, причинят бесчестье 

государю и смуту в ра’иятах и войсках”. Садр-ад-дин доложил [государю]: “Поскольку-де Шиктур-

нойон очень златолюбив, то он и силится представить бумажные деньги негодными”. Вышел указ, 

чтобы их изготовили в скорости. 

В пятницу 27 ша’бана [23. VII] эмиры Акбука, Тогачар, Садр-ад-дин и Тамачи-инак 

отправились в Тебриз для изготовления бумажных денег. 19 [= 12] числа месяца рамазана [13. VIII] 

они прибыли туда, представили указ и заготовили множество бумажных денег. В субботу 19 [= 11] 

числа месяца шавваля 693 года [12. IX. 1294] в городе Тебризе выпустили в обращение бумажные 

деньги, и указ был таков, чтобы тотчас же казнили каждого, кто не будет [их] принимать. С неделю 

из страха перед мечом [их] принимали, однако за них людям не много чего давали. Большая часть 

жителей Тебриза поневоле предпочла убраться и прихватила с собою с базаров товары и съестное, 

так что ничего нельзя было достать, и люди, чтобы поесть плодов, тайком пробирались в сады. 

Город, столь полный народа, совсем опустел. Бездельники и бродяги раздевали на улицах всех, кого 

встречали. Караваны там перестали ходить. По ночам бродяги устраивали засады на садовых улицах, 

и если какой-либо бедняк ухитрялся раздобыть [себе] харвар зерна или корзину плодов, они у него 

отбирали, а если он сопротивлялся, то говорили: “Продай-де и получай стоимость благословенными 

бумажными деньгами да укажи, где ты купил”. Короче говоря, народ был охвачен несчастьем, и 

бедняки простирали руки мольбы. 

Однажды, случайно, Гейхату проезжал по базару. Он увидел лавки пустыми и спросил о 

причине. Садр-ад-дин сказал: “Помер местный старшина Шараф-ад-дин Лакуши, а у тебризцев такой 

обычай, что, оплакивая вельмож, они расходятся с базаров”. 

В одну из пятниц в соборной мечети [народ] учинил Кутб-ад-дину такой великий шум, что был 

отпущен. 

В закоулках съестное продавали за звонкую монету [зар “золото”], а людей же за это убивали, и 

торговля и взимание тамговых пошлин совсем прекратились. Однажды какой-то дервиш схватился за 

узду [лошади] Садр-ад-дина и сказал: 

Мир объял запах горелой печени, – 

Ну и нос же у тебя, коль ты не чуешь! 

Садр-ад-дин под впечатлением этих слов при содействии нукеров “после разрушения Басры” 

получил указ, чтобы торговлю съестным производили на звонкую монету. По этой причине люди 

приободрились и стали открыто торговать на звонкую монету, вследствие чего беженцы начали 

                                                           
1
 Чженсян, чэнсян, цзайсян, cḥʿeng-hsiang – советник, министр. Пулад в 1285 году был послан представлять 

Хулагу при ильхане; при Газане назначен командиром тумена из монгольских рабов; был одним из источников 

Рашид-ад-Дина. 
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возвращаться в город, и он в короткое время снова стал процветать. В конце концов дело с 

бумажными деньгами не удалось, от него отреклись, и народ избавился от этой тяготы”
1
. 

В самом Китае, чей опыт решили использовать Хулагуиды, в империи Сун (960–1279) сначала, 

т. е. в 1024 году, были введены бумажные векселя – фэйцянь (“летающие деньги”), а позже – 

полноценные бумажные деньги. 

Хубилай, провозглашенный великим монгольским ханом на курултае 5 мая 1260 года, в первый 

же год своего правления заменил старые китайские деньги новыми – с символикой нового монголо-

китайского государства основанной им династии Юань (просуществовала до 1368 г.). 

Рассказывая в главе XCVI о китайских бумажных деньгах, Марко Поло отмечает, что их можно 

обменять у управляющего монетным двором в случае ветхости на новые с потерей 3 из 100, а при 

желании – на золото и серебро “для поделки какой-нибудь посудины, или пояса, или чего другого”. 

В данную эпоху в Китае это были именно полноценные деньги, распространявшиеся по 

приказу великого хана “по всем областям, царствам, землям, всюду, где он властвует”, наряду со 

звонкой монетой, “и никто, – подчеркивает наш повествователь, – не смеет, под страхом смерти, их 

не принимать”. 

Постоянное внимание Марко Поло к обороту бумажных денег во всех описываемых 

местностях Китая обусловлено интересом самого императора Хубилая. Причина – необходимость 

отслеживания на государственном уровне процесса их внедрения в 1265–1274 годах и требование 

поддержки доверия к ним в последующие годы. По сути, Марко Поло как бы участвовал в 

мониторинге этого процесса и давал отчет хану об употреблении его бумажных денег. 

В государстве же Хулагуидов бумажные кредитные деньги чау вводились впервые, но с той же 

степенью принудительности. Однако, ввиду повсеместного к ним недоверия, неудачная реформа 

вмиг парализовала рынок и экономику в целом. Реформу пришлось незамедлительно прекратить, а 

пущенные в оборот купюры изъять и уничтожить. 

Летописец сообщает, что Газан (1271–1304), наместник Хорасана, Мазандерана, Кумиса и Рея с 

1291 года, перехватив близ Семнана партию чау, направлявшуюся в Мазандеран, презрительно 

отметил, что бумага не выдержит влажного климата региона, и отдал приказ сжечь банкноты. Заодно 

были сожжены и печатные приспособления – алат. А из этого вытекает и то, что блоки для печати 

были деревянными, вроде печатных матриц для нанесения узора на текстиль, а не медными, как в 

Китае. 

Банкноты, описанные Вассафом, содержали надписи на китайском и шахада – исламский 

символ веры, а также имя Иринджин Дорджи, данное Гайхату тибетскими ламами. 

Согласно Ибн аль-Фувати, банкноты были номиналом от четверти дирхема до 10 динаров, хотя 

продолжатель Абу-ль-Фараджа сообщает, что минимальный номинал был 1 динар. 

В персидском литературном языке Средней Азии слово чау не исчезло и ещё в XVIII веке 

имело значение “испорченная монета”. 

Кризис, вызванный провальной денежной реформой, привел к тому, что против Гайхату в 

Тебризе вспыхнул мятеж. Гайгату бежал в Арран, а оттуда – в Билясувар. И там 24 марта 1295 года 

был убит мятежниками. К власти пришел Байду, племянник Аргуна. Но уже осенью Газан казнил 

двоюродного брата и сам стал ильханом. 

Если Поло в самом деле оказались для Гайхату новым, своевременным и притом решающим 

источником убеждения в эффективности бумажных денег, то в Ормуз они приплыли с попутным 

восточным муссоном не позже марта 1294 года и, доставив невесту к Газану в Семнан или 

Мазандеран, добрались к Гайхату в Билясувар или уже в Тебриз, где оставались 9 месяцев – не долее 

чем до третьей декады марта 1295 года. 

Итак, Поло не только исполнили “все дела невесты и все поручения, что великий хан им 

наказывал”, но и, возможно, оказали помощь в изготовлении бумажных денег для Гайхату по 

китайскому образцу. 

Дальнейшее исследование приведенных фактов в их совокупности может пролить свет и на 

другие связанные с этим моменты. В частности, в Тебризе именно от послов Токты, хана Золотой 

Орды, а не только от Рашид-ад-Дина, Поло могли почерпнуть приведенные Марко в конце книги 

уникальные сведения из истории западных татар. Здесь же они должны были бы узнать и о смерти 

                                                           
1
 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Том 3 / Пер. А. К. Арендса. Под редакцией А. А. Ромаскевича, Е. Э. 

Бертельса и А. Ю. Якубовского. – М.-Л.: АН СССР, 1946: 134-136. Репринт: Рашид-ад-Дин Фазуллах. Джами-

ат-таварих. – Баку: Изд-во АН АзССР, 1957; Баку: Нагыл Еви, 2011: 204-206. 
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Хубилая, случившейся год назад – 18 февраля 1294 года. Однако о Хубилае Марко Поло всегда 

говорит в настоящем времени – как о здравствующем, и это, видимо, не только художественный 

прием. Иногда свидетельство совершенно недвусмысленно, напр., в адекватном русском переводе: 

“великий хан Кублай, что теперь царствует” (LXXV); “великий хан Кублай, и ныне царствующий” 

(CXXXIX). Точно так же говорится и о Газане, который стал ильханом уже после их отъезда: 

“Кокачина, жена Казана, что теперь царствует” (XIX). 

Шанс вернуться в Венецию 

Мыслей о возвращении в Ханбалык после выполнения миссии в душах у Поло, наверняка, не 

было уже с самого начала. Хотя своим монгольским опекунам об этом, думается, они даже не 

намекали, чтобы не потерять особые привилегии послов великого хана. 

Гайхату щедро вознаградил их за оказанные услуги и, со своей стороны, дал им 4 золотые 

пайцзы – 2 с кречетом, 1 со львом и 1 простую и провожатых, которых иной раз было “до 200 

человек; и было это нужно. Ахату не был законным владетелем, и народ не боялся, как при законном 

царе, злодействовать”. 

Ехали они “каждый день, пока не добрались до Трепезунда
1
, оттуда в Константинополь, далее в 

Негропонт
2
 и, наконец, в Венецию, и было это в 1295 г. по Р. Х.” 

Согласно Франческо Бальдуччи Пеголотти, караван мог преодолеть путь между Трабзоном и 

Тебризом за 30-32 дня. 

В Трапезунде семье Поло “Комнином Трапезундским”
3
 был нанесен ущерб в 4000 гиперперов

4
. 

Спустя годы Венеция получила от Константинополя некоторую компенсацию. В числе прочих Марко 

Поло от дожа и города Венеции в счет упомянутого ущерба получил 1000 фунтов и разделил их 

поровну на троих. В завещании Матео Поло от 6 февраля 1309/1310 года содержится особый пункт: 

дядя Матео удостоверяет, что племянник Марко с ним сполна расплатился надлежащими 

“тремястами тридцатью тремя с третью фунтами”
5
. 

Путь от Трабзона до Венеции около 2700 морских миль, или 5000 км. Круглый торговый 

корабль – когг – развивал максимальную скорость в 7,5 узла, т. е. 7,5 миль в час. Но реально на 

парусниках никто с такой скоростью подобные расстояния не преодолевал. Путь вдоль побережья от 

Суматры до Ормуза “по Индийскому океану” – около 4500 морских миль. Поло из-за ожидания 

попутного муссона, непостоянной погоды и прочих задержек преодолели его за 18 месяцев. Здесь же 

они двигались гораздо быстрее и без столь длительных остановок, а потому могли добраться из 

Трабзона в Венецию до прекращения торговой навигации не больше чем за полгода – к октябрю 

1295-го. 

Товарищи по узилищу 

В эту пору Венеция на суше и на море обороняется от генуэзцев. Во время морского сражения 

8 сентября 1298 года при Курцоле 65 из 90 венецианских кораблей были потоплены, 18 захвачены; 

около 7500 венецианцев попали в плен к генуэзцам, у которых было всего 78 кораблей, в том числе 

15 оставленных в резерве. По сообщению Дж. Б. Рамузио, который не раскрывает своих источников, 

Марко Поло был командиром галеры (sopracomito) и попал в плен в ходе этой битвы. Но в этом 

случае, говорят другие, у него было мало времени для составления книги на чужом языке, да еще с 

получением из Венеции своих записок. Поэтому Луиджи Фосколо Бенедетто (1886-1966)
6
, а за ним и 

Артур Кристофер Моул и Поль Пеллио (1878-1845) предполагают, что Марко Поло оказался в плену 

уже в 1296 году во время битвы при Лаясе или во время некой неизвестной стычки
7
. 

Однако не следует забывать, что выпустили-то его не сразу в день заключения “вечного мира” 

25 мая 1299 года в Милане, и не в день его ратификации в Венеции 1 июля 1299 года, а лишь 28 

августа 1299 года, то есть через год, вместе со всеми заключенными венецианцами. 

                                                           
1
 Трабзон, Τραπεζοῦς; по совр. Автодорогам от Тебриза доТрабзона 850 км через Догубаязит–Агры–Эрзерум–
Байбурт и 926 через Догубаязит–Ыгдыр–Карс–Артвин–Хопа–Ризе. 
2
 Город Халкис, или Халкида на юго-западе острова Эвбея. 

3
 Иоанн II Великий Комнин, 1262/1263-1297, император с 1280 г. 

4
 Иперпир, номисма или солид; здесь – 4,55 г даже не низкопробного золота, а максимально удешевленного 

электра, содержащего 20, а то и 10 процентов золота. 
5
 Moule Arthur Christopher, Pelliot Paul. Marco Polo. The Description of the World. Vol. I. – London, 1938: 533. 

6
 Il milione [di] Marco Polo. A cura di Luigi Foscolo Benedetto. – Firenze: L. S. Olschki, 1928; The Travels of Marco 

Polo / Translated into English from the text of L. F. Benedetto by Aldo Ricci, with Introduction and Index by E. 

Denison Ross. – London, 1931: XII-XIII. 
7
 Moule Arthur Christopher, Pelliot Paul. Marco Polo. The Description of the World. Vol. I. – London, 1938: 34. 
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Товарищ Марко по узилищу был захвачен в плен генуэзцами, возможно, еще раньше – 5-6 

августа 1284 года в битве при Мелории, в итоге которой генуэзцы, уничтожив 5000, взяли в плен 

свыше 9000 пизанцев, либо при разрушении Пизы 10 сентября 1290 года. 

О выкупе до окончания войны речь, наверное, не шла: потенциальных воинов, особенно 

командиров, никто не хотел отпускать на свободу. Ожидая окончания войны, Марко коротает месяцы 

с сочинителем из Пизы по имени Рустичано, или Рустичелло (ит. Rusticiano, Rustichello da Pisa). 

О Рустичано известно, что он сопровождал будущего английского короля Эдуарда І 

Длинноногого (1239-1307, король с 1272, коронован 19 августа 1274) в IX (продолжение VIII-го) 

крестовом походе 1271-1972 гг. и на основе бывших при нем рукописей скомпилировал на 

старофранцузском языке куртуазный роман о легендарном короле Артуре
1
; впоследствии роман был 

разделен на две части по имени главных героев: «Мелиадус» (Meliadus, отец Тристана) и «Гвирон 

Вежественный / Жирон Учтивый» (Guiron le Courtois). Свободу Рустичано обрел, видимо, примерно в 

то же время – после заключения договора между Генуей и Пизой 31 июля 1299 года. 

Французское сочинение двух итальянцев 

Со слов Марко пизанец Рустичано излагает на северном французском языке рассказы Поло, 

чаще всего очень лаконичные, деловые, словно для справочника, а иногда – детальные, живые, 

многостраничные, но всегда довольно точные, вероятно, сверенные с записями, доставленными для 

этого из Венеции. 

Это был не совсем французский язык в нашем современном понимании, а помесь французского 

с “франкским”. Тогдашний французский был языком романов, а “франкский” – lingua franca, 

смешанный язык Средиземноморья – был деловым. Использовали его сами франки, или латиняне, то 

есть европейцы, в общении с арабами, персами, тюрками и между собой. В основе его была 

варварская латынь, итальянская, особенно венецианская лексика, меньше – испанская и 

провансальская, реже – греческая, арабская, персидская и тюркская. На нем велись торговые дела 

чуть ли не до конца XVIII века. По этой причине текст Рустичано пришлось переводить на 

собственно французский, равно как и на итальянский и латинский языки, и даже с переводного 

латинского на французский. Кстати, функцию lingua franca в Азии выполняли тогда письменный 

тюрки и его кыпчакский извод. После монголо-татарского нашествия кыпчакский тюрки стали 

называть татарским, а во Франции – тартарским. 

25 мая 1299 года Генуя и Венеция подписывают мирный договор, и Марко возвращается в 

Венецию, погружается в торговые дела, женится. 

В 1307 году его посещает рыцарь Тьебо де Сепой и получает от него список книги в подарок 

графу Алансонскому, Шартрскому и Анжуйскому и пр., императору Латинской империи Карлу де 

Валуа (1270-1325). Эта рукопись (но скорее – копия с нее) сегодня хранится в Национальной 

библиотеке Франции под шифром Fr. 5649. Она была использована в двухтомном издании М. Г. 

Потье
 2
. В ней имеется колофон, сообщающий об этом, а также о том, что с этого списка были 

сделаны еще копии. Одна из них хранится в Швейцарской национальной библиотеке в Берне – B. Civ. 

125
3
. 

Записи Рустичано становятся достоянием общества и распространяются в списках, в которых 

по-итальянски наш венецианец именуется «Il Milione». 

В 1920 году наука располагала 122 рукописями: 70 на латыни, 18 по-венециански, 17 по-

тоскански, 16 по-французски и 1 на французско-итальянском идиолекте Рустичано 1302 года
4
. 

К 1938 году число выявленных рукописей возросло до 150. Артур Кристофер Моул и Поль 

Пеллио дают перечень из 150 манускриптов, в том числе фрагментарных
5
: 

фр.-ит. Рустичано 2 (BnF 1116 и 1 фрагмент, гл. XXXI-XXXIII) 

лат. монаха Пипино 74 

                                                           
1
 Эрс Ж. Марко Поло. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998: 289-290. 

2
 Использована М. Г. Потье: Le livre de Marco Polo, citoyen de Venise, conseiller privé et commissaire impérial de 

Khoubilaï-Khaân. Rédigé en français par Rusticien de Pise / Publié par M. G. Pauthier. 2 parties. – Paris: Librairie de 

Firmin-Didot frères, fils et c., 1865. 
3
 Ser Marco Polo, the Venetian, Concerning the Kingdoms and Marvels of the East. Newly Translated and Edited, with 

Notes, Maps, and other Illustrations by Colonel Henry Yule. In two volumes. Vol. I. Second edition, revised. – London: 

John Murray, 1875: 67. 
4
 Ser Marco Polo. Notes and addenda to Sir Henry Yule's edition, containing the results of recent research and 

discovery, by Henri Cordier. – London, 1920: 133-136. 
5
 Moule Arthur Christopher, Pelliot Paul. Marco Polo. The Description of the World. Vol. I. – London, 1938: 509-516. 
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фр. деловой 20 

венец. 19 

тоскан. 18 

итал. 4 

нем. 5 

исп. 1 

ирл. 2 

англ. 1 

арагон. 1 

каталон. 1 

португ. 1 

чеш. 1 

Многие списки содержат произвольные добавления переписчиков, иногда очень большими 

кусками. Некоторые сделаны не с рукописей, а с печатных изданий. 

Генри Юл
1
 и Луиджи Фосколо Бенедетто

2
 выполнили скрупулезный труд по 

текстологическому сопоставлению известных рукописей, а Л. Ф. Бенедетто составил также таблицу 

преемственности. Его классификацию и таблицу дополнил А. К. Моул
3
. Он подтвердил – ввиду 

утраты оригинала и первичных копий – приоритет французско-итальянской версии Рустичано в 

копии первой половины XIV века, хранящейся в настоящее время в Национальной библиотеке 

Франции в Париже под шифром Ms. Fr. 1116 и изданной в двухтомнике М. Г. Потье
4
, а затем Л. Ф. 

Бенедетто с использованием других, в частности тосканских версий
5
. На второе место поставлена 

утерянная итальянская версия, изданная Дж. Б. Рамузио в 1559 году
6
. На третье – опубликованная А. 

К. Моулом версия XV века из Кодекса Дзелада, хранящегося в библиотеке Кафедрального собора Св. 

Марии в Толедо, представленная также в поздней копии, находящейся в Амброзианской библиотеке 

в Милане. Особо стоят тосканские версии XIV века, использованные в реконструкции                          

Л.Ф. Бенедетто, переработанной Валерией Бертолуччи Пиццоруссо с участием Джорджио Раймондо 

Карбоны
7
. 

А. К. Моул, профессор синологии в Кембридже, один из лучших издателей сочинения Марко 

Поло, довольно верно раскрыл его достоинство как автора и специфику его труда: “В Англии мы 

назвали его безапелляционно: «Путешествия Марко Поло», а итальянцы назвали его «Миллион», и 

весьма обоснованно. Ибо это не история путешествий Марко Поло... но сочинение пионера научной 

географии. Это серьезное и бесценное описание – от страны к стране и от города к городу – 

значительной части средневековой Азии, оживляемое немногими красочными рассказами, – да и они 

не являются рассказами о путешествиях Марко Поло”
8
. Это верно. И потому еще в 1574 году 
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 Il milione [di] Marco Polo. A cura di Luigi Foscolo Benedetto. – Firenze: L. S. Olschki, 1928; Il libro di messer 

Marco Polo cittadino di Venezia detto Milione dove si raccontano le meraviglie del mondo; ricostruito criticamente e 

per la prima volta integralmente tradotto in lingua italiana da Luigi Foscolo Benedetto. – Milano, Roma:  Fratelli 

Treves-Treccani-Tumminelli, 1932.                                       
6
 Ramusio Giovanni Battista. Secondo Volume delle Navigationi et Viaggi. – Venetia: Stamperia de Giunti, 1559, 1573, 

1574, etc. Интернет-ресурсы: http://www.bibliotecaitaliana.it/indice/visualizza_testo_html/bibit001323. Все тома 

серии: Navigationi et Viaggi di Giovanni Battista Ramusio. Edizione di riferimento a cura di Marica Milanesi, 6 voll. – 

Torino: Einaudi, 1978-1988: http://docenti.lett.unisi.it/statici/RAMUSIO.pdf. 
7
 Marco Polo, Milione. Versione toscana del Trecento. Edizione critica a cura di Valeria Bertolucci Pizzorusso. Indice 
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Джованни Баттиста Рамузио, публикуя основные версии труда Марко Поло, квалифицировал его как 

географическую энциклопедию. Следуя ему, А. К. Моул и Поль Пеллио в 1938 году дали своему 

переводу более точное английское название: «The Description of the World» – «Описание мира». Да и 

мы знаем это сочинение в русском переводе как «Книгу о разнообразии мира». 

Прибавления Рустичано и переписчиков 

По большей части эти прибавления (помимо оставляемых в стороне повсеместных 

художественных украшений) извлечены Дж. Б. Рамузио из несохранившихся копий, но многие – 

анахроничные по своему содержанию – выявлены в списках, сделанных через двести-триста, а то и 

больше лет. Отметим основные, а именно те, которые воочию демонстрируют, что не все в книге 

Марко Поло стоит принимать за чистую монету, отчеканенную им самим. По главам: 

Глава I. Обращение к государям и императорам, герцогам и маркизам, графам, рыцарям и 

гражданам... и похвала рассказчику, – буквальная цитата из упомянутого выше романа Рустичано о 

легендарном короле Артуре, скомпилированного на основе рукописей, которые были у Эдуарда І во 

время крестового похода. Роман начинается теми же словами, что и книга Марко Поло. У Марко: 

Государи и императоры, короли, герцоги и маркизы, графы, рыцари и граждане и все… В романе: 

Seingneur enperaor et rois, et princes et dux, et quenz, et baronz, civalier et vauvasor, et borgiois, et tous le 

preudome de ce monde…
1
 

Глава VIII. Велел потом великий хан изготовить на турецком языке грамоты для отправки к 

апостолу, передал их братьям и тому князю, да поручил им также и на словах сказать от своего имени 

апостолу. В посольской грамоте да в словах значилось, знайте, вот что: просил великий хан апостола 

к нему около ста христиан, умных, в семи искусствах сведущих, в спорах ловких, таких, что смогли 

бы идолопоклонникам и людям других вер толком доказать, что идолы в их домах, которым они 

молятся, – дело дьявольское, да рассказали бы язычникам умно и ясно, что христианство лучше их 

веры [вместо вероятного: что смогли бы изложить суть их веры]. 

Поручил также великий хан братьям привезти масла из лампады, что у Гроба Господня в 

Иерусалиме, потому что много почитал Иисуса Христа и верил, в него, как в истинного Бога. 

Глава XIX. Дал он им также поручение к апостолу, к французскому да испанскому королям и к 

другим христианским владетелям и к королю английскому. 

Глава XX. Здесь описывается Малая Армения. Добавлено: На юг обетованная страна 

(Палестина) подчинена сарацинам. На север туркоманы, что зовутся караманами (турки); на северо-

восток Кайсария (Кайсери), Севаст (Сывас) и многие другие города, подчиненные татарам: на запад 

море, по нем идут в христианские страны. Второе добавление – о Ноевом ковчеге. 

Главы XXVII-XXX о Багдадском чуде с передвижением горы силой веры – христианская 

легенда. 

Глава XXXI – о крепости Кала Атаперистан, а по-французски “крепость огнепоклонников”. 

Глава XXXIII. Пшеницы, ячменя, пшена, всякого хлеба, вина и всяких плодов у них много. 

Добавлено: Могут возразить, что сарацины не пьют вина; это запрещено им их законом; на это 

отвечаем, они толкуют текст вот как: если вино вскипятить на огне, оно частью испарится и станет 

сладким, и тогда можно его пить, не нарушая заповеди, потому они не зовут его более вином; оно 

изменило вкус и называется уже иначе. 

Глава LXXXa, дополнительная, «Как великий хан, одержав победу, вернулся в Камбалу, как он 

почитал празднества, христиан, иудеев, магометан и идолопоклонников и почему он не стал 

христианином». В ней Хубилай просит старших Поло привести от папы римского богословов: “Вы 

идите к папе, попросите его от меня прислать сюда сто человек, сведущих в вашем законе, которые 

могли бы перед лицом язычников осудить их деяния, и сказали бы им, что и сами умеют и могут 

делать то же, но не хотят, потому что свершается это с помощью дьявола и злых духов, и довели бы 

их до того, что язычники не могли бы творить чудес в их присутствии. Когда я это увижу, обличу 

язычников и их закон и приму крещение; если же я крещусь, все мои князья и старшины крестятся, 

примут крещение и их подвластные; и христиан будет здесь больше, нежели в ваших местах”. 

Глава XCVI. Прибавление о ценности бумажных денег: “Эти бумажки выпускаются с такой 

важностью и торжественностью, как будто бы они были из чистого золота или серебра; над каждым 

                                                                                                                                                                                                 
serious and invaluable description country by country and town by town of a large part of medieval Asia, relieved by a  

few well-told stories – but they are not stories of Marco Polo's travels. – Moule Arthur Christopher, Pelliot Paul. The 

Description of the World. – London: George Routledge and Sons, Ltd., 1938: 40. 
1
 Rustichello da Pisa. Il romanzo arturiano / Le Roman de Meliadus: http://dante.di.unipi.it/ricerca/html/rar.html. 
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родом бумажек поставлено много чиновников, назначенных для того, чтобы подписывать свои имена 

и прикладывать свои печати. Когда все приготовлено как следует, тогда главный чиновник, 

назначенный государем, окрашивает киноварью вверенную ему печать и прикладывает ее к бумажке, 

так что форма ее отпечатывается на последней красным; после этого монета считается подлинной. 

Если бы кто подделал монету, он был бы подвергнут смертной казни”. 

Глава CXXXV. Прибавлено заметки о девственности невест и о верованиях китайцев в 48 

идолов. 

Глава CLVI. Город Фучжоу (Фуги). Показывая пальцем на эту главу, Фрэнсис Вуд, 

обвиняющая Марко Поло в том, что он вообще не был в Китае, а издателей – в том, что они раздули 

его небольшую книжку рассказов в гроссбух, привирает, кроме прочего, утверждая, что к этой главе 

имеется многостраничное прибавление об охоте. На самом деле у этой главы вообще никаких 

прибавлений нет. 

Глава CLVII. Скажу вам еще, что у здешних жителей свой особый язык. Прибавлено: Надо 

знать, что во всей провинции Манги один язык и один способ письма, но есть разнообразие в 

наречиях по местности, как (у нас) наречия генуэзцев, миланцев, флорентийцев и неаполитанцев: 

говорят различно, но все-таки могут понимать друг друга. 

Глава CLX. Прибавлено описание особого монгольского вида смертной казни: “…убивают 

людей, совершивших какое-нибудь преступление, следующим образом. Им завертывают обе руки в 

кожу буйвола, только что снятую, и крепко сшивают ее; высыхая, кожа так сжимает тело, что человек 

никоим образом не может двигаться и так умирает жалкою смертью, не будучи в состоянии помочь 

себе”. 

Глава CLXXIV. Прибавлено: Относительно долгов у них есть такое правило. Если какой-

нибудь должник много раз получит требование от своего кредитора и будет откладывать исполнение 

обещания со дня на день и если кредитору удастся когда-нибудь застать его и провести около него 

круг, то должник не смеет выйти из этого круга, пока не удовлетворит кредитора или не даст 

достаточного залога; иначе, если он выйдет из круга, он будет подвергнут смертной казни как 

нарушитель законов. Упомянутый господин Марко, когда возвращался домой и находился в этом 

царстве, увидел такой случай. Царь был должен некоторую сумму денег иностранному купцу; 

несколько раз к нему предъявлялось требование, но он все тянул дело обещаниями. Однажды, когда 

царь совершал прогулку верхом, купец воспользовался случаем и очертил круг около коня. Видя это, 

царь не захотел ехать дальше и не двинулся с места, пока не удовлетворил купца. Это видели 

стоявшие кругом люди; они были очень удивлены и говорили, что самый справедливый царь тот, кто 

сам подчиняется законам. 

У кого есть дети мужского пола, те отпускают их из дома тотчас после достижения тринадцати 

лет и не позволяют им жить дома. Они говорят, что мальчики уже в состоянии добывать себе 

средства к жизни и заниматься торговлей; каждому дают 20 или 24 (венецианских) гроша или 

соответствующее количество других монет. Мальчики весь день не перестают перебегать от одного 

места к другому, покупают какую-нибудь вещь, потом продают ее. Во время ловли жемчуга они 

бегут к гавани, покупают у рыбаков или других людей пять или шесть жемчужин, сколько могут, 

приносят их купцам, остающимся дома из страха перед солнцем, и говорят им: “Это стоило мне 

столько-то; дайте мне такую прибыль, как вам будет угодно”. Те дают им небольшую прибыль сверх 

цены, в которую им обошлись жемчужины. Так они поступают со многими другими вещами и 

становятся превосходными, опытными торговцами. Потом они приносят домой своей матери все 

необходимое; та варит для них кушанье и делает все для них, но их еда ничего не стоит их отцу. 

Глава CLXXV. Прибавлено: Легенда о добывании алмазов и других драгоценных камней с 

помощью орлов, известная по крайней мере с IV в. 

Глава CXC. Много тут (на о. Сокотра) амбры. Прибавлено: Жители находят у берегов того 

острова много амбры, которая выбрасывается из желудка китов (кашалотов). Так как это дорогой 

товар, то жители идут ловить китов с зубчатыми железными дротиками, от которых кит, когда они 

вонзились в него, не может освободиться. К дротику привязана длинная веревка с бочонком, 

плывущим на поверхности моря; благодаря этому они знают, где найти кита, когда он околеет. Его 

притягивают к берегу, где из его желудка вынимают амбру, а из головы – достаточное количество 

бочек жира. 

Глава CCXVII, несколько повторяющая и дополняющая главы LXIX-LXX, своим 

заключительным абзацем обеспечивает переход от “страны тьмы” к двум дополнительным главам – 

CCXVIII и CCXIX. В главе CCXVIII описываются “Великая Росия”, или просто “Росия”, 

упоминается страна “Лак” и указывается, что “Росия” простирается до Норвегии. А в главе CCXIX 
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вскользь говорится о Великом (Черном) море с горой Фар / Фур при входе в него на западе. Эти 

дополнительные главы прибавлены в XVIII веке. Глава CCXIX особенно обширна в латинском 

Кодексе Дзелады
1
, где приведены поздние скабрезные анекдоты о русских. 

Главы CCXX-CCXXXII, дополнительные главы о западных татарах, войне Берке против 

Хулагу, о Туда-Менгу, Токта хане и Ногае. Эти главы написаны в духе и в выражениях упомянутого 

выше романа Рустичано о легендарном короле Артуре. Последнее по времени описываемое в этих 

главах событие – поражение хана Токты от темника Ногая, который ранее помог ему возглавить 

ханство. Битва состоялась в 698 году хиджры (1297-1298) между Доном и Волгой. Что касается 

источника сведений Марко Поло о “западных татарах”, то он остается невыясненным. Но поскольку 

сведения обрываются на этом событии и не включают более ярких эпизодов 1298 года (убийство в 

Кафе Актаджи, сына дочери Ногая, и месть Ногая – разграбление им крымских городов, в частности 

разгром Судака
2
), можно все-таки предполагать, что факты почерпнуты самим Марко Поло из устных 

рассказов до его пленения генуэзцами при Курцоле 8 сентября 1298 года, а романтическое описание 

свершений и героической личности Ногая обязаны писательской фантазии Рустичано. 

Завещание Марко Поло, продиктованное после смерти 

В возрасте около 70 лет Марко Поло составляет завещание и распределяет немалое наследство 

между тремя дочерями, уделяя надлежащую часть городу, церкви, духовнику и отпущенному на 

свободу рабу Петру из Татар. И уходит из жизни, оставив еще пару загадок. 

Первая загадка – предположительно 2 большие золотые пайцзы, если именно так понимать 

выражения chaueço grando di seda tola i dora и tola .j. dora granda di comandamento в перечне золотых 

вещей (золотая чашечка с мускусом, золотое ожерелье с жемчугом и под.) в посмертной описи 

имущества Марко Поло, копия которой имеется в документе от 13 июля 1366 года
 3
. Вспомним, что, 

возвращаясь от Хубилая в первый раз, Матео, Николо и посол-татарин получили от него 1 золотую 

дорожную пайцзу (глава IX). При возврате всех троих Хубилай выдал им 2 дорожных пайцзы “с 

повелениями”, о которых, правда, не сказано, что они тоже золотые (глава XIX). А ильхан Гайхату на 

дорогу из Тебриза выдал им 4 золотые пайцзы: 2 с кречетом, 1 со львом и 1 простую (глава XIX). 

Матео Поло в своем завещании от 6 февраля 1309/1310 года дает распоряжение относительно 3 

золотых таблиц, выданных великим татарским ханом (de tribus tabulis de auro que fuerunt magni chani 

tartarorum)
4
. 

Вторая загадка – не менее замысловатая. Завещание Марко Поло датировано 9 января 1323 

года
5
. При этом на обороте приписано, что умер он днем раньше – 8 января 1323 года. 

Одни полагают, что Марко прожил еще ровно год, но другие склонны считать, что он ушел из 

жизни в тот же день, едва составив завещание, а нотариус поставил 9 число либо согласно традиции 

отсчета дней от захода солнца, либо оформляя чистовик для подписи следующим утром. Последнее 

находит обоснование в самом документе. В конце листа после удостоверяющей формулы с именем 

завещателя, перед именами духовника, свидетеля и нотариуса оставлено достаточно много пустого 

места для подписей и печатей, но, вместо этого, мы видим лишь стандартное выражение notarius 

                                                           
1
 Франческо Саверио де Дзелада (Francesco Saverio de Zelada, 1717-1801), итальянский куриальный кардинал, 

испанец по отцу и по матери. Коллекционер книг, монет, медалей, произведений искусства и технических 

приборов. Печатные книги из его собрания переданы в библиотеку Ватикана, рукописи – в Кафедральный 

собор Св. Марии в Толедо. Список с этой рукописи хранится в Амброзианской библиотеке в Милане. 
2
 Очевидец под датой 20 декабря 1298 года сообщает: “пришло Ногаево войско”, – Антонин, архимандрит 

(Капустин). Заметки XII-XV века, относящиеся к крымскому городу Сугдее (Судаку), приписанные на 

греческом Синаксаре // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. 5, 1863: 596. Подробное 

описание разгрома со ссылкой на купцов, прибывших из Судака в мае 1299 года, дает египетский историк аль-

Мудаффаль, – Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. – СПб., 1884: 

195. 
3
 Копия в документе от 13 июля 1366 года, см.: Moule Arthur Christopher, Pelliot Paul. Marco Polo. The Description 

of the World. Vol. I. – London, 1938: 555, 556. 
4
 Moule Arthur Christopher, Pelliot Paul. Marco Polo. The Description of the World. Vol. I. – London, 1938: 531. 

5
 In nomine dei eterni amen anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti Millesimo Trecentesimo vigessimo tercio 

menssis januarii die nono intrantis indicione septima Riuoalti (Biblioteca Marciana. Cod. Lat. 58, 59. Collocazione 

2437. 38. fol. 33) “In the year from the Incarnation of our Lord Jesus Christ 1323, on the 9th day of the month of 

January, in the first half of the 7th Indiction, at Rialto”. – Комментарий Генри Юла: The legal Year at Venice began 

on the 1st of March. And 1324 was 7th of the Indiction. Hence the date is, according to the modern Calendar, 1324. – 

Ser Marco Polo, the Venetian, Concerning the Kingdoms and Marvels of the East. Newly Translated and Edited, with 

Notes, Maps, and other Illustrations by Colonel Henry Yule. In two volumes. Vol. I. Second edition, revised. – London: 

John Murray, 1875: 69. 
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complevi et roboravi “нотариус составил и заверил” и в начале строки с его именем – его же 

незамысловатый вензель. 

Противоречивы и другие сведения о возрасте Марко Поло, содержащиеся в его книге. Николо и 

Матео из первой поездки возвратились в Венецию летом 1269 года – спустя 3 года после отъезда из 

Ханбалыка с Коготалом, который отстал из-за болезни через первые 20 дней. В момент возвращения 

отца Марко было, скорее всего, 15 лет: у Рустичано и большинстве старых рукописей XV, но 

издатель текста Рустичано прочел XII; Рамузио исправил на XIX. Значит ли это, что он родился в 

конце 1253 года – первой половине 1254 года, а Николо и Матео уехали из дому весной-летом 1253 

года и что летом 1271 года, в начале второй поездки ему было 17 лет, весной 1275 – 21 год, летом 

1292 года – 38 лет, а летом 1295 года – 41 год? И значит ли это, что он умер в 70 лет или что ему шел 

70-й год? 

Марко Поло и открытие Америки 

Среди 5 раритетов Христофора Колумба в Библиотеке Колумбина в Севилье хранится 

экземпляр книги Марко Поло в латинском переводе Франческо Пипино – El ejemplar de la traducción 

al latín de Francesco Pipino anotado por Cristóbal Colón. Инкунабула эта была напечатана в 1483 или 

1484 году в Гауде (Нидерланды) либо уже в Антверпене (Бельгия), куда переехало издательство 

Герарда Леу
1
. На его полях обнаружено 366 заметок, приписываемых Колумбу на основании 

сходства почерка, стиля и соответствия его интересам
2
. 

В дневнике первого путешествия за 21 октября – 1 ноября 1492 года и далее Колумб пишет о 

достижении Японии и Китая, аргументируя свое заключение тождеством увиденного с тем, что об 

этих странах ранее узнал из описаний Марко Поло, хотя и не называет его имени. Поэтому острова и 

города на побережье “материка” предстают у него под названиями, заимствованными из этого 

издания книги Марко Поло, а могущественный правитель, против которого борются местные 

индейцы, именуется “великим ханом”, подобно Хубилаю у Марко Поло. 

В 1514 году португальские корабли достигают Кантона – города Гуанчжоу на юге Китая. И 

привозят оттуда “китайские яблоки”, называемые по-турецки “портакал”. За ними последовали 

голландцы, от которых мы переняли нынешнее слово с тем же значением – апельсин. Интенсивно 

развивается сеть транспортных артерий, именуемая употребляемым и сегодня названием Шелковый 

Путь. Но задолго до этого Серика (Страна Шелка, или Катай) и Сина (южный, приморский Китай) не 

понаслышке были знакомы месопотамцам, египтянам и европейцам, а античные шелковые пути – 

Аристотелю (384-322 гг. до н. э.) и Клавдию Птолемею (100-170 н. э.). 

Далекие земли у пределов Гога и Магога – Йаджудж и Маджудж известны и средневековым 

европейским, арабским и персидским географам. Подробно обозначены они, к примеру, в сочинении 

«Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак» («Развлечение истомленного в странствии по областям», 

иначе «Отрада страстно желающего пересечь мир») арабского географа аль-Идриси 1154 года, и на 

его подробнейшей карте мира, составленной для короля Сицилии Роджера на 70 листах. Иными 

словами, в качестве новооткрытого часто выступает старое, но давно забытое вследствие 

исторических катаклизмов. 

К сожалению, Христофор Колумб, великий мореплаватель и благодарный читатель Марко 

Поло, совершивший еще 3 экспедиции в Новый Свет, так и не понял, что на самом деле за Японию и 

Китай венецианца он принял Багамские острова и Кубу, а Панамский перешеек и Южную Америку – 

за Индию. Да и мы все еще называем аборигенов Америки индейцами. 

Карты дочерей Марко Поло 

В связи с юбилейными празднествами открытия Америки волна за волной появлялись 

многочисленные публикации, оспаривающие приоритет Христофора Колумба и Америго Веспуччи и 

приписывающие открытие Нового Света китайским, японским и прочим мореплавателям, в том 

числе – нашему Марко Поло. 

В 5 выпуске журнала «Imago Mundi» за 1948 год, основанном Лео (Львом Семеновичем) 

Багровым, эмигрировавшим в 1918 году из Санкт-Петербурга в Берлин, а затем в Швецию и 

издавшим фундаментальные монографии по истории мировой и русской картографии
3
, к одному из 
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 El libro de viajes de Marco Polo. Impresa en la ciudad holandesa de Gouda por Gerardus Leeu, ca. 1483/1484. – 
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юбилеев открытия Америки им была опубликована ошеломительная статья о семи картах из архива 

Марко Поло, а также относящихся к этим картам записках. Те и другие составили служивший у 

Марко “сирийский капитан и торговец Сирдомап” и дочери Марко Поло Фантина, Беллела и 

Моретта. Вот эти документы: карта и текст Сирдомапа, хроника Беллелы Поло, карта с кораблем, 

карта «Pantect», ключ к карте «Pantect» (позже утрачен), 2 карты Фантины Поло, 2 карты Моретты 

Поло, хроника Лоренцо Поло и другие, более поздние материалы. В цитате из письма обладателя 

этих материалов к Л. Багрову от 14 января 1948 года сообщается, что адмирал Руджерио 

Сансеверино, выпускник мореходного училища в Амальфи (Салерно, Кампания), получил их лично 

от Марко Поло, затем их унаследовал Руберт Сансеверино и так далее, пока наконец они не были 

привезены в Калифорнию прямым потомком адмирала Маркиано Филомено Эмануэле Росси
1
. Имя 

Сансеверино в данной коллекции документов указывает, видимо, не на коммуну Сан-Северо в 

Апулии, а на церковь Сан-Северо, тоже посвященную епископу Северу Неаполитанскому, в приходе 

которой в Венеции Поло жили до покупки усадьбы Вилионе / Милионе. 

О Маркиано Росси известно, что родился он 7 октября 1870 года в Латине, в Италии, приехал в 

США в 1889 году, жил в Санта-Кларе, в Калифорнии, и умер там же 13 октября 1948 года
2
. В Сан-

Хосе, в Калифорнии, в 1920 году опубликовал фантастическую повесть «A Trip to Mars» – «Поездка 

на Марс»
3
. В 1933 году представил Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне фотокопию одной из 

своих карт, а затем оригиналы двух карт, из которых библиотека предпочла карту с кораблем. При 

этом экспертом отмечено, что это – копия XVII века с оригинала XIV века. Именно она сейчас 

доступна для всеобщего внимания на библиотечном сайте
4
. 

На левой половине лицевой стороны этого обрезанного листа пергамента – виньетка вроде 

беседки, увитой плющом и розами. Этот рисунок прежде занимал весь лист: он выходит за его 

нынешние края, а внизу и справа выскоблен, а затем еще и смыт и заменен легендой и щитом с 

картой, когда кожа, видимо, еще не успела полностью просохнуть. В сохранившемся левом проеме 

беседки – набросок шхуны. Под ним – монограмма и полуразмытая легенда к карте на венецианском 

диалекте с дополнением (даем курсивом): “MARCO POLO. I. Индия и соседние острова, как об этом 

говорят сарацины. II. Каттигара Тартарии (Кантон Китая), Япония и соседние острова. III. 

Полуостров Морского Льва (Камчатка). IV. Острова, примыкающие к Оленьему полуострову 

(Алеутские острова и Аляска), отстоящие на 2-4 часа [долготы] от обнесенных стеной провинций 

Тартарии (Китая)”. 

На очищенной правой половине – геральдический щит между двух копий, увенчанный 

симметричными завитками аканта с розеткой между ними. Внутри розетки – чуть ли не 

радиоактивный компас Владимира Николаевича Адрианова 1907 года с мушкой, целиком и тормозом 

(арретиром); на циферблате, правда, не одна стрелка, а крестообразная картушка: от чашечки в 

центре круга к его краям идут 4 типографские стрелки с шипами-усиками; шипы северной соединены 

в сторону вершины под тупым углом. Стороны света не обозначены. Это, конечно, не компасная 

звезда с четырьмя лучами, появившаяся на картах гораздо позже, и не изображение какого-то из двух 

магнитных компасов с градуированной на 360° шкалой пикардийского дворянина Пьеро из Марикура 

(Petrus / Pierre de Maricourt) по прозвищу Перегрин, описанных им в письме другу, рыцарю Сигеру из 

Фукокура от 8 августа 1269 года, а также не рисунок усовершенствованного компаса Флавио Джойя 

из Амальфи 1302 года с легкой картушкой на 16 румбов, прикрепленной к магнитной стрелке, 

надетой на вертикальную шпильку. 

На щите – контурная карта вроде школьной, но без градусной сетки, равно как и без роз ветров 

и румбов. Впрочем, эти обозначения можно считать необязательными. Зато довольно похоже 

очерчены острова Малайского архипелага, Индокитай, Китай, Корея, четыре Японских острова 

(Кюсю, Сикоку, Хонсю и Хоккайдо), Сахалин, пять Курильских островов, Камчатка, десяток 

Алеутских островов, вся Чукотка, вся Аляска и северная часть западного побережья Северной 

                                                           
1
 Bagrow Leo. The Maps from the Home Archives of the Descendants of a Friend of Marco Polo // Imago Mundi, 5, 

1948: 3-13. Развитие темы: Black John. 1) A Note on Three Polo Maps // Felicitation Volumes of Southeast-Asian 

Studies Presented to His Highness Prince Dhaninivat Kromamun Bidyalabh Bridhyakorn on the Occasion of His 

Eightieth Birthday, vol. 2, 1965, BE 2508: 348-349, fig. 1-6; 2) Marco Polo Documents Incorporated in the Felicitation 

Volumes of Southest Asian Studies // Journal of the Siam Society, vol. 70, parts 1+2, 1982: 13-34. 
2
 http://www.sf-encyclopedia.com/entry/rossi_marcianus_f; http://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?132506. 

3
 https://archive.org/details/triptomars00ross. 

4
 Лицевая сторона: http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g7800.ct001372r; оборотная сторона: 

http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g7800.ct001372v. 
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Америки. Бросаются в глаза надписи доморощенными псевдоарабскими каракулями и иероглифами 

вроде китайских. 

Оборотная, то есть внешняя сторона карты выглядит сильно изношенной, особенно на 

продольных сгибах, и имеет следы смывания чернил. Видно, что ее сначала складывали втрое, 

заворачивая вовнутрь верхний и нижний края, а затем вдоль сворачивали в трубочку. В то же время, 

рисунки и тексты на внутренней, лицевой стороне карты следов износа не имеют, и даже их контуры, 

четко проступающие на оборотную сторону, тоже нисколько не нарушены. Нельзя не заметить, что 

изображения и тексты на обеих сторонах нанесены разными перьями, стилусами, рейсфедерами и по-

разному разбавленными чернилами. 

Среди записей на обороте поражает своей откровенностью оставленная без должного внимания 

выразительная английская надпись с именем составителя карты и датой: Mfr. Marciano F. Rossi May 

10. 1943, где Mfr. = Manufacturer, а никак не Mister “мистер, господин” (стандартное сокращение – 

Mr.), как представлено издателем, то есть: “Изготовитель Маркиано Ф(иломено) Росси. 10 мая 1943 

года». 

Указанных наблюдений вполне достаточно, чтобы признать данную карту палимпсестом, а 

документ в целом – подделкой нового времени. В связи с этим стоит поделиться еще одной догадкой. 

В легендах карт и записках говорится, что в составлении карт Марко Поло принимал участие 

сириец по имени Biaxio Sirdomap / Sirdumap. Имя Biaxio сравнивали с ит. Biagio, но толком это 

сочетание не разъяснено. И думается, вот почему: это замысловатое имя – выложенный на самое 

видное место ключ, код к умопомрачительному фейку писателя-фантаста либо другого 

предприимчивого эрудита, решившего заработать на фальшивке под юбилейную шумиху открытия 

Америки или, по крайней мере, сыграть в чепуху от его имени и одурачить легковерных ученых. 

Конечно, это не столь изощренный шедевр, как акростихи Дионисия Гераклейского в его поддельной 

трагедии «Парфенопей» («Παρθενοπαῖος»), приписанной Софоклу. Гераклид Понтийский поверил, 

что автор трагедии – Софокл, и неистово доказывал самому Дионисию подлинность его же 

подложной пьесы. Согласно Диогену Лаэртскому («Жизнь, учения и изречения знаменитых 

философов», кн. 5, 92-93), Дионисий в доказательство своего авторства указал ему на умышленно 

скомпонованные два акростиха: первые буквы начальных строк трагедии составляли имя Панкала, в 

которого Дионисий был влюблен, а начальные буквы второго акростиха – издевательский диалог: 

– На старых обезьян ловушек нет. 

– Есть и на них: дай срок, и попадутся. 

А затем прибавил: “И не стыдно тебе, Гераклид, что ты и буквы складывать разучился?” 

Ключ нашего фальсификатора составлен попроще: 

Biaxio Sirdomap / Sirdumap = 

Be [BI:] An eXpert In all [Ɔːl], SIR, to DO / [DU:] a MAP = 

Be an expert in all things, Sir, to do a map 

Будь(те) экспертом во всем, сэр, чтобы справиться с картой. 

Благодаря сенсационной “коллекции Маркиано Росси” журнал Лео Багрова «Imago Mundi» и 

его основатель обрели мировую известность. Номер с его статьей и сегодня продается успешнее 

других – за $110, а за скан одной лишь этой 11-страничной статьи продолжают взимать $46. По этим 

материалам написано немало положительных научных статей в разных странах, а в Институте 

искусств в Торонто даже защищена докторская диссертация, в продолжение которой в Чикаго 

опубликована солидная монография, превозносящая их историческую ценность
1
. Сам же Лео Багров 

в серьезных трудах по картографии избегает даже упоминания о своем поразившем мир открытии. И 

причина вынужденного умалчивания, как можно догадаться, – во вполне осознаваемой подложности 

опубликованных им карт и записок. Так сказать, бизнес – отдельно, наука – отдельно. 

В заключение бросим взгляд в будущее. Многократно издававшийся русский перевод книги 

Марко Поло, выполненный и прокомментированный И. П. Минаевым и снабженный примечаниями 

В. В. Бартольда и И. П. Магидовича, на который у нас опираются, превосходен и, очевидно, не 

утратит ценности до тех пор, пока его место не займет новый – с учетом упомянутого сводного 

английского перевода А. К. Моула, учитывающего практически все рукописи и первоиздания и 

снабженного креативными комментариями Поля Пеллио. Надеемся, что тот, кто возьмет на себя этот 

нелегкий труд, сумеет с честью отделить зерно от мякины. 

                                                           
1
 Olshin B. Benjamin. 1) A sea discovered: pre-Columbian conceptions and depictions of the Atlantic Ocean. – 

University of Toronto, 1994 ; 2)  The Mysteries of the Marco Polo Maps. – Chicago, London: University of Chicago 

Press, 2014.                                                                                                               
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ТҮРІКПІЗ БЕ, ӘЛДЕ ТҮРКІМІЗ БЕ? 
 

2017 жыл ТҮРКСОЙ ықпалымен «Түркістан – түрік халықтарының мәдени астанасы» - атанып 

отыр. Бұған дейін Түркиенің Невшейір, Түркіменстанның Мары, Әзірбайжанның Шеки шаһары осы 

мәдени акцияны басынан өткерді. Енді, міне кезек Түркістан қаласына келді. 

Түркістан – үш жүз жыл қазақ хандығының астанасы болған жәдігер шаһар. Қазақ 

жұртшылығы Түрікстанға аса зор құрметпен қарайды. Арғы бабаның, аталардың көзі деп аялай 

қарайды. Қазақ қана ма? Жоқ, күллі түрік дүниесі. Түрік жұрты Түркістанды баба мекен таниды. 

Қазіргі түркиеліктер ХІІ ғасырда осы Түркістан маңынан қопарыла көшіп кете барған. Ол Түркістан 

аясын кеңейту амалы. Қазіргідей емес, бұрын мемлекетті сақтау, өркендету жолы – жаңа жерлерді 

иемдену игеру амалы, сондай-ақ империя ретінде өзге елдерді жаулап алу арқылы жүзеге асып 

отырған. Сондықтан көне түріктің әлденеше тайпасының байырғы Түркстаннан бүгінгі Түркие 

Республикасы иемденіп отырған жер жаннатына ойыса қоныстануы, онда ТҮРКИЕ Республикасын 

құрып өркендеп отыруы – қандай да бір түрік текті азамат үшін үлкен мақтаныш. Жасыратын не бар, 

күллі түрік жұртының дені Россияның боданы болып келген ХХ ғасырдың 90-шы жылдарына дейін 

ТҮРКИЕ Республикасы – жер бетіндегі түрік атын шығарған жалғыз мемлекет болды. Түркістан 

уәлаятынан қопарыла көшкенде қалған жұрт сол тайпалардың атымен әлі күнге Шәуілдір 

(Шамалдар), Шорнақ (Шорнақ – шорлар мекен еткен жер) күйінде  кейбірі сәл өзгеріспен сақталып, 

құт мекен болып келеді.   

ХХ ғасыр басындағы түрік халықтары баспасөзін ақтарып қарасаңыз, жаппай оянғанын, қай-

қайсысы да жер-жерден жапа тармағай тәуелсіздікке ұмтылғанын көресіз. Ұмтылғанда олар:  

                  «Бұлардың түрік еді арғы заты,  

                  Жиһанды тітіреткен салтанаты. 

                  Бұл күнде азып-тозып күлкі болған, 

                    Бұлар да сол түріктің жұрағаты! (Сұлтанмахмұт) – деп «Түрік қағанаты» рухын 

оята, тірілте ұмтылды тәуелсіздікке! Әр ұлттың Ғ.Тоқай, С.Торайғыров, М.Жұмабайұлы, Ә.Чулпон 

секілді ұлттың ұятына айналған ғажайып ақындары өз ұлтын оятқанда түрік атымен оятты. Түрік аты 

ХХ ғасыр басында қатты жаңғырықты. Татар Гаяз Ысқақи «Еділ-Орал» татар-башқұрт автонмиялық 

тәуелсіз мемлекетін жасақтамақ болды. А.З.Вәлиди Тоған В.И.Ленин мен И.В.Сталин есігін жиі-жиі 

ашып жүріп «Башқұрт автономиясын» құрып та жіберді. Түпкі мақсаты Түркістан республикасына 

барып тұтасу болып табылатын Г.Ысқақи Ахмет Зәкиге өлердей өкпеледі. Бұл Россияның бізді 

бөлшектеуі, сен соған көніп қалдың. Енді біз әлсірейміз деп өкпеледі. Өкпелегені соншалық Түркиеге 

қоныс аударған туыс ұлттың екі эмигранты бірін-бірі өлгенше кешпей кетті. Г.Ысқақи А.З.Вәлиди 

Тоғанды сұранғанда қабылдамай, араз болып өтті мынау өмірден. А.З.Вәлиди «Башқұрт 

автономиясы» большевиктердің алдаусыратуы екенін білген соң, үкіметті тастап Түркістан 

республикасына жәрдем беру үшін Ташкеннің ту сыртына келіп басмашылармен бірігіп күресіп 

бақты. Басмашылар кім еді? Қазақ, өзбек, тәжікте басмашылар – ұлтшылдар. Әрмян ұлтында 

ұлтшылдар – дашняктар. Басмашыларға дашняктар жәрдемге келген сәт те бар тарихта. Овенас 

Туманян дашняк құрамында болған. Соған қарамастан әрмяндар ақынды – ұлттық классигіне 

айналдырып, мақтаныш тұтты. Біз ұлтшылдар (Алашорда) қатарында болған Шәкәрімді атып өлтіріп, 

мәйітін қорлап құдыққа тастадық. Мұның өзі әрбір ұлттың қалыптасу жолында ұлт ішілік 

мәдениетіне байланысты мәселе. Рушылдық жүйеден аса алмаған, ұлы Абайға қамшы жұмсаған 

қазақ, ол кезде тіріліп келсе Абайды да аямақ емес. ХХ ғасырдың жиырманшы (жиырмасыншы емес) 

жылдары тегі жуан, бай деп Абай мұрасынан бас тартуымыз осыны көрсетеді. Шәкәрімді өлімге 

қиюда - Абайға деген, ақын тұқымына деген көреалмаушылық табы жатады. 

Түркие не халде бұл кезде? Түркиені алпауыт бес мемлекет өзара бөлісе жаулап алу үстінде. 

Егер, Мұстафа Кемал жетекшілік жасайтын «Жас түріктер» қозғалысы болмаса, жер бетіндегі жалғыз 

түрік мемлекеті сол жолы құрдымға кеткендей еді. Еуропаны бірінен соң бірін жаулап алып жүрген 

алып империяны күйреткен, шарасыз күйге түсіріп әлсіреткен Әмір Темір екені әмбеге аян. 

Тоқтамышты шауып Алтын Орданы әлсіреткені және бар. Орта ғасырлық тарихи қателіктерді біле 

тұра (бәлкім тарихи қателік екенін білген соң да) Түркиенің басына күн туған ХХ ғасыр басында 

mailto:kulbek1952@mail.ru
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өздері тәуелсіздік ала алмай жүріп қазақ, татар, башқұрт, өзбек баспасөзі «Тарт қолыңды Түркиеден!» 

- деп сырт айбат шегеді. Түркиедегі жағдай «Ай, қап!», «Қазақ», «Ақ жол» газетінің өзекті 

тақырыбына айналған. Ақындары түрікшіл. Публицистері түрікшіл. Түрік халықтарының ынтымағы 

– күллі түрік ақындары жырының ортақ сарынына айналған. Өзбек ақыны Чулпон (Ғабділмәжит 

Сүлейменұлы) «Ей, нұрлы жұлдыз, ғажап жұлдыз, сөйле Сен, Аталарымыздың тарихтағы хатасын» - 

деп жер бетінен алауыздықтан жойылып кеткен Хазар трагедиясын еске ала жырлады. Өлең өткеннен 

сабақ алу жайында. Мағжан Жұмабайұлы «Түркістан» аталатын өлең жазып күллі түріктің тарихын 

тереңнен қозғап, түрік ұлт-ұлыстарын ынтымақ бірлікке шақырды. Мағжан ақын онымен де тоқтамай 

талан-таражға түсіп жатқан түркие түркиелік түрік жұртын «Алыстағы бауырыма» аталатын сұмдық 

мұңды өлең жазып жігерлендіреді. 

Бұдан Орта ғасырлық билеуші хандар мен әміршілердің қателігінен әлсірегеніне қарамастан 

түрік жұртының ынтымағы ХХ ғасыр басына дейін жақсы сақталғанын көреміз. Түрік 

ұлтшылдығының теориялық негізін жасаған Зиә Көкалып 1905 жылы Түркістан шаһарына келіп, 

түрік ынтымақ, бірлігі жайында үлкен жиын өткізеді. ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдары 

Түркиенің ту-талақайға түскелі жатқанын жіті сезініп Түркістандық Садық Өтегенов елден алтын 

жамбы, тай-тұяқтарды молынан жинап Түркиенің Ресейдегі елшісі Тұрхан пашаға келеді. Жетекшісі 

түрікшіл қазақ зиялысы  Мұстафа Шоқай. 

Жоғарыдағы тарихи жайларды айтыңқырап отырғанымыз Түркістан қазақ хандығының ғана 

ұйытқысы болған шаһардан емес. Әуелден түрік ұлт-ұлыстарының ынтымағы ұйысқан кіндік шаһар 

екеніне көз жеткізу. Олай болса, тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихи Президенті, «Түрік 

халықтарының да жұмқұрбашканы» (Н.К.Зейбек) - Н.Ә.Назарбаевтың «Түркістан түрік 

халықтарының рухани астанасы ретінде өркендеуі керек» -деген баталы сөз, көреген байламына арғы 

тегінің түрік екенін білетін әрбір азаматтың қыбы қанар. Бұл тарихи Түркістанды дамыту, өркендету 

Бағдарламасы десе жарасар.  

Түрік халықтары үшін Түркістан мәдени астана (2017 ж.) болып жариялануына байланысты 

жәдігер қалада қызу іс басталып та кетті. Түркістан қаласының 1500 жылдығы тұсында 

Б.М.Сапарбаевтай қара жолдан қаражат шығаратын әкімнің шарапаты мол болып еді. Түркістанның 

мәдени астанаға айналған жылында облысқа түріктанушы профессор Жансейіт Түймебаевтың әкім 

болып келуін ырысқа балап отырған жайымыз бар.  Елбасының Түркістан туралы ұлағаты облыстың 

бұрынғы әкімдерінің тілі үшінде ғана жүрсе, түріктанушы әкімнің ділінің ішінде болар деп 

шамалаймыз. Түркістанның пешенесі биыл шындап ашылар деп үміттенеміз! 

Жақында ТҮРКСОЙ жиналысы өтті. Ойласу шаралары. Шынайы мәдениет жанашыры 

Д.Қ.Қасейінов «ТҮРК» деп, облыс әкімі «ТҮРКІ-леп» әңгіме сабақтады. «Оу, ағайындар біз осы 

ТҮРК-піз бе, әлде ТҮРКІ-міз бе? -деген сауал көкейге кептелді. Ауызекі сөйлеуді былай қойғанда, 

эмблемаға ойып орналастыруымыз керек қой, енді. Эмблемамыз күллі іс-шараның мөріне айналып, 

алыс-жақын түрік жұрағатына жар салып, шақырушы болып жүретіні тағы белгілі. Ұрымтал сәт. 

Ғалым әкімге сұрақ қойып, ғылыми жауап ала алмадым. Кейіндеу кең отырып кеңеспек болып 

тарқастық. 

Түркістанның түрік халықтарының мәдени астанасы болып жариялануына орай қаладағы 

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті күллі түрік халықтары талапты 

перзенттерін оқытатын ортақ оқу ордасына айналғалы әрекет үстінде. Шаңырағы биіктеп, іргесі 

кеңеймек, иншалла! Түріктік университет. Түріктанушы емес (түркологияны әсте түсінбейтін) 

ректорларға талай айтып, екі жақты жексұрынға айналып, сүтке тиген күшіктей болып жүргелі біраз 

болған. Иә, енді іске сәт! 

Міне, міне Мәриям қыз телефондайды. Университетің Ғалым-хатшысы. 

- Ағай Жоғарыдан пікір сұрап жатыр еді. 

- Не деп? 

- Университеттің келешекте қайта құрылуына байланысты. Атын қалай атау туралы. Ұсынысты 

«Түркі халықтарына ортақ университет» деп жіберсек бола ма? 

- Неге олай жібересің?! Келешекте оқу орнының маңдайшасына логотип ілгенде ұбақ-шұбақ 

қыласың, әрі атаңның атын мазаққа айналдыруға себеп боласың. 

- Онда ұсынысты қалай жібергенім дұрыс? 

- Дұрысы «Түрік халықтары университеті!» 

Мәриям менімен келісіңкіремеді. Тіпті ректордың келіспейтінін айтып мені ықтырып алды... 

- Ректор түріктанушы емес. Ол түсінбейтін ұғым бір бұл емес. «ТҮРІК» 

пен «ТҮРКІ» сөзінің ара-жігін ажырата алмай жүрген кісің бір біздің ректор емес. Мен де 

болмай жатырмын. 
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- Соңғы кезде «түркі халықтары» деп жазып жүрміз ғой... 

- «Көп айтса көнді, жұрт айтса болды...» (Абай). Абай тілімен үн қаттым. Әңгіме өзім алғашқы 

күнінен қызмет етіп келе жатқан Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті туралы. 

Жоғары жақ университетті қазақ-түрік қана етпей, «Түрік халықтары университеті» (РУДЕН секілді) 

етпек. Жақында оқып көрдім ұсыныс орыс тілінде дайындалып жатыр екен. Құжатты алдымен орыс 

тілінде дайындау біздің жазылмас дертіміз енді. Масқара болғанда, біздің оқу орнында құжат 

алдымен түркие тілінде дайындалатын еді. Бұл жолы орыс тілінде... Тәуелсіздіктің арқасында есіктен 

төрге озу орнына өз елінде, өз жұртында төрден есікке сырғыған қайран қазақ тілі! Саған есе қашан 

тиер? Туған тіл теңдігіне жете алмай таңымыз айырылатын болды-ау. Орысшасында «тюрк» болып 

кете барады. Ішім қыз-қыз қайнады-ау... 

Мен ойланамын. Бұл көптен көкейде жүрген, жазсам деп толғандырып жүрген мәселе еді! Осы 

біз кімбіз? ТҮРІК пе, әлде ТҮРКІ ме? 

Осы сұрауды қазақтың азаматтық тарихын да, руханият тарихын да ХҮІІІ ғасырдан түріктік 

кезеңдерге дейін ілгерілеткен көріпкел Бейсембай Кенжебайұлының  сүйікті, аса талантты шәкірті, 

бүгінгі таңдағы Түрік руна жазуларының Атласын жасаған, жасасқан көрнекті түріктанушы ғалымы 

Мырзатай ағаға сұраулы жүзбен қайырылып отырған жайым бар. Бізге университет қабырғасында 

ру-таңба жазуын үйреткен де өзіңіз едіңіз!  Осы  жәбірлі мақаланы жазбас бұрын бірсыпыра 

еңбектерді қарадым. Сонда аңғарғаным: 

Бірінші мақам - «Девону лугатит түрік» аталады (Оны да «Девону лугатит түркі» деп жазамыз 

ба, енді?). Білімпаз Ә.Нәжіп «Түрк» (Древнетюркский словарь»), «Түрік қағанатынан бүгінге дейін» 

(Б.Кенжебайұлы. Бірнеше басылым көрді), «Түрік» (М.Жолдасбеков. Тұрақты қолданыс.), «Түрік» 

(Қ.Салғарин. Тұрақты қолданыс), «ТҮРІК тарихының жаңғырығы және адамзаттың асыл мұрасы – 

Шахнама» (И.Жеменей), «Түрік тілдес халықтар кітапханасы» (К.Мұсаев), «Түрік халықтары 

тарихынан терең мәлімет беретін еңбек» (қарақалпақ С.Бахадырова), «Көк түріктер» (Вахавзаде 

драма), («Көк түркілер» деп атаған жоқ. Райымбек Сейтметов оны «Көк түріктер» қалпында театрлық 

спектакльге айналдырды.). 

Екінші мақам -  ТҮРКСОЙ (Д.Қ.Қасейінов) «Халықаралық түрк Академиясы» (Д.Қыдырәлі), 

«Түрк» (А.Сейдімбек. тұрақты қолданыс.) «Арғы түрктер ақиқатының ізімен» (Ж.Бейсенбайұлы. «А., 

2006 ж.) «Түрк» (Д.Қыдырәлі) «Ч.Айтматовдун чыгармаларынын түрк тилиндеги котормолору» 

(Казауова Н. қырғызша).  

Үшінші мақам - «Түркітануға кіріспе» (Ә.Қайдар, М.Оразов. А., 2004,) «Түбі бір түркілер» 

(С.Бизақов А., 2013), «Түбі түркі өркениет» (Ә. Ахметов. Арыс 2009), «Түркі халықтарының 

этномәдениеті» (А.Тоқтабай А., 2006), «Түркілік бірлік бастауы – ортақ мәдени» (Д.Ысқақұлы, 

Қ.Нұрымова), «Жаһандану: жойылу қаупіндегі түркі тілдері» (Имашева З.). 

Міне, көрдіңіз бе, атамыздың атын жазуда бірізділік жоқ.      

Бұл мәселеге Түркиелік түріктер қалай қарайды? 

Олар мемлекетінің бұрынғы кезеңін «Османлы» атайды. Бүгінгі мемлекетін «ТҮРКИЕ» атайды, 

өздерін «ТҮРКИЕ-лікпіз» - дейді. Солай айтады, солай деп жазып келеді. Тағдырлы тарихшы Акдес 

Ныгмет Кураттың маңызды еңбегі «ТҮРКИЕ ва Руссия» - деп аталады. Түркие ғалымдары жалпы 

түрік халықтары жайында «ТҮРК лекшелері сөзлугу», «ТҮРК әдебиеттері (көпше) антологиясы», 

«ТҮРК дүниясы ортақ әдебиеті», «ТҮРК дүниесі әдебиеті тарихы», «ТҮРК дүниасы ортақ әдебиеті», 

«Генел ТҮРК тарихы» (1-10 т.) 2002 ж. - деп атайды еңбектерін. Бізді «ТҮРК» атап, ортақ 

тарихымыз, ортақ әдебиетіміз тарихы туралы том-том кітап шығарып келеді. Тек соңғы кезде ғана біз 

олардан «ұшақ»-ты алып, олар бізден «тікұшақ»-ты алғаны секілді бізден көріп (шамасы «е, бұлар 

ТҮРІК сөзінен қашып отыр екен ғой деп ойлайтын болса керек») «ТҮРКЛЕР» райында қолдана 

бастады.  

Соңғы кезде жарыққа шыққан кітаптардан мысал келтірейік. 

«ТҮРКЛЕР» (1-20 томдық тарихы. Анкара 2002.), Әли Кавказлы «Иран ТҮРКЛЕРІ» (2010). 

Ойлап отырсақ, түпатамыздың атын бұрмалай жазуымыз ТҮРКИЕ-лік ТҮРІК-терге де сырқат болып 

жұға бастаған. 

Арғы бастауы Томсен, Радловтардан бастау алатынына қарамастан ТУРКОЛОГИЯ ғылымын 

орнықтырған Ресей ғалымдары. ТҮРІК терминін орыстардың қалай қолдануы. «Победитель турок» 

(роман аты), «турк», «тюрк», «турция» ... қарап отырсаңыз орыс тілінің өзінде бір «түрік» сөзінің 

жазылуы қилы-қилы. Ә.Марғұланның ұстазы, С.Мұқановқа да сабақ берген  В.В.Бартольд «турк», 

«тюрк» формасында қолданады. СССР Ғылым Академиясының қазақ базасын басқарған (1932 ж.), 

Нәзір Төреқұловпен дос болған, А.Н.Самойлович Османлы түріктерін де, Түркістан (Орта Азия 

советтік атау. Қ.Е.) түріктері, олардың әдеби мұрасы жайында жазғанда де кейде «турк» деп, кейде 
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«тюрк» (О надписи тюркскими рунами на р.Бегре в Тувинской Республике»), енді бірде «турция, 

турецкий» («Турецкий памятник из Ихе-Хушоту в Центральной Монголии») ыңғайында жазады. Бір 

қызығы Самойловичтің түріктану мақалаларын түрік тіліне аударғанда  «түрк» формасында түбірге 

жақындатып алады. 

Түріктануда төңкеріс жасаған Л.НГумилев өзінің «Байырғы түріктер» (М., 1967.) аталатын 

бастау кітабын: «Посвящаю эту книгу нашим братьям – тюркским народам... – Кітабымды түрік 

бауырларға арнаймын!» - деп бауырлықпен жазған. Анасы Анна Ахматова Қырым ханы Ахметтің 

жұрағаты болған соң шығар, әсілі!  

«Русскоязычный» деп жазамыз. Оны «ОРЫС ТІЛДІ» деп аударамыз әдетте. Көрдіңіз бе, 

«ОРЫС» нәсілдің түбірі сақталып тұр. Сол секілді «Тюркоязычный» - деп жазғанда да «ТҮРК» түбірі 

сақталады. Осының қазақшасын «ТҮРКІТІЛДЕС» деп аударамыз. «Әдебиет тарихын зерттеушілердің 

пірі» (М.Жолдасбеков) Бейсембай Кенжебайұлынша «ТҮРІК ТЕКТІ»,  «ТҮРІК ТІЛДІ», «ТҮРІК 

ТІЛДЕС» деп жазсақ, жағымыз қарысып қала ма, әлде тағымыздан түсіп қаламыз ба? «ТҮРІК» 

түбіріне неге қиянат жасаймыз? 

А.Н.Самойловичқа сүзілумен қатар өзіміздің Құдайберген Жұбановқа да қайырылдым: 

«Диуани хикмәттің» тілі – қазіргі кездегі ТҮРІК нәсілдік  қай ұлттың тіліне жақын, оның тіліндегі 

граматикалық, лексикалық белгілеріне қарай Ахметтің ұлттық тегін анықтауға болмай ма? - деген 

сұрақ тууы да мүмкін. Бірақ бұл сұраққа «қолға таяқ ұстатқандай ғып» үзілді-кесілді жауап бере қою 

оңай емес. Өйткені ол кездегі Түркістанды жайлаған халықтардың аттары қазіргі қазақ, өзбек, 

қарақалпақ, ТҮРІКПЕН деген сияқты жеке-жеке ұлттардың атаулары емес еді. Қазіргі кезде 

осылайша түрлі атпен аталып отырған ұлттардың барлығы «ТҮРІК» халқы деген бір-ақ атақпен 

аталушы еді. Қазіргі сияқты «өзбек», «ТҮРІКПЕН», «қырғыз» тілі деген жеке ұлт тілдері әлі пайда 

болған жоқ еді.» (Қ.Жұбанов «Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер» 2010, 321 б.) - дейді ол білімпазыңыз. 

Мұнда да бабамыз «ТҮРІК» қалпында. Ол аз болса «ТҮРІКПЕН» де өзінің түбір бастауымен 

маңғазданып тұр! 

«Батыс ТҮРІК қағанаты» аталатын халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға шет 

елдерден түріктанушылар келіп баяндама жасады. Сонда  Бас газетіміз «Егемен...» халықаралық 

конференциядан есеп хабарын бергенде «ТҮРКІТАНУДАҒЫ тың деректер» («Е.Қ.№385-

390(25359) 13.ХІІ.2008 ж.) деп бұзып жазды. «Ай, қап!» - деп өкініштен санымызды соқтық.  

Мақаланың ішінде «ТҮРІК» сыртында – бас тақырыбында «ТҮРКІ». Бірізділік жоқ. Ондай жағдай 

мына пақырыңыздың да басынан өтті-ау! 

«ТҮРІКСТАН ЖИНАҒЫ» атап, 2010-1016 аралығында 7 кітаптан тұратын күллі түрік дүниесін 

қамтуға тырысатын жинақ шығардым.  (Түркістан генарал губернаторы «Туркестанский сборник» 

атап жүздеген том жинақ шығарғанда тәуелсіз қазақ елінің бір перзенті ретінде мен неге 

шығармайын?) 5-6 мамыр (2016) күндері ТҮРІКСТАНДА халықаралық конференция өткізіп, дүние 

жүзінің бірсыпыра елінен ТҮРІК ұлт-ұлыстарынан айтулы ғалымдар келіп түріктану кітабын 

талдасты, азуын айға білеп Ашина әруағын шақырып пікір айтысты. Әр томдыққа түрік ұлт-

ұлыстарының бір мықты қайраткері, танымал ғалымы алғысөз жазып, тілек тілейтіні тағы бар. 

«Егемен Қазақстан» мен «Ана тілі» көңілі түссе сол алғысөздерді аударып жариялайды... «Егемен 

Қазақстан» Н.К.Зейбектің алғысөзін аударып жариялап еді. Әрине, рахмет! Сол аудармада 

түпнұсқадағы «ТҮРІК» сөзін әріптестерім біресе «түрік», біресе «түрк», келесіде «түркі» деп өзгертіп 

әуреге түсті. («Е.Қ». №124-125 (25971) 7 сәуір 2010 ж.). Бәлкім көзіңізге түскен шығар. Тасқа 

басылған жазуды редакциялаған. Кісі аяйды екен... «Түрікстан жинағы»  атын да,  2016 жылғы 5-6 

мамырда өткен «Құлбек Ергөбек және қазіргі түріктану» атты халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция ат-атауын да «Ана тілі»  газеті «ТҮРІК» атап орынды беріп келеді. Рахметтен басқа не 

айтамыз!? 

Кеңес өкіметінің кезінде  ағымдағы баспасөздің  тіл нормаларын сақтамаушылықтан туған 

«тілбұзаризм» төбесі көрініп қалса сол кездің көне көздері «Қазақтың тілі ме, Қаз ТАГ-тың тілі ме?» - 

деп ащы айтушы еді. Қаз ТАГ – аударма материалмен жұмыс істейтін баспасөз. «Тілбұзаризм» көбіне 

аударма арқылы келетіні болады. Ағымдағы баспасөз тілшұбарлауға дайын тұрады. Әсіресе, бүгінгі 

тіл заңдылығын білмейтін (оқытып шығаратын өзіміз. Қ.Е.) тілшілер еркінде кетсек, қазақ тілінің 

құнарынан айырылып қаламыз ба деп қорқамын. Өйткені, тілшілер дұрыс конференцияның, тайға 

таңба басылғандай кітап төбесінде тұрған атаудың өзінің берекесін қашырып болды. Теледидардан 

бүгінде олар «ТҮРКІ» деп сайрап қоя береді. Қызметтес болған соң естиміз, білеміз Түркістанда 

қызмет етіп жүрген ТҮРКИЕЛІК-тер бізге күле қарайды. «Қазақтың ТҮРК-ке қатысы жоқ па сонда?» 

- деп сұраған түркиелікті де кездестірдім. Тілімді тістеп алдым. Енді не істейін? 
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«ТҮРІК» сөзінің өзі көптік мағына білдіреді. Оған ТҮРІКТЕР-деп жалғадың не, көптік 

жалғауын, ТҮРІК ХАЛЫҚТАРЫ деп жалғадың не? Айырмашылығы шамалы ғана. Тіпті болмаған 

жағдайда ТҮРІК деп түркиеліктерді, ТҮРІК ХАЛЫҚТАРЫ деп күллі түрік дүниесін атайық, солай 

жазайық тә. Қалай болғанда да атамыздың атын дұрыс жазайық тә, ағайын! Атамыздың ТҮРІК атын 

бұрмалап ТҮРКІ деп жазғанда не ұтамыз? Олжас Сүлейменовті славян достары алфавитінде «О» 

бола тұра ауызекі тіл ырғағымен «АЛЖАС» атайды. Айтылуы бойынша жазсақ масқара емес пе? 

Жойылатын тілдер тобы айтылып қалып жүр. Сақталатын тілдер    қатарында түрік тілдері 

көзге шалынбайды. Бұл да уайым саналыға. 

Ы.Гаспаралынікі дұрыс па еді «ТІЛДЕ, ДІНДЕ, ІСТЕ бірлік» - деген. Оны бүгінгі уақыт көтере 

ме?! Н.Ә.Назарбаев түрік мемлекеттері саммитінде түрік халықтары өзара интеграциясы жайында 

жиі айтады. «Түркістан университеті», «Халықаралық қазақ-түрік университеті», «Түрік 

Академиясы» жасыратын не бар, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың идеясы! Енді құрылатын «Түрік 

халықтары университеті» - түрік халықтары өзара интеграциясының тамаша көрінісі болып 

шығарына күмән жоқ! 

Енді, міне ТҮРКІСТАН мәдени астана! Күллі түрік дүниесіне! Қуанасың. Кенет қазақ халқына 

үш ғасыр бейбіт кезеңде Ана болған, жаугершілік кезеңде пана болған – аяулы жәдігер шаһар 

(астана) атына көзің түседі. Көңілің қаймыжықтанады. Неге ТҮРІКСТАН емес, неге ғана 

ТҮРКІСТАН? Тілші ғалымдар (түріктанушылар) «стан» (астана) парсы жалғауына байланысты 

өзгерген дейді. Меніңше бұл дұрыс емес. В.В.Бартольд, С.Л.Волин, С.Г.Кляшторный еңбектеріне 

қарасаңыз бұл қала бағзыда Шауғар атанған. Орта ғасырда (ХҮІ ғ. дейін) Иасы (Ясы емес.Қ.Е.) 

аталады. Кейін келе ТҮРКСТАН (Түркістан емес) аталады. «СТАН»-ның парсы жалғауы екені рас. 

Бірақ, араб таңбада «і» жазылмайды. Тіпті ауызекі айтылуда да «і» кірістірілмейді. Асылы, 

«ТҮРКСТАН»-ның «ТҮРКІСТАН»-ға айналуы біздің Ресейге бодан болуымыздан басталады. Славян 

тектілер алдымен ауызекі тілде «ТУРКЕСТАН» деп сөйледі де, солай жазып кетті. Сол секілді 

ТҮРІКТАНУ-ды «ТУРКОЛОГИЯ» атады. Келе-келе ол ұғым «ТЮРКОЛОГИЯ»-ға айналып кетті. 

Бүгін ғылым атауын «ТҮРКОЛОГИЯ», «ТУРКОЛОГИЯ», «ТЮРКОЛОГИЯ», «ТҮРІКТАНУ», 

«ТҮРКІТАНЫМ...» дегендей қилы-қилы жазып келеміз. Мұның өзі айналып келіп түпатамыздың 

атын «ТҮРКІ»-деп бұрмалап жазуға әкеліп отыр. Ондай ұлт, ондай империя тарихта жоқ. Болған 

емес. Байырғы баба қағанат «ТҮРІК ҚАҒАНАТЫ» аталады. Байырғы ТҮРІК руна (рулық таңба 

жазуымызда) жазуында «Күндіз күлмедім, Түнде ұйымадым, Мәңгі ТҮРІК болмағым үшін!» - деп 

тасқа ойып жазылған. Осыдан ой туады: «ТҮРК»-ті «ТҮРКІ»-ге айналдырып түпатамыздың (тіпті 

архетип дейік) атының өңін айналдырып жаңа сөзжасам жаңалығын ашпай-ақ, жасанды «ТҮРКІ» 

сөзін бастапқы «ТҮРІК», әйтпесе, «ТҮРК» түбіріне апарып, «ТҮРКІСТАН»-ды «ТҮРІКСТАН», 

«әйтпесе, «ТҮРКСТАН»-ға  қайта жөндеп, «ТЮРКОЛОГИЯ»-деп тілімізді шайнамай 

«ТҮРІКТАНУ»-ға байырқаландырып, бабалар әруағы ризашылығымен көктеп, көгерсек қайтеді?! 

Жылда бір түрік ұлт-ұлысы арасында болып, елі, жерін аралап қайтатыным бар. Түріктік алтын 

тамырға ден қою шаралары. Сонда бір байқағаным татарлардың бір бөлігі әлдеқешен шоқынған. 

Тарихтың өзі оларды солай атайды. Орыстың тамаша ақыны М.Львов та шоқынған татар болатын. 

Түріктанушы Тенишев те. «Түрік фамилиялас орыстар» кітабын ақтарып қарасаңыз орыс әдебиеті, 

мәдениетін, тіпті ғылымын жасаушылар орыстың өзі емес. Дені түріктер. Литва князінің тұқымы ( 

А.С.Пушкиннің ұстазы)  Чадаев Шағатай жұрағаты. Татардың шоқынған бөлігін бүгінгі Ресей 

империясы халық санағын жүргізгенде татар тізіміне қарсы болып бақты. Татар зиялылары бұл 

саясатқа қарсы қозғалды. Ә, айтқандай әлгі шоқынған татарлардың аты-жөні бәрі орысша... Алтай, 

Тва, Хакас, шор түріктері  шоқынған. Өзі аз тұқым бола тұра әр түрлі дін сабағын ұстайтынын 

қайтерсің. Аты-жөндерінің бәрі орысша. Атақты  рунистер, археологтар - әкелі балалы Қызыласовтар 

хакастар. Аты-жөндері орысша. Әріптес, қанжығалас дос көрнекті ғалым Виктор Яковлевич Бутанаев 

та осы ізбен тартып келеді. Хакасша аты «Әстәй...» Түріктер жұрағатында көрініс беріп отырған бұл 

құбылыс түрік фамилиялас орыстарға қарама-қарсы сипатта- орыс фамилиялас түріктер. Осыдан 

шығарып ой түйсек, тіл – жанды құбылыс! Бірсыпыра түрік ұлт-ұлыстарының орыстанып бара 

жатқанын көріп отырмыз. Дені шоқынған. Жоғарыда танығанымыздай «ТҮРІКСТАН» ұғымы да 

«ТҮРКІСТАН»-ға айналып, бодандық бұғауында кетіп «шоқынған»... «Түркиді» шығарып жүрген 

орыс ғалымдары. Ал, оның астарына мән беріп жатпай «түркиді» «түріктер» етіп тұлғасын сақтап 

аудару орнына, еліктегіш, елтігіш қазақ «түркі» деп іліп ала жөнелсе бұл біздің еренсіз 

енжарлығымыз болып шығады. Ойланайық тә, ағайын! Біз қарашаңырақта отырған халықпыз! 

Қарашаңырақ тілдік, салттық дәстүрге берік болуы керек! Соның ішінде өзінің байырғы тегіне, 

ататегінің атауына адал бола алмаса кім болғаны? 



286 
 

 

Халықаралық «ТҮРКСОЙ» ұйымы мұрындық болып биыл жәдігер шаһар, үш ғасыр қазақ 

халқының астанасы болған ТҮРІКСТАН Түрік халықтарының мәдени астанасына айналып отыр. 

Иншалла, бұл «Түркістан – түрік халықатарының рухани астанасына айналуының» (Н.Ә.Назарбаев) 

басы шығар. Келешегі ТҮРКІСТАН – ТҮРІКСТАНҒА айналар!  

Түпатамыздың «ТҮРІК» атауымен аталатын атын «Түркіге» айналдырып басқыншы елдің 

ырқымен кете береміз бе? (Ондай жағдайда түрік атасының атын дұрыс жаза алмаған тексіздің өзі 

боламыз да шығамыз дә.) Әлде, ұғымның әуелгі алтын қайнарына қайта оралып ТҮРІКТІК 

қалпымызға түсеміз бе? Сіздің республика жоғары мектебіне де әбден қатысыңыз бар қайраткер 

тұлғасыз! Тұңғыш халықаралық университеттің ашылуы кезінде Қазақстан тарапынан қол қойған да 

– Сізсіз!  ТҮРІКСТАНДАҒЫ Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  Елбасы 

ашқан тұңғыш халықаралық оқу орны еді. Оның жаңаша атауын қалай атағанымыз жөн? «ТҮРІК 

ХАЛЫҚТАРЫ УНИВЕРСИТЕТІ» ме, әлде «ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ УНИВЕРСИТЕТІ» ме? 

«Қағанат мұрагері – қазақтар» (Бартольд), «Түрік тілінің заңды мұрагері – қазақ тілі» 

(В.Радлов), «ХХ ғасыр басындағы қазақ жауынгерінің байырғы түрік жауынгерінің киімінен ешбір 

айырмасы жоқ» ( Л.Н.Гумилев) -деген түріктанушылардың тілектес үні келеді құлағыма. 

Тілдің үшінде болма, Ділдің ішінде бол, жалпақ жатқан мәңгілік ТҮРІК ЕЛІ! Мәңгілік түрік 

елінің рухани астанасына айналып өс, өркенде ТҮРІКСТАН! 
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ТҮРКІ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ: ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТАБИҒАТЫ 
 

Günümüzde Dil Bilimi alanında deyimlerin yapısı, tip özellikleri, sözcüksel ve anlamsal, morfolojik, tematik 

grupları,bileşen analizleri ve bunun yanı sıra bazı deyim gruplarının kültürel ve dilbilimselboyutu hakkındayapılan 

araştırmalar oldukça fazla olmasına rağmen,özellikle son yılları günümüz dil biliminde uygulanan yeni yön ve 

yöntemler ışığında deyimleri daha ayrıntılı araştırmaya ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. 

Anahtar Kelimeler: : deyimler, idiom, yöntemler, dil sistemi, sözcük grupları, birleşik kelimeler. 

  

Несмотря на то, что по проблеме фразеологии имеется немало работ, которые посвящены исследованию 

структуры, типологии, лексико-семантическому, морфологическому, тематическому, компонентному и др. 

анализу фразеологизмов, а также этнолингвистическому, лингвокультурологическому описанию отдельных 

тематических групп, ощущается недостаток в изучении фразеологизмов с точки зрения современного 

языкознания  и новых направлений, возникших в последние десятилетия. 

Ключевые слова: фразеология, методы, языковая система, словосочетание, сложные слова. 

 

Despite the fact, that there are lots of investigation  on the issue of phraseology  in the structure, typology, 

lexical-semantic, morphological, thematic, componental, etc. there is a lack in the study of phraseological units from the 

point of view of the  contemporary linguistics and new directions that emerged in the last decade in the analysis of 

phrasal idioms, as well as ethno-linguistic, linguo-cultural description of the individual thematic groups.  

Keywords: phraseology, methods, language system, a phrase, a compound word. 

 

Фразеологизмдер тілдік жүйенің қай қабатына жатады, оның орны қандай, басқа тілдік 

қабаттармен онтологиялық және генетикалық қатынастарды қалай құрады? – деген сұрақтардың 

туындауы орынды.  

Бұл сұрақтардың шешімін тілдің фразеологиялық құрамын зерттеудің мақсаттары мен әдістері 

айқындайды. 

ХХ ғасырдың 30-жылдарының өзінде атақты ғалым Е.Д.Поливанов фразеология саласын 

ерекше лингвистикалық пән ретінде оның нысанасы мен міндеттерін белгілеп, төмендегідей пікір 

айтқан болатын: “Я позволю себе употребить термин “фразеология” для обозначения особой 

дисциплины (наряду с фонетикой, морфологией, синтаксисом и ... лексикой), занимающей по 
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отношению к лексике то же положение, какое синтаксис занимает по отношению к морфологии” [1; 

20 ]. 

Сол кездердің өзінде Е.Д. Поливанов жалпы типтік тіркестер емес, ерекше, арнайы мағына 

беретін тіркестерді зерттейтін синтаксиспен, нақты сөздердің ерекше, арнайы мағынасын зерттейтін 

лексикамен байланысты сала – тіл туралы ғылымның қажеттігі туралы айтқан болатын. Фразеология 

тіл білімінің фонетика, морфология және т.б. деңгейлерімен бірдей, “терезесі тең” болашақтағы тіл 

ғылымындағы ерекше сала ретінде орнығатынын алғаш рет айтқан Е.Д. Поливанов болатын.  

Фразеология саласының ғылымдағы бүгінгі жетістіктері мен арналары, қалыптасқан бағыттары 

мен теориялары да ғылыми дәйектеменің дұрыстығының дәлелі болмақ. 

Тіл белгілі бір құрылымы мен қызметі бар, біртұтас жүйелі құбылыс ретінде өмір сүреді. 

Жүйенің элементтері бір-бірімен өзара қарым-қатынаста, байланыста, бірлікте өмір сүреді. “Жүйесіз 

нәрсені жадыңда сақтау қиын. Егер тілде жүйе болмаса, егер олар бір-бірімен байланыссыз, ретке 

келтірілме-ген, ұйымдаспаған, бөлшектері бүтінге бірікпеген, бытыраңқы элементтер күйінде болса, 

онда тіл адам санасында сақталмаған болар еді, қатынас құралы, пікір алысудың құралы болып 

қызмет етуге де жарамас еді. Тілде жүйелілік қасиет бар” [2; 67]. 

Тіл қабаттарын әр түрлі бірліктердің әдістемесін (методикасын) зерттеу деп қана қарастырмай, 

оның құрылымын ұйымдастыратын жүйе ретінде тану қажет. Тілдің төменгі қабаттағы бірлігінің 

бірте-бірте одан жоғары қабаттағы бірлікке өту үрдісі төменгі қабаттағы элементтердің (тілдің 

синхрондық тұрғысынан) синтагматикалық қасиеттерінің жүзеге асу комбинацияларының нәтижесі 

болып табылады. Мәселен, фонема комбинациясы морфеманың дыбыстық жамылғышын түзесе, 

морфемалар комбинациясы сөз жасайды, ал сөздер комбинациясы сөйлем құрайды. 

Фонема, морфема, сөз және сөйлемнің иерархиялық қатынастарында, біріншіден, өзіндік 

типологиялық модельдерге негізделген (кез келген тілде сөздердің бір-бірімен тіркесімділік қабілеті 

жалпы тілдік қордағы сөздермен салыстырғанда шектеулі) еркін сөз тіркестері тіл бірліктерінің 

қабаттарынан тыс қалады, екіншіден, тіл қабаттары жүйесінде тұрақты тіркестердің орны белгісіз. 

Еркін сөз тіркестері мен тұрақты тіркестер тіл қабаттарының ішінде негізгі деңгейлермен қатар, өзіне 

тән тілдік бірліктері бар аралық деңгейлік “мәртебелі” ерекше жүйе құрай алатыны белгілі. Бұл 

тіркестер тілдің лексикалық және синтаксистік жүйелерінің арасындағы ерекше деңгейаралық жүйе 

болып табылады. 

Тіл жүйесінің лексикалық және синтаксистік қабаттары аралығындағы еркін тіркестер 

(синтаксистік конструкциялар) мен тұрақты тіркестер (фраземалар) ерекше тілдік бірліктер болып 

табылады. Тілдік бірліктердің ерекше мәртебесіне ие фраземалардың сөздерден де, сөз тіркестерінен 

де өзіндік айырмашылықтары бар. 

Осы тұрғыдан М. Балақаев қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің табиғатына тоқтала келіп, жеке 

сөздердің тура мағынасына сәйкес ұғымда жұмсалмаған, сол тобымен өзгеше мағынада жұмсалған 

тіркестер (үрейін ұшыру – қатты қорқу, есінен тандыру – есін шығару) мен ...құс ұшты, балапан 

ұшты, қарға ұшты, самолет ұшты тіркестерін тең қоюға болмайтын тұрақты тіркестер кездеседі... 

Тұрақты тіркестердегі сөздердің өзара байланысу амалдары мен синтаксистік байланысу формалары 

қазақ тілінің осы күнгі грамматикалық нормала-рынан алшақ кетпейді. Бірақ олардың синтаксистік 

құрылысы “сіресіп” қатып қалған болады да, қызметі мен мағынасы мүлдем өзгереді, – деген ғылыми 

тұжырым айтады [3; 32-33]. 

Тіл бірліктері бір-бірімен тығыз иерархиялық байланыста болады. Фраземалар синтаксиспен, 

оның ішінде сөйлем мүшелерімен де, сөйлемнің түрлерімен де тығыз байланысты. Сөз тіркесі 

типінде жасалған фразеологизмдер, сөйлем түрінде жасалған фразеологизмдер туралы чуваш 

фраземасын зерттеген ғалым “Современный чувашский язык. Слово, фразеологизм и свободное 

сочетание слов” еңбегінде жан-жақты қарастырылған [3; 57]. Фраземалар өзінің табиғаты жағы-нан 

екі жақтылық құбылысы, бір жағынан, оның дара сөзге ұқсастығы, екінші жағынан, еркін тіркеске 

ұқсас болып келуінен көрінеді. 

Фраземаларға тән басты белгілер мен қасиеттерді саралай келіп, тіл теориясының маманы К. 

Аханов былай дейді: “Фразеологиялық оралымның (біздің метатілде “фразема”) белгілері екі бағытта 

қызмет атқарады. Оны сөзбен жақындастыратын белгі, еркін тіркестен ажыратылатын белгі ретінде, 

ал фразеологиялық оралымды сөзден ажырататын белгі, оны еркін тіркеспен жақындастыратын белгі 

ретінде қызмет ете алады” [2; 67]. 

Лексема атауыштық мәнде жұмсалса, фразема бейнелеуіштік-атауыштық мағына басым; сөз – 

белгілейді, фразема – бейнелейді; лексема – көбіне халықтың дүниетанымының жемісі болса, 

фразема – адамзаттың ойлау қабілеті мүмкін-дігінің, психологиясының, түрлі табиғи қабілеттері мен 

қасиеттерінің жемісі; сөз – бүтін бітімді (цельноформленный) болса, фразема – бөлек бітімді 
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(раздельно-оформленный); сөздің барлық жағдайда ауыс, бейнелі мағынада жұмсалуы шарт емес, ол 

фразема үшін қажетті шарт; сөз түбір (негізгі) мағынаны, фразема туынды мағынаны білдіреді; сөз 

өзінің референттік қасиетін сақтаса, фразема құрамындағы сөздер өздерінің ішкі референттік 

қасиетін сақтай алмайды; лексемада лексикалық, фраземада фразеологиялық мағына болады және т.б. 

Қазақ тіліндегі күрделі сөздердің теориялық негіздерін зерттеген ғалым Б. Қасым оларды 

күрделі атаулар деп қарастырып, тілдік деректердің атаулық қасиеттерін сараптап, уәжділік 

дәрежесіне орай 3 түрге бөледі: 1) тура уәжділік (лексикалық морфемдердің айқын, тура 

мағыналары); 2) жартылай уәжділік (уәждеуші сыңарлардың біреуінің мағынасы күңгірттеніп, 

көмескіленіп, ауыс мағынаға көшуі), 3) көмескі уәжділік (айқын мағынаның орнына жасырын 

мағынаның пайда болуынан ауыс мағынаға көшуі) [4; 34]. Көмескі уәжділікке ие күрделі атауларды 

фраземаларға жақын бірліктер деп қарастыруға болады. Тілдің лексикология саласында 

қарастыратын, атауыштық қызмет атқаратын күрделі сөздердің де фраземалардан айырмашылығы 

бар: 

 күрделі сөздер фраземалардың қалыптасу төркіні еркін тіркестер болғанымен, олардың 
қалыптасу үрдісі әр басқа (күрделі сөздер үшін – фонетикалық фактор мен лексикалану, 

грамматикалану, фраземаға – идиомалану үрдісі тән); 

 фраземалардың құрылым тұлғалары берік, олар көп компонентті (екіден көп), құрамы дербес 
мағыналы атауыш сөздермен шектелмейді; 

 күрделі сөздерге – тура мағына, фраземаларға – ауыс мағына тән; 

 күрделі сөздердің қалыптасу уәждері ашық, фраземалар-дың ішкі формасы ашық емес және 

т.б. 

Еркін тіркестер мен фраземалар арасындағы ерекшеліктерді саралап, профессор Т. Сайрамбаев: 

“Фраземаларда лексикалық мағына болса, сөз тіркестерінде болмайды, сөз тіркестері сөздің 

лексикалық бірлігі негізінде жасалса, фраземаларда жеке лексикалық бірліктер жоқ. Сөз тіркесі мен 

фразеологизмдердің сырттай ұқсастықтары болғанымен, ішкі мазмұны жағынан бір емес”, – дейді [5; 

82]. 

Фраземалар мен сөз тіркестері төмендегі белгілермен ерекшеленеді: 

 сөз тіркесіндегі әрбір сөздің өзіндік мағынасы болса, фраземалар ондай қасиеттен айырылған; 

 сөз тіркесіндегі әрбір сөздің синтаксистік қызметі болса, фраземалар компоненттері бұрыннан 
тіркесіп қойған қалпында, аражігін ажырамай даяр, тұтас қалпында қолданылады; 

 сөз тіркесіндегі сөздің орын тәртібі еркін болса, фразема-ларда тұрақты; 

 сөз тіркесіндегі әрбір сөздің байланысу тәсілдері болса, фраземалардың іштей бір-бірімен 

байланысу формасында келуі тұрақты. 

 Фразеология – құрамы мен құрылымы тұрақты, сөйлеу кезінде конструкцияланбай, даяр 

қалпын сақтай отырып қолда-нылатын, мағына тұтастығы мен тіркес тиянақтылығы тән бейнелі 

тұрақты тіркестердің қазіргі күйін және тарихи қалпын зерттейтін тіл білімінің саласы. Осының 

негізінде фразеология қазіргі немесе синхронды және тарихи немесе диахронды деп бөлінеді. 

Фразеологияның зерттейтін пәні – фразеологиялық оралымдар. Оларды фразеологизмдер, 

фразеологиялық бірліктер немесе фраземалар деп атайды. Сондықтан да қандай да бір тілдің 

фразеологиялық бірліктерін фразеология деуден гөрі (себебі ғылым саласымен омонимдес болып 

қалады) морфемика, лексика терминдеріне сәйкестендіріп фраземика
1
 деп атаған жөн. 

Фразеологияның жалпы лингвистика саласы ретіндегі тари-хы ұзаққа бармайды. Тіл білімінің 

жаңа бағытын таңбалайтын “фразеология” термині жеке лингвистикалық пән ретінде ХХ ғасырдың 

40-жылдары дүниеге келді. Фразеологияның алғашқы теориялық негізі және осы мәселе жөніндегі 

идеяны дамытушы Ш. Балли болса, оның Ресей топырағындағы дамуы мен жаңа, жеке 

лингвистикалық сала ретінде қалыптасып дүниеге келуі академик В.В. Виноградов есімімен тығыз 

байланысты. 

Ресейдегі В.В. Виноградов теориясының жалғасы орыс ғалымдары В.Л. Архангельский, В.П. 

Жуков, В.И. Зимин, А.В. Кунин, А.И. Молотков, Л.И. Ройзензон, А.И. Смирницкий, В.Н. Телия, Н.М. 

Шанский және т.б. еңбектерінде көрініс тапты. Фразеологияның тіл біліміндегі фонология, 

морфология, лексикология және синтаксис салаларынан ерекшелігі – ол “тарихи тұрғыдан тіл туралы 

ғылымның екіншілік жасалымы” (М.М. Копыленко, З.Д. Попова). Оның зерттеу нысанасы – “сөздер 

                                                           
1
 Фраземика терминін алғаш рет Н.Ф. Алефиренко “Теория языка. Введение в общее языкознание” (Волгоград, 1998. – 295-

296 бб.) еңбегінде ұсынған. 
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мен сөйлемдердің мағыналық жағынан байланысты тіркесімі” (В.Н. Телия) болып табылатын 

фразеологизмдер мен фразеологиялық бірліктер. 

Кез келген халықтың халықтығы мен ұлттық болмысын танытатын оның әр алуан өнері болса, 

сол өнердің алды – қызыл тіл - деген даналық сөз бар. Тілдің байлығын, терең тұңғиық сырлары мен 

құпияларын ашқан, сұлулығына тамсанып, шебер қолдана білген, сол тілде сөйлейтін халықтың 

кемеңгерлігі мен даналығы екені сөзсіз.  

Тілдің бейнелілігін, байлығын арттыра түсетін сөздік қор-дың ауқымды бөлігін құрап тұратын 

тілдік бірліктер – фразеологизмдер. Фразеологизмдер – халықтың тұрмыс-салты-ның, әдет-

ғұрпының, мінез-құлқының, өмір сүру ортасының, тұрмыс-тіршілігінің, экономикалық және саяси 

көзқарастары мен өзгерістерінің және т.б. айнасы. 

Қазақ тіл білімінде алғашқылардың бірі болып ХХ ғасырдың қырқыншы жылдары профессор 

С. Аманжолов идиомалық тіркестер мен фразеологизмдерді зерттеуді қолға алу керектігін атап өтіп, 

олардың ғылыми бағыттарын көрсеткен. Тұрақты тіркестерді “идиомалық форманы екіге бөлуге 

болады: 1) образды бернелі құрама идиомдық тіркес) және 2) бернесіз құрама (фразеологиялық 

тіркес). ... Осылар сияқты қазақ тіліндегі кейбір сөйлемдерді басқа тілге тура аударғанда, олар тура 

мағынасынан басқа мағына беріп кетсе, сөздердің грамматикалық формаға дұрыс жауап бермегені 

деуге болады. Бұл – идиом. Бұл – идиомды айыруда негізгі критерий” [6; 115]. С. Аманжолов кейінгі 

жылдары жазған еңбектерінде де фразеология мәселесіне тоқталады. 1948 жылы қорғалған 

докторлық диссертациясында тұрақты тіркестерге диалектологиялық деректерден көптеген фактілер 

келтіріп, оларды қазақ әдеби тілімен салыстыра зерттейді. “Қазақ әдеби тілінің және 

диалектологиясының мәселелері” атты ғылыми мұрасында: “Қазақ тілі идиомалар мен 

фразеологиялық тіркестерге өте бай. Біздің ойымызша, идиомалық және фразеологиялық оралымдар 

қазақ халқының ойлау жүйесін зерттеудің және тілдегі мазмұн мен форманы қарастырудың тамаша 

нысанасы бола алады”, – деп ерекше атап көрсетті [7; 254 ]. 

Түркітанудағы фразеология туралы зерттеулер ХХ ғасырдың 50-жылдарынан бастап кең 

ауқымда зерттеле бастады. Тілдің байлығын көрсететін бір тілді және екі тілді сөздіктер жарық көрді. 

Лексикографиялық еңбектердің басылып, жарық көруі түркі тілдеріндегі фразеологиялық қорды 

жинастыруға, оларды ғылыми тұрғыдан жүйелеуге орасан зор септігін тигізеді. Алайда 1970 

жылдарға дейін жарық көрген фразеологиялық сөздіктерде түркі тілдерінің фразеологиялық қоры 

жан-жақты жинастырылды деп айта алмаймыз. 

Қазақ фразеологизмдерін теориялық тұрғыдан зерттеу мен арнайы лексикографиялық 

еңбектерді басып шығару атақты ғалым І. Кеңесбаев еңбектерінен бастау алады. Түркі тілдес 

халықтардың ішінде алғашқы фундаменталды еңбекті академик І. Кеңесбаев 1977 жылы басып 

шығарды. 

Теориялық тұрғыдан түркі тілдес халықтардың фразеологиясының зерттелуі бірқалыпты емес. 

Қазақ, әзірбайжан, татар, башқұрт, өзбек, чуваш тілдерінің фразеологиялық теориясы біршама жүйеге 

түсті десек, кейбір түркі тілдері (ұйғыр, хакас, түрік, қарақалпақ, түркімен және т.б.) бойынша азды-

көпті зерттеулер мен кандидаттық диссертациялар қорғалған. 

Теориялық және лексикографиялық тұрғыдан жалпы түркі фразеологиясы бірқалыпты, жүйелі 

зерттелмегендіктен қазіргі таңда түркі тілдерінің фразеологиясын әрі синхронды, әрі диахронды 

аспектіде салыстырмалы (тарихи-салыстырмалы) еңбектерді жазу ісі қолға алынбай отыр. 

Жалпытүркілік қорды құрайтын фразеологизмдер мен жазба ескерткіштер құрамындағы 

фразеологиялық бірліктерді зерттеу түркітану ғылымының болашағы болып табылады. 

Фразеологизмдердің әдістемелерін анықтау фраземаларды айқындаудың мәртебесімен тікелей 

байланысты. Фраземаларға кең көлемдегі көзқарас синтаксис аспектісімен ұштасып жатса, керісінше, 

тар көлемдегі баға лексикологиямен табан тіресуі әбден мүмкін.  

 Фразеологизмдерге деген тар көлемдегі бағытты ұстай отырып оларды зерттеудің, талдаудың 

әдістеріне (методтарына) сипаттама жасап көрейік. Фразеология теориясында қалыптасқан әдістер 

осы сала бойынша жазылған еңбектердің жемісі болып табылады. ХХ ғасырдың қырқыншы жылдары 

тіл білімінің саласы ретінде қалыптасқан фразеология ғылымында қазіргі күні әр түрлі бағыттар мен 

осы бағыт нәтижесінде түрлі әдістер дүниеге келді. 

Жалпы фразеология теориясында бүгінгі таңда төмендегідей әдістер қалыптасқан: 

  құрылымдық-семантикалық моделдеу әдісі. Ол идеографиялық өрістер мен семантикалық 

топтарға және синонимдік қатарларға сүйенеді; 

  семантикалық-синтаксистік моделдеу әдісі. Бұл әдіс фраземалар жүйесінің универсалдылығы 

мен дифференциалдық құрылымын айқындауды мақсат етеді; 
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  құрылымдық-ұялық әдіс негізінде фраземалар компоненттерінің тақырыптық 

топтастырулары жатыр; 

  валенттілік әдіс фраземалар құрамындағы сөздердің тіркесімділігіне негізделген; 

  семантикалық-диахрониялық әдіс. Фраземаларды тарихи тұрғыдан салыстырып зерттеуге 

негізделген; 

  эквиваленттік әдіс түрлі типологиялық топтарға жататын тілдерді салыстыру нәтижесінде 
жүзеге асады; 

  функционалды-коммуникативтік әдіс тілдердің фразеологиялық жүйесінің квалитативті және 

квантативті ұқсастықтары мен социолингвистикалық ерекшеліктеріне сүйенеді; 

  сипаттамалы лексикографиялық әдіс қостілді сөздіктерге талдау негізінде жүзеге асады. 
Кез келген тілдің фраземалары тілдік жүйеде қалыптасқан сөз тіркестері моделдері негізінде 

жасалады. Фразеологизмдердің сөз тіркестеріне және сөз таптарына қатысын, фразеологиялық 

бірліктерге тақырыптық-семантикалық топтастырулар жасау, ол бірліктердің синонимдік қатарлар 

құрауы және т.б. мәселелер құрылымдық-семантикалық әдіс негізінде талданған. 

Бұл әдіс фразеология теориясында кең қанат жайған. ХХ ғасырдың сексенінші жылдарына 

дейін осы әдіс негізінде жазылған еңбектер саны аз емес. 

Қазіргі қазақ тіл білімі фразеологиясында аталмыш теориялардың алатын орны ерекше. Ол 

әдістер негізінде қорғалған кандидаттық, докторлық диссертациялар мен монографиялық еңбектер 

баршылық. 

Фразеологиялық қордың қандай әдіс негізінде талдануына орай қазақ тіл білімінің фразеология 

саласы түрлі бағыттар бойынша зерттелді: 

1. Фразеологизмдердің теориялық, практикалық мәселелері
1
. 

Фразеологиялық бірліктердің сөздік қордағы орны мен рөлі, олардың күрделі сөздермен, 

синтаксистік тіркестермен, тұрақты тіркестермен арақатынасы мен ерекшеліктері, номинативтік 

қасиеттері, сөздердің фразеологиялық байлаулы мағыналары, лексикографиялық бір тілдік, 

түсіндірме және қостілді деректерде берілуі мен аударылуы және т.б. теориялық мәселелер қазіргі 

қазақ тілінде зерттелді. 

2. Фразеологизмдердің стильдік қызметі
2
. 

Фразеологиялық бірліктердің әдеби тілдік стильдік тармақтарға бөлінуі, олардың 

лексикографиялық деректер негізінде жіктелуі фразеологиялық деңгейдегі тілдік құралдардың 

мәнерлегіштік мүмкіндіктері, олардың стилистикалық мәні мен бояулары, түрлі жағдайлардағы 

қолданыс аясы, фразеологиялық бірліктердің қолданылуының коммуникативтік заңдылықтары, 

олардың бейнелілік және метафоралық белгілерінің негізгі заңдылықтары мен тенденциялары, 

фразеологиялық тіркестердегі штамптар мен шаблондардың мүмкіндіктері және т.б. мәселелер 

қарастырылды. Фразеологизмдердің стильдік қызметі мен оның теориялық арналарын зерттеу қазақ 

тіл білімінде әлі де болса толықтырулар мен ізденістерді қажет етеді. 

3. Көркем шығармаларда қолданылуы
3
. 

Зерттеушілердің алдында жеке авторлардың әдеби шығармаларындағы фразеологизмдердің 

және авторлық қолданыстардың ерекшеліктері мен олардың тәсілдеріне тілдік тұрғыдан талдау жасау 

мақсаты қойылды. Көркем шығармада сипатталып отырған дәуірдің, тарихи кезеңнің бояуын сол 

қалпында беру мақсатында түрлі авторлық қолданыстар мен айшықты бірлік-тер пайдаланылады. 

Мұндай шығармалар арқылы авторлар, “бір жағынан, қазіргі қолданысымызда жоқ немесе өте аз 

                                                           
1
 Бұл мәселе туралы жазылған ірі ғылыми еңбектер ғана көрсетілді. Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях 

фразеологических единиц в казахском языке ///Известия АН КазССР, сер.филол. и искусств., вып.1-2 – Алма-Ата, 1954; 

Қазақ тілінің фразеологизмдері туралы //Кенесбаев С.К. Исследования по казахскому языкознанию. – Алма-Ата, 1997. – 

С.207-259; Смағұлова Г.Н. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері. – Алматы, 1998; Сәтенова С.К. Қазақ 

тіліндегі тағанды фразеологизмдердің тілдік және поэтикалық табиғаты. – Алматы, 1999, Исабеков С. Принцип 
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ұшырасатын сөздерді айналымға түсіріп, тілдің байлығын арттырудың тағы бір жолын көрсетіп 

отырса, екінші жағынан, көркем бейнелер жасауда мүмкіндіктің молая түскенін дәлелдейді” [8; 372]. 

Сондықтан да авторлардың тілін зерттеу, олардың қолданысындағы тілдік бірліктерге ғылыми баға 

беру теориялық дәйектемелер жасауға мүмкіндік беретіні сөзсіз. 

4. Фразеологизмдерді мағыналық, тақырыптық тұрғыдан топтастыру принциптері
1
. 

Фразеологизмдердің мағыналық топтарына лексика-семантикалық және тақырыптық тұрғыдан 

топтастырулар жасалып олардың принциптері мен әдістері айқындалды. Семантикалық өріс мәселесі 

теориялық аспектіде шешімін тауып, семантика-лық, зооморфтық, діни-мифологиялық, сандық және 

т.б. мағыналық-тақырыптар екшеленіп, олардың көп мағыналық, омонимдік синонимдік, антонимдік, 

варианттылық қатарлары ерекше фразеологиялық категория ретінде зерттелді. 

5. Фразеологизмдердің жеке категориялары
2
. 

Фразеологиялық бірліктердің белгілі бір сөз табына қатысын тіркестегі сөздердің 

грамматикалық сипатына қарап танып білуге болатыны белгілі. Фразеологизмдердің қай сөз табына 

қатыстығын анықтау үшін, негізгі сөз бен жалпы тіркестен туындайтын мағынаны салыстыру арқылы 

бағалауға болады. Бұл мәселе қазақ фразеологиясында жан-жақты зерттелген. ХХ ғасырдың 50-

жылдары фразеологизмдердің зерттелуі қазақ тіл білімінде болсын, жалпы отандық лингвистикада 

болсын осы екі тұрғыдан зерттелді. Сөз табының қатысына қарай фраземалар есімді, етістікті, сан 

есім, сын есім, үстеу мағыналы деп сөз таптары топтастырылып, олардың морфологиялық, 

синтаксистік және лексика-семантикалық ерекшеліктері талданылды. 

6. Фразеологизмдердегі диалектілік ерекшеліктер
3
. 

Фразеологизмдердің жергілікті ерекшеліктері мен олардың диалектілерге қатысы жөнінде жеке 

еңбектер саны көп емес. Олар көбінесе жалпы диалектологиялық зерттеулер мен жергілікті 

ерекшеліктерді саралағанда солардың құрамында қарастырылады. Аз да болса кейінгі жылдары Қ. 

Қалабаеваның зерттеу еңбектерінде, Қытай қазақтарының тіліндегі тұрақты тіркестердің жергілікті 

ерекшеліктерін зерттеуші С.Мұстафаұлы еңбектерінде көрініс тапқан.  

7. Фразеологизмдердің этнолингвистика тұрғысынан зерттелуі
4
. 

ХХ ғасырдың соңында пайда болған, этнос пен тілдің шегінде ғылым ретінде қалыптасқан 

этнолингвистика ғылымы қазақ тілі лингвистикасында да өз дәрежесінде зерттелуде. Бүгінгі таңда 

академик Ә. Қайдар мен оның шәкірттері лексикалық қордың түрлі деңгейлерін мәдениеттану, 
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этнография, өлкетану, фольклористика, мифология, астрология, этнология, педагогика т.б. қоғамдық-

әлеуметтік пәндердің шегінде қарастырылып, “этнос тілінің табиғатын айқындауға тікелей қатысты 

(мәселен, этимология, диалектология, ономас-тика, фразеология, паремиология, терминология, 

лексикография т.б.) лингвистикалық пәндермен” байланыстыра зерттеп, этнолингвистиканы жеке 

ғылым саласы дәрежесіне көтерді [9;12]. 

Қазіргі күні этнолингвистика ғылымының өзіне тән әдістері мен зерттеу тәсілдері, нысанасы 

мен мақсат-міндеттері, метатілі қалыптасқан, “жан-жақты ізденіс нәтижесінде өзіндік ерекше-лігі мен 

үрдісі айқындалып келе жатқан, дербес те перспективті ғылым саласы ретінде танылып отыр” [9; 8]. 

Этнолингвистика ғылымының қарқынды түрде дамуын профессор М.М. Копыленконың 

“Этнолингвистика негіздері” еңбегінің соңында берілген библиографиялық көрсеткіш санынан да 

айқын көруге болады [10]  . 

8. Фразеологизмдердің жеке тілдер деректері негізінде салыстырыла зерттелуі
1
. 

Қазақ фразеологиясы қазіргі таңда салыстырмалы және салғастырмалы-типологиялық бағытта 

да зерттелуде. Сал-ғастырмалы-типология тілді зерттеудің екі бағытын біріктіреді. Бұл бағыт тілдерді 

олардың туыстығына, өмір сүру кезеңіне, аймақтық ерекшеліктеріне бөлінуіне қатыссыз зерттейді. 

Қазақ тілінің фразеологиялық бірліктері туыс және туыс емес (морфологиялық құрылым әр түрлі) 

тілдермен салыстыра зерт-теліп, олардың жалпы заңдылықтары мен ұлт менталитетіне, оның мәдени 

дамуына орай ерекшеліктері айқындалды. 

Қазақ тіл білімінде фраземаларды орыс тілі және европа тілдері (ағылшын, неміс, француз), 

шығыс тілдері (қытай, корей) материалдарымен салғастыра зерттеген еңбектер саны аз емес. Бұл 

зерттеулер лексика-семантикалық, құрылымдық-морфологиялық, өрістік және мағыналық 

тақырыптарға топтастырулар негізінде жүзеге асуда. 
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КЫРГЫЗ ЫСЫМДАРЫНЫН МЕЗГИЛДИК КАТМАРЛАРЫ 
 

Бул макалада кыргыз антропонимиясынын мезгилдерге бөлүнүшү, ошол мезгилдерге ылайык ысымдар 

катмарлары каралган. Макалада кыргыз ысымдарынын ар бир дооруна мүнөздөмөлөр берилип, мисалдар 

келтирилген. Бүгүнкү кыргыз ысымдарынын тизмесинде байыркы түрк жана нагыз кыргыз ысымдары, моңгол 

тилдүү элдер менен ортоктош ысымдар, араб-иран ысымдары камтылган. Алар салттуу кыргыз ысымдары деп 

айтылат. Совет доорунда орус, орус тили аркылуу европалык ысымдардын белгилүү тобу пайдаланыла 

баштаган. Кыргыз антропонимиясында кыргыз лексикасынын негизинде жаңы ысымдарды түзүү, араб-иран 

тилдеринен, тектеш, коңшулаш жана башка элдерден өздөштүрүүлөр дагы эле уланып келе жатат. 

Негизги сөздөр: Антропонимика, антропонимия, антропонимиялык система, доор, мезгилдик катмар, 

байыркы түрк жана кыргыз ысымдары, араб-иран ысымдары, моңгол тилдүү элдер менен ортоктош ысымдар, 

орус жана европалык ысымдар, салттуу ысымдар, неологизм-антропонимдер.  

 

In this article considered layers of Kyrgyz names according periods of their beginning. According periods given 

in accordance with characteristics, also given examples. Modern Kyrgyz anthroponomy consists of ancient Turkish and 

native Kyrgyz names from jointly with Mongolian language people’s, of names Arabic – Iranian origin. These names 

are traditional Kyrgyz names besides of these in Soviet period into usage comes in definite group of Russian names of 

European origin. In Kyrgyz anthroponomy process creating new names are continuing today on bases of Kyrgyz 

lexicology, process receiving new names of Arabic - Iranian anthroponomy, from anthroponomy of other nations.   

Keywords: Anthroponomy, anthroponomical system, period, periodical layers, ancient Turkish and Kyrgyz 

names, Arabic - Iranian names, names from jointly with Mongolian language people’s, Russian and European names, 

traditional names, anthroponomy neologisms.  

 

Кыргыз антропонимиясынын мезгил жактан катмарларга бөлүнүшү кыргыз тилинин өнүгүү 

тарыхынын мезгилдик бөлүнүшүнө негизделип келген. Профессор Б.М. Юнусалиевдин аныктоосу 

боюнча кыргыз тилинин тарыхы үч доорго бөлүнгөн: I – алтай доору (тунгус – маньчжур, моңгол – 

түрктөр бирге жашаган мезгил), II – түрк доору (түрк өз алдынча, моңгол өз алдынча жашаган 

мезгил), III – кыргыз доору. Соңку доор үч этапка бөлүнгөн: I – этап – байыркы кыргыз этабы, II – 

этап – орто кыргыз этабы, III – жаңы кыргыз этабы.  

Бул тууралуу А. Идрисов төмөндөгү сөздөрдү айткан: 

“Кыргыз тилинин тарыхына байланыштуу тарыхый доорлор, этаптар проф. Б.М. Юнусалиев 

тарабынан туура белгиленген. Биздин оюбузча, алардын бардыгы тең тарыхый фактыларга 

негизделген. Ошондуктан адам аттарынын чыгышын, өнүгүшүн, калыптанышын талдоодо биз да 

жогоруда келтирилген тилдик доорлорду, этаптарды негизге алдык” [Идрисов, 1971: 16]. 

Кыргыз ысымдарынын мезгилдик катмарларга бөлүнүшү боюнча маселелер К. Дыйканов, А. 

Идрисов, Ш. Жапаров сыяктуу белгилүү  илимпоздорубуздун эмгектеринде каралган. А. Идрисов, Ш. 

Жапаров бул маселе боюнча төмөнкүдөй маалымат беришкен: 

А. Идрисовдун аныктоосу боюнча 

- I – Байыркы доордогу ысымдар;  

- II – Хун доорундагы ысымдар;  

- III – Эски түрк доорундагы ысымдар;  

- IV – Орто түрк доорундагы ысымдар;  

- V - Жаңы түрк доорундагы ысымдар;  

- VI – Октябрь революциясынан кийинки доордогу ысымдар [Идрисов, 1971: 17-43].  

Ш. Жапаровдун аныктоосу боюнча 

- I – Хун доору;  

- II - Эң байыркы доор (же алтай доору) ; 

- III – Байыркы доор (же түрк доору);  

- IV – Орто доор (же кыргыз-алтай доору) ;  

- V – Жаңы доор; 

- VI – Кийинки (же советтик доор); 

- VII – Эң жаңы доор (20-21-кылымдан баштап) [Жапаров, 2004: 130].  
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Совет мезгилинде пайда болгон антропонимдерди кыргыз ысымдарынын белгилүү изилдөөчүсү 

Шералы Жапаров тарыхый-хронологиялык багытта өз учурунда төмөндөгүчө топторго бөлгөн: 

I. Улуу Октябрь революциясынын жеңишине жана Совет бийлигинин орношуна байланыштуу 

коюлган аттар (1920-1930-жылдардын аралыгы); 

II. Коллективдештирүү жана индустриялаштыруу учурунда пайда болгон антропонимдер (1930-

жылдан Улуу Ата Мекендик согушка чейинки убак); 

III. Улуу Ата Мекендик согуш учурунда пайда болгон энчилүү адам аттары (1941-1946); 

IV. Тынчтыкка жана өлкөбүздүн өнүгүп-гүлдөшүнө байланыштуу коюлган антропонимдер 

(1946-1970-жылдардын аралыгы); 

V. Неологизм-антропонимдер (1971-1988-жылдардын аралыгы) [Жапаров, 1989: 20-21]. 

Кыргыз ысымдарынын мезгилдик катмарларга бөлүнүшү боюнча маалыматтын маанилүүлүгүн 

баса белгилөө үчүн Шералы Жапаровдун сөздөрүн эске салып кетсек: “Ар бир доордун өзүнө гана 

таандык (мүнөздүү) болгон, колдонулган адам аттары бар, ошондой эле ар бир доордогу 

антропоним белгилүү өлчөмдө аздыр-көптүр өзгөчөлүгү менен кийинки доордо кайталанган же 

элдик энчилүү киши ысымдарынын негизин түзүп, бара-бара антропонимдик фондуга айланган” 

[Жапаров, 2004: 130].  

Кыргыз антропонимиясы боюнча буга чейин топтолгон маалыматтарды жыйынтыктап, биз 

кыргыз ысымдарынын мезгилдик катмарларына төмөндөгүдөй мүнөздөмөлөрдү берип, мисалдарды 

келтиребиз. 

Байыркы доорлордо адамдар ар кайсы элестерге, нерселерге тирүүдөй жан, акыл-эс берип 

(анимизм), уруусу менен ар кандай жаныбарларга, өсүмдүктөргө жана жаратылыш кубулуштарына 

сыйынып (тотемизм), бакшыларга ишенип (шаманизм), байыркы түрктөр тутунган теңирчилик 

таасиринде болгон мезгилдер бардык түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын да, 

антропонимиясында белгилүү ысымдар катмарларын жаратып, ал ысымдар ушул күндөргө чейин 

сакталып келүүдө. Кыргыз ысымдарынын тизмесинде ошол доорлорго тиешелүү ысымдарды атап 

кетсек:  

 жаныбарлардын аталыштары боюнча 
Арстан, Жолборс, Кабылан, Барс, Бөрү, Багыш, Булан (багыш), Теке, Бука, Буура, Күчүк, 

Дөбөт, Тайлак, Кочкор, Кундуз, Коён, Марал, Суусар, Бөкөн, Козу, Серке, Түлкү; 

 куштардын аталыштары боюнча 
Бүркүт, Барчын, Борбаш, Торгой, Үкү, Жапалак, Таранчы, Жагалмай, Карлыгач, Кекилик, 

Бабыр, Шумкар; 

 балыктардын аталыштары боюнча 
Чортон, Чабак, Балык; 

 өсүмдүктөрдүн аталыштары боюнча 

Ормон (токой), Арча, Жийде, Чынар, Буудайчы; 

 космоантропонимдер 

Чолпон, Жылдыз, Үркөр, Жаркын, Ай, Күн, Жетиген ж.б.; 

 катуу, бышык заттардын, металлдардын аталыштары боюнча 
Темир, Болот, Таш, Алтын, Күмүш; 

 курч, бышык курал-жарактардын, эмгек куралдарынын, буюмдардын аталыштары боюнча 

Кылыч, Балта, Чокмор, Орок, Топчу, Чокой, Курмушу; 

 өң-түс, сырткы мүнөздөмөлөр боюнча 

Куу, Ак, Кара, Сары, Аккөз, Көккөз, ; 

 теңирчиликтен келип чыккан теоантропонимдер 

Теңир, Эгем; 

 эсенчилик, күч-кубат, акыл-эс, байлык, токчулукту жана ырыс-кутту, сулуулукту каалоо-

тилектерден, баамдоолордон келип чыккан ысымдар: 

Эсен, Күч, Бай, Эр, Билге, Черик, Күлүк, Тирик, Кара (күчтүү), Эрке, Ырыс, Жыргал, Бөкө 

(күчтүү), Ток, Чыраш (сулуу) ж.б. 

Жогоруда көрсөтүлгөн ысымдар алгачкы ысымдар тобуна кирет. Алар мааниси боюнча жана 

формасы боюнча жөнөкөй, бир компоненттүү, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, жаратылыштын ар 

кайсы объектилеринин, ар кайсы заттардын жана буюмдардын аталыштары боюнча, ошол 

доорлордогу диний көз караштарга, жөнөкөй каалоо-тилектерге байланыштуу коюлуп келген. 

Андан кийин адамдардын дүйнө таанымы кеңейип, коомдогу шарттар өзгөрүп, адамдын аты-

жөнүнө болгон талаптар жогорулап, бөтөн элдердин таасиринде кийинки ысымдар топтору пайда 
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болгон. Ал ысымдар шаңдуу жана татаал болуп, даңазалаган кошумча аттар пайда болуп, аларга 

титулдук терминдер кошулган. Түрк, Түргөш, Кыргыз, Уйгур, Карлук кагандыктарынын 

мезгилдеринен калган орхондук, чыгыш түрк, енисейлик, таластык, алтайлык тарыхый 

эстеликтердеги ысымдар ошол убактардагы антропонимикалык жараяндарды даана чагылдырышат: 

Аза-Тутук, Ак-Баш-Атык, Ак-Баш-Тутук, Алп-Йүрөк, Алп-Сол, Алп-Шалчы, Алтун-Тамган, Апа-

Таркан, Бай-Апа, Барсбек (титулдук аты Ынанчы Алп Билге), Билге-Каган, Билге-Чыкшын, Биле-

Тугма, Бумын-Каган, Иненчү, Йаглакар, Йалсака, Йарук-Тегин, Йаш-Ак-Баш, Йегин-Сылык-Бег, 

Йигин-Алп-Туран, Йол-Апа, Йолыг-Тегин,  Йүкин-Тириг, Капаган, Байна, Кара-Барс, Кара-Кан, 

Кара-Чур, Көк-Амаш-Тутук, Күл-Билге-Каган, Күл-Тегин, Күлүг-Йиге, Күлү-Чур, Күмүл-Өге, Күни-

Тириг, Күч-Барс, Күч-Күл, Күч-Кыяган-Ичреки, Күч-Өге, Моюн-Чур, Огул-Барс, Огурмыш, Өгдөм-

Ынал-Алп, Өз-Билге, Сабык-Басар, Тай-Билге-Тутук, Тутук-Баш, Түлбери, Тонукук, Төлөш-Билге, 

Умач, Уры-Бег, Үрүң-Бег, Үчин-Күлүг-Тириг, Чочы-Бөрү, Ынанчу-Чур, Эзгене, Элбилге, Элтебер, 

Эл-Туган-Тутук, Элтерис-Каган, Эрен-Улуг ж.б.  

Хун, Алтай доорлорунда уюткусу бир болгон моңгол тилдүү элдер менен (моңгол, калмак, 

ойрот, бурят) тарыхтын бир топ жанаша мезгилдеринде кыргыз ысымдарында алар менен ортоктош, 

окшош ысымдар тобу пайда болгон, алар: Айдар, Алтын, Баатыр, Балта, Байыр (кубаныч), Батма, 

Жамбы, Жайсаң, Жыргал, Күчүк, Ногой (ит), Олжо, Сарынжы, Телегей (бакыт-таалай), Түмөн, Улан 

(жаш, кызыл), Чолпон, Чыңгыз, Черик (аскер), Чоно (карышкыр), Эсен ж.б. 

Жаңы доордо же Ислам доорунда бара-бара кыргыздын Алтын, Эсен, Баатыр, Мерген, Ырыс, 

Балтабай, Кылыч, Койчу, Козубай, Жылдыз, Чолпон, Суусар, Кундуз, Карачач, Жолборс, Карагул, 

Карабек, Бөрүбай, Жаңыл, Топчу, Бүркүт, Тынар, Барчын, Арчабек, Айсулуу, Күмүшай, Черик, 

Кочкор, Текебай, Марал жана башка ушул сыяктуу ысымдарына ислам дининин таасири менен араб 

жана иран тилдеринен келген ысымдар кошула баштаган. Ал ысымдар кыргыздар Ислам динин 

кабыл алганга чейин эле пайда болгон. Алар Ислам динин мурун кабыл алган түрк тилдүү 

уйгурлардан, өзбектерден, иран тилдүү тажиктерден оой баштаган. Натыйжада кыргыз 

антропонимиясында төмөнкүдөй ысымдар пайда болгон, алар: араб тилинен - Абды, Абдылда, 

Абдулазиз, Акмат, Бакыт, Жапар, Зейнеп, Кадыр, Кадийча, Кадыр, Кайрат, Мухаммед, Сабыр ж.б.; 

иран тилдеринен – Анар, Бактыяр, Бермет, Гүлнар, Динар, Мээрим, Чынар, Шаазада, Ширин ж.б. Бул 

ысымдар тобу учурда кыргыз антропонимиясында басымдуу орунду ээлешет. 

Ислам дининин таасири менен кыргыз антропонимиясында Инжилде, Куранда айтылган 

ыйыктардын, пайгамбарлардын ысымдары да пайда болгон, алар: Ыбрайым (Ыбрай), Дөөтү, 

Ысмайыл, Жусуп, Жунус, Жакып, Ысак, Сулайман. 

Жогоруда аталган байыркы түрк жана нагыз кыргыз ысымдары, моңгол тилдүү элдер менен 

ортоктош ысымдар, араб-иран тилдеринин таасири менен пайда болгон ысымдар кыргыз 

антропонимиясынын салттуу ысымдары деп айтылат. 

ХХ кылымдагы Октябрь революциясынан кийин кыргыз антропонимиясында Совет доору деп 

аталып, ал доор 1917-жылдан 1991-жылга чейин созулган. Аталган доордун башында кыргыз 

антропонимиясында бийликке келген коммунисттердин эркиндик, теңдик, демократия, элдер 

достугу, жыргалчылык заман, коллективдештирүү жана индустриялаштыруу саясатынын 

натыйжасында, коммунисттердин пирлери Лениндин, Маркстын, Энгельстин  жана башкаларынын 

урматына төмөнкүдөй ысымдар катмары пайда болгон, алар: Азат, Бакыт, Таалай, Бурулуш, 

Өзгөрүш, Кеңеш, Кеңешгүл, Теңдик, Уруят, Жамыят, Эркин, Советбек, Советкан, Зоотбек, Артелбек, 

Колхозбек, Тракторбек, Каналбек, Ыстахан, Мелис (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин аттарынын баш 

тамгаларынан), Марлен (Маркс, Ленин аттарынын баш тамгаларынан), Элмар (Энгельс, Ленин, 

Маркс аттарынын баш тамгаларынан), Ильич (Лениндин атасынын атынан), Роза (Роза 

Люксембургдун урматына), Клара (Клара Цеткиндин урматына), Эрнис (Эрнст Тельмандын 

урматына), Марат (француз революционеринин урматына) ж.б. 

Совет коомундагы ар кандай көрүнүштөргө, жаңылыктарга, заман талаптарына жараша 

төмөнкүдөй ысымдар пайда болгон: Жеңиш, Жеңишгүл, Илим, Илимбек, Шайлоо,  Съездбек, 

Космос, Марс, Тынчтыкбек, Мирбек, Мира ж.б. 

Совет доорунда кыргыз антропонимиясында орус тилинин, орус антропонимиясынын таасири 

менен орустардын жана Европа, Советтер Союзу элдеринин, Советтер Союзуна дос элдердин 

төмөнкүдөй ысымдары пайда болгон: Аида, Алик, Алмаз, Арсен, Астра, Венера, Вера, Геннадий, 

Даниель, Догдурбек, Зина, Лилия, Лира, Луиза, Мария, Мирослав, Нинакан, Рафаэль, Рая, Ролан, 

Роман, Руслан, Светлана, Света, Сирень, Талант, Тамара, Тимур, Феликс, Элвира, Элеанора, Элиза, 

Эмил, Автандил, Тинатин, Тариел, Индира ж.б. 
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Совет доорундагы ысымдардын бир катары кийин өзүнүн актуалдуулугун жоготуп, 

колдонуудан чыгып кеткен, айрымдары ушул күнгө чейин сакталып келүүдө. Бирок, бул доордо орус 

жана Европа тилдеринен өздөштүрүлгөн ысымдар кыргыздардын салттуу ысымдар тобуна кирбейт 

жана кыргыз антропонимиясында көп орун ээлебейт. 

Жогорудагы антропонимиялык доорлор менен кыргыз антропонимиясында жаңы ысымдардын 

пайда болушу токтоп калган эмес. Кыргыз тилинин лексикасы негизинде, араб жана иран тилдүү 

элдердин, тектеш жана тектеш эмес элдердин антропонимияларынын үлгүлөрү боюнча жаңы 

ысымдардын пайда болушу, балдарга коюлушу дагы эле уланып келе жатат, мисалы: Аруна, Арлен, 

Баел, Нурел, Нурбийке, Жазел, Жазира, Баяна, Сауле, Нураида, Нуриза, Анарина, Марсиана, 

Нурислам, Сумая, Ноёнбаатыр, Вазира, Биллклинтонбек, Элгиза, Элайнур, Элдос, Эрдиана, Эрен ж.б.  

Кыргыз антропонимиясы эч качан туюк системалардан болгон эмес. Азыркы кыргыз 

антропонимиясында байыркы ысымдар, салттуу улуттук ысымдар, ар кандай таасирлерде 

өздөштүрүлгөн ысымдар, неологизм-антропонимдер бар экенин белгилейбиз. Кыргыз 

антропонимиясы түрк элдеринин, Ислам динин тутунган элдердин антропонимиясы менен көптөгөн 

окшоштуктарга ээ жана ошол эле мезгилде улуттук өзгөчөлүгүн жоготпогон системалардан. 
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ТҮРКОЛОГИЯДА ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛ ИЛИМИНДЕ  КЕСИПТИК, АНЫН ИЧИНДЕ 

ПАХТАЧЫЛЫК ЛЕКСИКАСЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ 

 
Адам баласы бул жашоого келгенден баштап эле тамактануу муктаждыгын жоюу үчүн аңчылык, жыйноо 

иштери менен алектенип, кийинчерээк булардын күн көрүүгө жетишсиз болоорун түшүнүп, айыл-чарба иштери 

менен алектене баштаган. Кийинчерээк айыл-чарба иштерин системалаштырып, бул багытта адистешүү 

процессине кирген. Ошолордун катарына дыйканчылык, багбанчылык, пахтачылык, темекичилик жана башка 

маданий өсүмдүктөрдү жетиштирүү кирет. Бул макалада дыйканчылыктын бир түрү болгон кесиптик, 

пахтачылык лексикасынын түркий тилдерде изилдениши каралмакчы. 

Ачкыч сөздөр: кесип, пахтачылык, изилдөө, диалектология, сөздүк. 

 

İnsanoğlu, ilk yaratıldığı günden itibaren beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için öncelikle avcılık, toplayıcılık 

gibi faaliyetlere yönelmiş ve daha sonra bu gibi faaliyetlerin hayatın idame ettirilme sürecinde yeterli olamayacağını 

düşünerek tarımla meşgul olmaya başlamıştır. Daha sonra zirai faaliyetlerini belirli bir sistematiğe yerleştirerek bu 

alanda uzmanlaşma sürecine girmiştir. Çiftçilik, tarımcılık, bahcecilik, pamuk, tütün yetiştirme işlemleri de bunlara 

dahildir. Makalemizde tarımcılık, pamukçuluk terimlerinin türk dillerindeki araştırılması ele alınacaktır. 

Anahtar kelimeler: uzman, pamukçuluk, araştırma, dialektoloji, sözlük. 

 

Пахтачылык – дыйканчылык өнөрлөрүнүн бир тармагы. Ал техникалык өсүмдүк болуп 

саналып, эл чарбасына абдан керек.  

Пахта өсүмдүгү жана ал өсүмдүктүн пайда болушу тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзүп келип 

өзбек окумуштуусу Т. Захидов жер бетинде адамдардын ар кандай нерселерден кийим жасагандыгы, 

пахта сыяктуу башка өсүмдүктөрдүн болгондугу туурасында сөз кылган (Захидов, 1957. 1: 25-32). 

Эмгекте пахта жөнүндө айтып келип, байыркы дүйнөнүн кишилери гозону дарак же бута деп 

аташкандыгы, анын мөмөсүн алмага, жаңгакка салыштырышканы сыяктуу байыркы адамдарда мына 

ушундай примитивдүү ойлордун болгондугу тууралуу кызыктуу ойлорду айтат. Маалыматтарга 

караганда, гозонун чоң дарак сымал формасы жана дарактын кичинекей бир бутагындай формасында 

да болгондугу тууралуу божомолдонот. Орто кылымдардагы адабияттардын маалыматтары боюнча 
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«гозолору дарактай, талдай болуп он жыл бою тынбай мөмө берет» деп, болжолу баш аламан 

сүрөттөлгөн болуш керек, ал мөмө берүүчү өрүк, шабдалы, алча, тыт дарактары жөнүндө маалымат 

болгондугу да жазылган. 

Атактуу саякатчы Марко Поло да Борбордук Азияда кездеме материалдарынын алгачкы жолу 

пайда болгондугу, ошол жерлердеги жергиликтүү калк болсо кездемелер менен соода-сатык иштерин 

жүргүзүшкөндүгү жөнүндө айтып өткөн. 

Бирок пахта өсүмдүгү Орто Азия өлкөлөрүндө эгилип өстүрүлгөнгө чейин башка жерлерде бир 

канча өлкөлөрдө өстүрүлүп келгендиги белгилүү. Мисалы, алардын катарына Кытай, Америка 

материги, Индия, Египет жана башка аймактар, өлкөлөр, мамлекеттер кирет. 

Кыргыз тилинин лексикасы ар кандай сөздөрдөн туруп, миңдеген жылдар бою куралып келе 

жатат. Анын тутумунда күндөлүк турмушта, тиричиликте колдонулган сөздөр, тууганчылык 

байланыштар боюнча адамдардын бири-бирин атагандагы сөздөр, жаратылыштагы көзгө көрүнгөн 

нерселердин аталыштары, жаныбарлардын аттары, ар түрдүү буюмдардын аттары, ар кандай 

түстөрдү, башка касиеттерди билдирген сөздөр жана башка, кыскасы, толуп жаткан топторду түзгөн 

сөздөр бар. Мына ошолор менен бирге адамдар өздөрү жасап алган буюмдарына айткан сөздөр, 

иштеп жүргөнүндө пайда болгон сөздөр, кандайдыр бир нерсени өндүргөндөгү жаңыдан пайда богон 

сөздөр да тилдин лексикалык составына кошулуп, тилдин лесикасын толуктап байытып келе берет. 

Тил илиминде лексика негизги орунда турат. Лексиканын тилдик бирдиги сөздөр болуп 

эсептелип, сөздөр бир нерсени туюндуруп маани берет. Лексика деген тилдеги сөздөрдүн 

жыйындысы болот, ал эми тилдин грамматикасы үчүн дайыма лексикалык бирдиктер мисал болуп 

келет. XX кылымдын 20-жылдарында кыргыз тили боюнча биринчи окуу китептер жазылганда, 

Касым Тыныстанов тарабынан кыргыздын бай лексикасынан мисалдар келтирилген. Сөздөрдү ал 

сырткы түрүнө карай экиге бөлүнөт, деп аларды мүчөлөмө сөздөр жана сенек сөздөр деп 

бөлүштүргөн (Тыныстанов, 1927: 19). К. Тыныстанов мектеп окуучулары үчүн гана китеп жазып, 

1930-жылдардын аягында ак жеринен репрессияга туш болуп, курман болгон. Кыргыз тили, тактап 

айтканда, кыргыз тилинин грамматикасы боюнча алгачкы китепти жараткан улуу тилчи 

К.Тыныстановго ошентип кыргыз тилинин бардык бөлүмдөрүн, анын ичинде лексикасын изилдөө 

насип кылган эмес. 

Азыркы кыргыз тилинин лексикасынын илимий максатта атайын изилдениши, негизинен, XX 

кылымдын экинчи жарымынан башталган десек жаңылыштык болбос. Бирок, анын жыйналышы, 

иреттелиши, тартипке келтирилиши, сөздүк болуп жарыяланышы XX кылымдын биринчи 

жарымында эле ишке ашкан. Бул иш атактуу окумуштуу Константин Кузьмич Юдахиндин өлбөс-

өчпөс эмгеги менен жүзөгө ашкан. Азыркы кыргыз тилинин сөздөрүн, лексикасын биринчи жолу 

жыйнап, иреттеп, кыргызча-орусча сөздүк кылып ал 1940-жылы жарыялаган. Бул сөздүктө кыргыз 

тилинин лексикалык составынын дээрлик бардык тармагындагы сөздөрдүн топтору чагылдырылган, 

жалпы элдик лексика менен бирге ар түрдүү кесиптик сөздөр, терминдер, адабий тилден орун ала 

турган диалектилик сөздөр да кеңири чагылдырылган. 

Константин Кузьмич Юдахин сөздүккө диалектилик сөздөрдү да, айрыкча кыргыз тилинин 

түштүк диалектилерине, говорлоруна тиешелүү болгон сөздөрдү мол киргизген. Мына ошолордун 

ичинде пахта өсүмдүгүнө, аны асыроого байланыштуу сөздөр да чагылдырылган.  

Кыргыз тилинин лексикалык составы салыштырма-тарыхый метод ыкмасы менен академик 

Болот Мураталиевич Юнусалиев тарабынан изилденген. Окумуштуу сөздөрдүн составдык түзүлүшүн 

иликтеп, уңгу сөздөрдүн түзүлүшүнө, алардын муундук түзүлүшүнө, уңгулардын байыркы көрүнүш 

абалына изилдөө жүргүзгөн (Юнусалиев, 1956;1959). Кыргыз тилиндеги уңгу сөздөр негизинен бир 

муундуу сөздөр болуп, жалпы түрк тилдеринин лексикалык составынын негизги бөлүгүн түзөөрү, 

монгол тилдери менен тектештикти далилдөөгө карата бай материалдарды бере тургандыгы айтылат. 

Кыргыз жана монгол тилдериндеги белен, сонун, каалга, келегей (Юнусалиев, 2005: 420) деген өңдүү 

сөздөрдүн мисалында кыргыз тили менен монгол тилдерине орток сөздөрдүн мол экендиги, мындай 

сөздөрдүн башка түрк тилдеринде жолукпагандыгы байыркы замандарда кыргыздар монголдор 

менен жанаша жашап, кошуна болгондугуна күбө деп далилдейт. 

Кыргыз тилинин лексикалык составы академик  Б.Ө.Орузбаеванын бир нече эмгектеринде 

каралат. Анын кыргыз тилинин сөздөрүнүн жасалышына арналган монографиясында (Орузбаева, 

1964) лексикалык составдын байышындагы сөз жасоонун, жаңы сөздөрдүн пайда болушунун 

мааниси зор экендиги көрсөтүлгөн. Тилдин негизги бирдиги болуп сөз эсептелип, лингвистикалык 

изилдөөлөрдө айрыкча сөздүн өзгөчө орду бар экендиги, алардын улам жаңылары жаралып, пайда 

болуп тураары, сөздөрдүн жасалышында сөз жасоочу атайын жолдордун болоору тууралуу сөз 

кылынат. Кыргыз тилинин лексикалык составы сөз жасоонун морфологиялык, синтаксистик, 
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лексика-семантикалык жолдору менен толукталып байый тургандыгын абдан көп мисалдарды 

келтирип, далилдүү ойлорду айтуу менен жазган. Академиктин башка эмгектеринде да кыргыз 

тилинин терминологиясынын, сөздүк составынын тутумдук түзүлүшүнүн изилдениши тууралуу 

ойлордун айтылгандары бар. 

Профессор Карбоз Дыйканов да кыргыз тилинин сөздүк составына байланыштуу изилдөөлөр 

жүргүзүп, анын тарыхый өңүттөн каралышына назар салган (Дыйканов, 1980). Кыргыз тилинин 

лексикалык составынын байлыгы, К. К. Юдахин түзгөн кыргызча-орусча сөздүктө К. К. Юдахин 

көрсөткөндөй кырк миң сөз эмес, отуз жети миң беш жүз он бир сөз бар экендиги белгиленген 

(Дыйканов, 1980: 149). 

Жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн жазылган бир нече окуу китептерде, окуу 

куралдарда да кыргыз тилинин лексикалык составы чагылдырылып, лингвистикалык талдоолорго 

алынып (Мамытов, 1971; Ахматов, 1978; Сапарбаев, 1997; Усубалиев, 2007), кыргыз тилинин 

лексикасынын лексика-тематикалык катмарлары тууралуу сөз болгондо мисалдарынын катарынан 

пахтага байланыштуу сөздөр жолугат. Бирок аларда пахтачылыкка бйланыштуу сөздөр, пахтачылык 

лексикасы атайын бөлүнүп көрсөтүлгөн эмес, айрымдарында болсо пахтага байланыштуу сөздөр 

келтирилген мисалдардын катарында да жолукпайт. 

Пахтачылыкка тиешелүү болгон сөздөр, алардын жыйналышы лексикалык изилдөөлөрдө, 

лексикология боюнча жарыяланган окуу китептер жана окуу куралдары тарабынан камтылат. 

Мындай мүнөздөгү изилдөөлөрдүн, окуу китептердин, окуу куралдардын жаралышы пахтачылык 

менен эмгектенген элдердин тилинде ишке ашыш керек деп эсептейбиз. Биздин аймагыбыз, Орто-

Азияда пахтаны эгип, өстүрүп, пахтачылык менен эмгектенген мамлекеттерге Өзбекстан 

Республикасы, Тажикстан Республикасы, Түркмөнстан Республикасы жана Кыргыз Республикасы 

кирет. Пахта Казакстан Республикасынын да түштүк райондорунда эгилип айдалган, бирок кийинки 

кездерде ал солгундап калган. 

Ошентип биз, негизинен Өзбекстан Республикасындагы эмгектерге кайрылып, өзүбүздүн 

ишибизге салыштаруу үчүн аз болсо да материалдарды таптык. 

Пахтачылыкка түздөн-түз тиешеси бар бир гана адабият менен таанышууга мүмкүнчүлүк 

болду. Н.Маматов өзбек тилинин пахтачылыкка тиешелүү терминдердин кыскача түшүндүрмө 

сөздүгүн жарыялаган (1959). Эмгекте терминдерден тышкары да пахтачылык кесибин чагылдырган 

сөздөр да көп камтылганына карабастан «терминологиялык сөздүк» болуп ишке ашырылган. Автор 

абдан көп сүздүрдү жыйнап чыгып, аларды иретке келтирип, маанисин түшүндүрүп, көркөм 

адабияттан, газеталардан, журналдардан мисалдарды келтирип талдап чыккан. Пахта, анын 

бөлүктөрүнүн, сортторунун, пахтаны өстүрүүгө тиешелүү болгон учурлардын аттары жана башка 

толуп жаткан сөздөр жыйналып түшүндүрүлгөн. Пахтаны эккенге жерди даярдоо, азык заттар менен 

азыктандыруу сыяктуу процесстердин аталыштары да чогултулган. 

Өзбек тилинин лексикалык составынын байышына зор салым кошкон бул баалуу эмгекке 

болжол менен бир миңге жакын сөздөр, туруктуу сөз айкаштары, макалдар, ылакаптар чогултулуп, 

алардын берген маанилери түшүндүрүлүп берилген. Автордун мына ушундай зор эмгегин 

пайдаланып жатып, өзбек тилинин кесиптик лексикасынын ушул тармагы боюнча тиешелүү илимий 

иш аткарган болуш керек деген ойдо болдук. Тилекке каршы, Кыргыз Республикасынын улуттук 

китепканасынан автордун ушул жаатта жазган макалаларынын,  же монографиясынын бар экендиги 

тууралуу маалыматты ала албадык. Биздин китепканаларда өзбек тили боюнча жазылган 

адабияттарды жолуктура албадык. 

Мындан тышкары өзбек тилинин түшүндүрмө сөздүгүн атап кеүүгө болот (УТИЛ). Эки томдук 

болуп Москвадан чыккан бул көлөмдүү эмгекте пахтанын өзүнө, анын айрым бөлүктөрүнө, пахта 

айдоолорго жана теримге тиешеси бар бир топ сөздөрдүн чагылдырылганын байкадык, тиешелүү 

жерлерде салыштыруу үчүн пайдаланган жайларыбыз да болду. 

Андан тышкары Т. Захидовдун эмгегин пайдаландык. Албетте, айыл-чарба илими боюнча 

жүргүзүлгөн ушул изилдөөдө лингвистикага тиешелүү ойлор айтылбайт, бирок, жерди даярдоого, 

жер иштетүүгө байланыштуу болгон кээ бир сөздөрдүн чагылдырылганы байкалды (Захидов, 1957).  

Өзбек тилинин кесиптик лексиксы терең изилдөөлөрдү жүргүзгөн С.Ибрагимовдун эмгектерин 

да карап чыктык. Бирок, негизинен, Фергана аймагында айтылган кесиптик сөздөргө басым жасаган 

бул окумуштуу мал чарбачылыгына тиешелүү болгон сөздөргө, анын ичинен да жылкыга 

байланыштуу болгон сөздөргө айрыкча басым жасаган (Ибрагимов, 1959, 1961). Ошентип, өзбек 

тилинин кесиптик лексикасына арналган бул эмгектерден пахтага тиешелүү болгон сөздөр абдан аз 

жолукту. Албетте, иштин, изилдөөнүн негизги максаты, автор өзү көрсөтүп өтүп, пахтачылык 

сөздөрүнөн алыс болгон                                             
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Э.Бегматовдун азыркы өзбек адабий тилинин  лексикалык катмарлары боюнча аткарган илимий 

эмгеги, монографиясынан да пайдаландык (Бегматов, 1985). Көлөмдүү бул монографияда өзбек 

тилинин лексикалык составы, түзүлүшү, тарыхый катмарлары, тематикалык топтору жана өзбек 

тилинин лексикалык составынын байышы сыяктуу маселелер талдоого алынып, абдан кылдат 

изилденген. Өзбек тилинин активдүү лексикалык составын лексика-тематикалык жактан 26 топко 

бөлүп карап чыгып, алардын ар бирине мисалдарды келтирип көрсөтөт (Бегматов, 1985: 11-12), бирок 

ошол лексика-тематикалык топтордун катарында пахтага, пахтачылыкка байланыштуу болгон сөздөр 

тобу жок. Албетте, кесиптик сөздөрдүн ичинен пахта кесипчилигине кайрылбаганы эмгектин 

кемчилдигине жатпайт деп эсептейбиз. Демек, пахтачылык абдан күчтүү өнүккөн Өзбекстан 

Республикасында да пахтага, пахтачылыкка тиешелүү болгон сөздөрдү чогултуп атайын 

изилдөөлөрдүн салыштырмалуу  аз жүргүзүлгөн болуш керек деп эсептөөгө негиз бар. 

Ал эми бул темага байланыштуу тажик тили жана түркмөн тили боюнча эмгектердин бар же 

жок экендиги бизге белгилүү болбоду. 

Кыргыз тилинин түштүк говорлорунун пахтачылыкка байланыштуу болгон сөздөрү жалпы эле 

диалектилик лексиканын лексика-тематикалык бир катмары болуп саналат. Ал эми кыргыз тилинин 

диалектилик лексикасы атайын бөлүнүп изилденбегени менен, диалектологиялык бардык илим-

изилдөөлөрдүн алкагында алардын мисалдар катары болсо да каралып кеткен жайлары бар.  

Баарынан мурда кыргыз тилинин диалектилик лексикасы улуу окумуштуу К.К. Юдахиндин 

назарына илинип, ХХ кылымдын биринчи жарымынан баштап жыйнала баштап, анын кыргызча-

орусча сөздүгүнүн эки басылышында (1940-жылдагы басылышында да, 1965-жылдагы басылышында 

да) тең чагылдырылган.  

К.К.Юдахин түзгөн кыргызча-орусча сөздүктүн 1965-жылдагы басылышында кыргыз тилинин 

түштүк говорлорунда (диалектилеринде) айтылып жүргөн пахтачылыкка тиешелүү сөздөр бир топ 

эле катталган. Төмөндө сөздүктөгү мына ошол сөздөрдөн бир нече мисалдарды келтирели. 

агет ир. южн. [әгәт] грядка на хлопковом поле; агет сал- или агет тарт- делать грядки; жерди 

айдап бүткөндөн кийин агет тартып (или салып) койот после того, как кончат пахать землю, 

копают грядки (Юд., 20). 

барик ир. мелкие веточки (Юд., 110). Бул сөздүн биз бәрк деген түрүн каттаганбыз, сөздүктө 

бул варианты жок. 

гозо ир. хлопок (растение), гуза (Юд., 177). 

гозопая ир. 1. стебли хлопка (с которых уже сняты коробочки); 2. (иногда) хлопок (растение); 

чала ачылган гозопаялар хлопок с еще только кое-где раскрывшимся коробочками (Юд., 177). 

жегене ир. южн. [жәгәнә] одинокий, единственный: козолорду жегене кылуу с.-х. 

прореживание хлопчатника (Юд., 242). 

жегенеле- южн. [жәгәнәлә-] с.-х. прореживать (хлопок) (Юд., 242). 

жөөк южн. грядка (гл. обр. на огороде, бахче, хлопковом поле) (Юд., 265). 

чабыкчы работающий на окучке (растений); козо чапкан чабыкчылар работающие на 

окучке хлопка (Юд., 831). 

шана ир. бутон хлопчатника; шана байла- то же, что шанала- (Юд., 900). 

шанала- (о хлопчатнике) завязывать бутоны; гозолор тегиз шаналады весь хлопчатник 

завязал бутоны (Юд., 900). 

К. К. Юдахин түзгөн кыргызча-орусча сөздүктөн пахтага, пахтачылыкка тиешелүү мисалдарды 

абдан эле көп келтирүүгө болот. Биз ушул эле мисалдарды жетиштүү деп эсептедик. Көрүнүп 

тургандай, кыргызча-орусча сөздүктө пахтага, пахтачылыкка тиешелүү болгон сөздөрдүн дээрлик 

бардыгына түштүк диалектилердеги (говорлордогу) сөз экенин билдирген белги, автор тарабынан 

южн. деген белги коюлуп, алардын кыргыз тилинин түштүк диалектилерине (говолоруна) тиешелүү 

сөздөр экендигин көрсөтүп жазылган. Ошону менен бирге мына ушул кыргызча-орусча сөздүктө эле 

дыйканчылыктын бир түрү болгон пахтачылыкка байланыштуу сөздөрдүн кыргыз тилинин түштүк 

диалектилеринде (говорлорунда) колдонулгандыгын айгинелеп, негизинен, алардын дээрлик 

бардыгынын иран тилдеринен өздөштүрүлгөнүн көрсөтүп турган ир. деген белги да коюлуп 

жазылган. Мына ошол сөздөрдүн кабыл алынган негиздерден сөз жасоочу мүчөлөр менен жасалган 

сөздөргө гана автор ир. деген белгини койгон эмес, анткени алар жаңыдан жасалган сөздөр болуп, 

уңгусу (негизи) башка тилден кабыл алынганына карабастан кыргыз тилинин сөз жасоочу каражаты 

менен жасалып, ошол жаңыдан жасалган сөз кыргыз тилинин өзүнүн сөзү болуп саналат. 

Пахтачылыкка тиешелүү болгон жогорку мисалдарда көрсөтүлгөн жана биздин мисалыбызга 

кирбеген сөздөрдүн кыргыз тилинин түштүк диалектилеринин (говорлорунун) сөздөрү экендигинен 

улам алардын азыркы кыргыз алфавити менен жазылышы кыйын болгондуктан кыргызча-орусча 
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сөздүктө академик К. К. Юдахин кошумча тамга белгилерин колдонуу менен кыйынчылыктан чыга 

алган (әгәт, жәгәнә, жәгәнәлә- ж.б.). 

Албетте ,атактуу түрколог, лингвист К.К.Юдахиндин түзгөн кыргызча-орусча сөздүгүндө 

азыркы кыргыз тилинин түштүк говорлорунун пахтачылыкка байланыштуу сөздөрүнүн бардыгы 

чагылдырылган деп айтуудан алыспыз. Анткени, биринчиден, бул эмгек (кыргызча-орусча сөздүк) 

атайын лексикологиялык илим-изилдөө иши эмес, сөздүк, котормо сөздүк болуп саналат. Экинчиден, 

К.К.Юдахиндин түзгөн кыргызча-орусча сөздүгү диалектологиялык сөздүк эмес. Ал эми бул котормо 

сөздүктүн милдетине диалектилик (говордук) сөздөрдүн бардыгын киргизүү милдети тагылбайт. 

Дагы бир академик Игорь Алексеевич Батмановдун диалектологиялык изилдөөлөрүндө да 

диалектилик лексика чагылдырылган (Батманов, 1938). Анын изилдөөлөрү кыргыз тилинин түндүк 

диалектилерин гана изилдеген иш болгон, ошондуктан андагы диалектилик сөздөрдүн катарында 

пахтага, пахтачылыкка байланыштуу сөздөр жокко эсе. 

Диалектилик лексиканын изилдениши академик Болот Мураталиевич Юнусалиевдин 

эмгектеринде да чагылдырылган. Негизинен, кыргыз тилинин лексикасы боюнча изилдөөлөрдү көп 

жүргүзгөн окумуштуу кыргыз тилинин диалектилеринин тыбыштык түзүлүшү, диалектилердеги 

грамматикалык өзгөчөлүктөр тууралуу илимий макалаларын жарыялап, диалектология боюнча да 

көп эмгектенген.  

Анын диалектологиялык изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы катары жогорку окуу жайлардын 

студенттери үчүн жазылган Кыргыз диалектологиясы окуу китебин айтсак болот. Академик Б. М. 

Юнусалиевдин бул эмгегин, Кыргыз тилинин диалектологиясын, анын окуучусу профессор Ш. 

Жапаров жарыялап, анда кыргыз диалектилеринин фонетикалык жана грамматикалык өзгөчөлүктөрү 

менен бирге диалектилик лексика да кеңири чагылдырылган. «Фонетикага, морфологияга, 

синтаксиске караганда тилдин сөздүк составы бир кыйла өзгөргүч келет» (Юнусалиев, 1985: 224), деп 

жазып мезгилдин өтүшү менен кайсы бир сөздөрдүн эскирип унутулушу жана кайсы бир себептер 

менен жаңы сөздөрдүн пайда болушу сыяктуу тилдик кубулуштардын диалектилерде да болуп 

турушунун мыйзамдуу экенин белгилеген. 

Кыргыз тилинин түндүк жана түштүк диалектилериндеги лексикалык айырмалар тууралуу сөз 

кылып келип, «… эки жүз жылга жакын (XVIII кылымдын ортосунан XX кылымдын башына чейин) 

мезгилде түндүк диалекти башка тилдердин таасирин көп сезбей өзүнчө түнт шартта өнүккөндүктөн, 

лексикада көп өзгөрүш байкалбаса, түштүк диалектилер ошол эле мезгилде коңшу уйгур, өзбек, 

тажик элдери менен тыгыз экономикалык (соода-сатык) жана саясий байланыштарда болгондуктан, 

ал тилдерден көп сөздөрдү өздөштүрүп алгандыгын көрөбүз» (Юнусалиев, 1985: 225) деп жазып, 

диалектилик лексиканын пайда болуш жолдорун аныктап көрсөтөт. «Кыргыз тилиндеги диалектилик 

лексиканын төмөнкү жолдор менен пайда болгондугун көрөбүз: 

1. Тыбыштык өзгөрүштөр аркылуу; 

2. Сөздүн семантикалык маанисинин өзгөрүшү натыйжасында; 

3. Морфологиялык өзгөрүштөргө байланыштуу; 

4. Башка тилдерден кабыл алууларга байланыштуу» (Юнусалиев, 1985: 225) дейт да, кыргыз 

тилинин диалектилик лексикасынын составында башка тилдерден өздөштүрүлүп алган сөздөрдүн 

абдан көп экендигин белгилеген. Түштүк говорлордо өзбектер, уйгурлар, тажиктер менен коңшу 

жашагандыктан кээ бир төл сөздөр пассивге өтүп кетип, алардын ордун башка тилдерден кабыл 

алынган сөздөр ээлегендиги тууралуу көрүнүшкө бир нече мисалдарды келтирип жазган. Натыйжада, 

кыргыз тилинин диалектилик лексикасынын катмарларында башка тилдерден өздөштүрүлүп алган 

сөздөр мол болуп, анда монгол лексикасынын катмары (Юнусалиев, 1985: 234), иран тилдеринен 

кыргыз тилине оошуп келген сөздөр (Юнусалиев, 1985: 235-240), араб тилинен келип кирген сөздөр 

(Юнусалиев, 1985: 240-244), орус жана интернационалдык лексиканын (Юнусалиев, 1985: 244-250) 

катмарлары бар экенин атайын мисалдарды келтирүү менен белгилеп өткөн. 

Бирок, Б. М. Юнусалиевдин эмгеги жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн жазылган окуу 

курал болгондуктан анда диалектилик лексиканын ичинен кайсы бир лексика-тематикалык тармагы 

атайын бөлүнүп алып жазылган эмес. Ошондуктан анда пахтага байланыштуу айрым бир сөздөрдүн 

чагылдырылганы менен, кыргыз тилинин түштүк говорлорунун пахтачылык лексикасы кеңири орун 

албаган. 

Кыргыз тилинин диалектилик лексикасынын изилденишин белгилүү диалектолог-окумуштуу 

Гүлжамал Бакинованын изилдөөлөрүнөн, жарыялаган эмгектеринен көрөбүз. Г.Бакинова кыргыз 

тилинин дээрлик бардык диалектилерин изилдеп чыгып, жеке өзү да, башка окумуштуулар менен 

авторлош болуп да бир нече монографияларды жарыялаган. 
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Кыргыз тилинин Октябрь (азыркы Жалал-Абад областынын Сузак районунун тоо тарабы 

ушундай аталыштагы район болуп турган – Э.Х.) районунун говору боюнча илим-изилдөө ишин 

аткарган (Бакинова, 1953). 

Белгилүү окумуштуу Гүлжамал Бакинова Ош областында жашаган кыргыздардын тилин 

изилдеп чыгып көлөмдүү монографиясын жарыялаган. Областтын аймагын изилдөө үчүн атайын 

диалектологиялык топ түзүлүп, бардык областтарды кыдырып чыккандыгын, лексикалык жана 

грамматикалык мол материал жыйналгандыгын айтып келип, говорлордун тилиндеги фонетикалык, 

грамматикалык жана лексикалык айырмачылыктарга кеңири токтолгон. Эмгекте кыргыз тилинин Ош 

говорлорун Оштун күн чыгышы жана Оштун күн батышы деп экиге бөлөт, бирок бул эки топтун 

ортосунда диалектологиялык айырмачылыктарды ачып берген эмес. Оштун күн батышы 

тарабындагы кыргыздардын тилин ичкилик урууларынын говору деп белгилеп көрсөтөт. 

Кыргыз тилинин Ош говорлорунун лексикалык өзгөчөлүктөрүн атайын лексика-тематикалык 

топторго бөлүп карап чыгып, дыйканчылыкка байланыштуу болгон сөздөрдүн катарында 

пахтачылыкка байланыштуу болгон бир нече сөздөрдү каттап өткөндүгүн көрөбүз.  

дәәнә - суунун кулагы;  

катек – пахтанын катары;  

кәрта – пахтанын аянты;  

козо, гозо, косек, козек – пахта өсүмдүгүнүн өзөгү;  

козопая – пахтаны терип алгандан кийин калган сөңгөгү;  

көрәк – пахтанын гүл ачпай калган коробочкасы ж. б. (Бакинова, 1956: 91-92-б.). 

Г. Бакинованын башка окумуштуулар менен авторлошуп жарыялаган дагы бир эмгеги Жалал-

Абад областындагы кыргыз тилинин говорлорунун тилин изилдөөгө арналган (Бакинова, 1958). 

Областтын бардык райондорунун тилиндеги тыбыштык, грамматикалык жана лексикалык 

диалектилик, говордук өзгөчөлүк белгилерге токтолуп чыгып, лексикалык материалдарды 

тематикалык топтору менен келтирет, бирок, аларда пахтага жана пахтачылык өнөрлөрүнө 

байланыштуу болгон сөздөр бирин-серин гана жолугат. 

Албетте, Г. Бакинованын жана ал жетектеген топтун максаты жалпы диалектилик изилдөө 

болгондуктан, ири-ири гана лексика-тематикалык топтор тууралуу сөз болуп, пахтачылыкка 

тиешелүү болгон сөздөр дыйканчылыкка байланыштуу лексика деген лексика-тематикалык топтун 

ичинде каралып кеткен. 

Белгилүү диалектолог-лексиколог окумуштуу Э.Абдулдаевдин эмгектеринде да бегилүү 

деңгээлде кыргыз тилиндеги, анын айрым говорлорундагы пахтачылыкка тиешелүү болгон сөздөрдүн 

чагылдырылган жайы бар (Абдулдаев, 1966; 1998). Кыргыз говорлоруна жыйынтык изилдөөлөрдү 

жүргүзгөн эмгегинде кыргыз тилинин түштүк говорлорундагы айрым бир өз ара 

айырмачылыктардын мына ушул пахтачылакка байланыштуу сөздөрдөн экендигин аныктаган 

(Абдулдаев, 1966). 

Кыргыз тилиндеги диалектологиялык изилдөөлөрдүн эң негизгиси профессор Жээнбай 

Мукамбаевдин калемине таандык. Лингвистиканын дыйканы Ж. Мукамбаевдин көп жылдык 

талыкпас эмгегинин натыйжасы болуп анын кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүн 

жараткандыгы болуп саналат. Кыргыздар жашаган дээрлик бардык жерлерди кыдырып чыгып, он 

миңдеген сөздөрдү жыйнап алып, аларга лексикографиялык, лексика-семантикалык анализдерди 

жүргүзүп диалектологиялык-түшүндүрмө сөздүк кылып иштеп чыккан. Анын өлбөс-өчпөс эмгеги 

сөздүк болгондуктан, пахтачылыкка тиешелүү сөздөр атайын тематикалык топ болуп өзгөчөлөнгөн 

эмес.  

Автордун көзү тирүүсүндө биринчи гана тому жарыкка чыгып, ошонусу да авторго кубаныч 

алып келе албай, бийликтегилерден жеме угуп, калган томдору жарыяланбай калган. Биз мына ошол 

1972-жылы жарыкка чыккан анын сөздүгүнүн биринчи томун пайдаландык. Тилекке каршы, 

Ж.Мукамбаевдин сөздүгүнөн пахтага, пахтачылакка тиешелүү сөздөрдү табуу кыйынга турду. 

Түштүктүн Кара-Суу, Араван, Базар-Коргон, Ноокен райондорунан катталган сөздөр жокко эсе болуп 

чыкты. Пахтачылык мына ушул райондордо өнүккөн. 

Диалектолог профессор Ш.Жапаровдун чыгармачылыгында да (Жапаров, 1982; 2001) түштүк 

райондорунун пахтачылыкка тиешелүү сөздөрдү жолуктурдук. Пахтага жана пахтаны өстүрүү 

өнөрлөрүнө байланыштуу сөздөрдүн говорлордо айтылышындай жазылып транскрипцияланышын 

биз көбүнчө Ш.Жапаровдун эмгектерине таянып жүргүздүк десек жаңылыштык болбос. 

Өзбекстандык кыргыздардын тилиндеги өзгөчөлүктөр боюнча жазылган монографиялардан 

(Жумалиев, 1983; 1991) да биз методологиялык үлгүлөрдү алдык. 
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Кыргыз тилинин сөздүк составындагы диалектилик сөздөр боюнча болсо изилдөөлөр булардан 

башка да бир топ арбын (Биялиев, 2000).  

Пахтачылык өнөрлөрү Орто-Азияда дыйканчылык өнөрүнө байланышкан кесипчиликтеринин 

негизгилеринин бири болуп саналат. Ошого карабастан пахтага, аны өстүрүүгө, пахтаны иштетүүгө 

байланыштуу сөздөр, туруктуу сөз айкаштары тууралуу атайын лингвистикалык максатта 

жүргүзүлгөн илимий-изилдөөлөр ушул кезге чейин аз жүргүзүлгөн. Бул маселе кыргыз тили үчүн 

гана эмес жалпы түркологиянын эң мааанилүү көйгөйлөрүнөн деп эсептейбиз. Бир гана 

пахтачылыкка байланыштуу атоолор иликтөөгө алынбай жалпы кол өнөрчүлүк, дыйканчылык, айыл 

– чарба терминдери түркий тилдерде изилденсе деген ойдобуз.  
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ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК 

УНИВЕРСИТЕТІНДЕ ТҮРКІТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ 

 
Мақалада Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде түркітану ғылымының 

қалыптасуы мен дамуы жайлы сөз болады.  

 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғалы бері ғылымның өзекті мәселелерін көтеруде 

түркітану ғылымы да жаңа дамуларға ие болып келеді. Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халықаралық түркітануорталықтарды құру бойынша бастамасы тарихи 

маңызды іс болып табылады. Түркі халықтарының ынтымақтастығын нығайтуға, жаһандану үдерісі 

кезінде рухани мәдениетін жан-жақты дамытуға мүмкіндік туғызады. Осы орайда Қазақстан 
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Республикасының Тәуелсіздігімен құрдас аталатын түркі мәдениетіндегі орны бар Қ.А.Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті де бүгінгі күнде бүкіл түркі халықтарының тарихы 

мен мәдениетін зерттеп әлемге танытатын білім мен ғылым ордасына айналды. 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 1991 жылы 6-маусымда 

Қазақстанның түркі халықтарының астанасы болған Түркістан қаласында ең алғаш ашылған 

халықаралық жоғары оқу орны. Түркі тілдес мемлекеттер арасында халықаралық мәртебеге ие болған 

білім-ғылым ордасы. Оқу ордамызда әлемнің 32 елінен келген жастар білім алуда. 1992 жылы 1 

мамырда Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Түркия 

Республикасының Премьер-Министрі Сүлеймен Демирелдің кездесуінде Түркістан мемлекеттік 

университетіне «халықаралық университет» мәртебесі берілді. 1992 жылғы 31 қазанда Анкарада 

Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасы Үкіметтері арасында осы оқу орнын «Қожа 

Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті етіп қайта құру туралы» келісімге қол 

қойылып, университетімізге түркі дүниесінің ғұлама ғалымы, әрі ойшылы Қожа Ахмет Ясауидің 

есімі берілді. Қос елдің Президенттерінің университетімізге бұл есімді беруіндегі негізгі мақсаты 

түркология саласы бойынша ғылыми байланысты кеңейту, осы бағыттағы зерттеулерді дамыту, 

әлемдік және отандық түркологияның болашағын бағамдау, түркі халықтарының рухани бірлігін 

нығайту еді. Бұл орайда Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Түркістанды түркі дүниесінің ортақ білім 

шаңырағына айналдырады» деген пікірін атап көрсетуіміз орынды.  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Филология» 

факультетінде түркітанушы мамандар білім алады. Факультеттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары 

сапалы мамандар дайындауға, зерттеу жұмыстарының нәтижелері оқу үдерісіне тиімді ықпал етуге 

бағытталып жүргізіледі. Профессор-оқытушылар құрамы университеттің ғылыми бағдарламасына 

сай ғылыми-теориялық, практикалық, оқу-әдістемелік жұмыстарын жүргізеді.  Қазақ әдебиеті мен 

тілін шығыс елдерінің тілімен, әдебиетімен салғастыра, салыстыра зерделеу жұмыстарын жүргізуде 

түркітанушы ғалым М.Балақаевтың дәрісханасы жұмыс жасайды. Ұлттық рухани дүниетанымды 

арттыру мақсатында Бейсембай Кенжебайұлының Түріктану музейі, университетіміздің Ғылыми 

кітапханасында ұлы ойшыл Ахмет Ясауидің өмірі мен шығармашылығын насихаттайтын  жеке оқу 

залы, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, филология ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА 

академигі Рахманқұл Бердібай атындағы «Түркология» оқу залы жұмыс жасайды.  

Сондай-ақ, 1992 жылы Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті жанынан 

ф.ғ.д., профессор М.Мырзахметұлының бастамасымен «Ясауитану» ғылыми-зерттеу лабораториясы 

ашылған болатын. Осы лаборатория 1993 жылы ғылыми-зерттеу орталығы, кейін 1995 жылдан 

Қазақстан халықтарының тарихы мен этнофилология ғылыми-зерттеу институты болып қайта 

құрылды. 1997–99 жылдары штат санының қысқаруына байланысты коммерциялық негізде 

«Қазақстан тарихы» бөлімі болып, оны философия ғылымдарының докторы, профессор А.Әбуов 

басқарды. Ал 2000 жылы Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Сенатының 

шешімі (№4. 23. 06 2000 ж.) және Түркология ғылыми-зерттеу институты туралы бұйрығы (№ 1/661. 

18.12.2000 ж.) бойынша «Қазақстан тарихы» бөлімі және «Археология» бөлімі негізінде Түркология 

ғылыми-зерттеу институты қайта құрылды. Институт директорлығына 2001 жылдың қазан айынан 

бастап ф.ғ.д., профессор М.Мырзахметұлы келді. Институтта «Тарих», «Ясауитану» және 

«Түркология» бөлімдері жұмыс істеді. 2003 жылғы қыркүйек айынан 2007 жылғы наурыз айына 

дейін ф.ғ.д., профессор Ш.Ибраев, 2007 жылы сәуір айынан 2008 жылғы қыркүйек айына дейін т.ғ.д., 

профессор С.Мадуан, 2008 жылғы қыркүйек айынан 2012 жылғы қыркүйек айына дейін ф.ғ.д., 

профессор Д.Кенжетай, 2013 жылғы қыркүйек айынан бастап ф.ғ.д., профессор Қ.С.Ергөбек, 2016 ж. 

сәуір-қазан айы аралығында док., проф., М.Куталмыш директор міндетін атқарды.  

Институттың негізгі бағыты - түркі мәдениетінің сабақтастығы: түркі халықтарының 

дүниетанымы мен тарихын, тілі мен әдебиетін, түркология ғылымының қалыптасу кезеңдерін, 

археологиялық мәдениеттердің сабақтастығын, тілдік байланыстарды, түркология ғылымының 

қалыптасу кезеңдерін теориялық-әдістемелік аспектілерін зерттеу.  

Институттың алға қойған негізгі қызметтері төмендегідей: 
–  Гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу; 
–  Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін Thomson Reuters және Scopus 

компанияларының базаларындағы индексі нөлден жоғары импакт-факторлы ғылыми басылымдарда 

жариялау; 

–  Ғылыми кеңестің ұсынған проблемаларына байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізе отырып, өзге де отандық және шетелдік ғылыми орталықтармен өз жұмыстарын үйлестіру; 
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–  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үрдістеріне басшылық ету, қорытынды нәтижелерін 

жоғары деңгейге жеткізуге мүмкіндік беретін тиімді әдістемелерін енгізу, ғылыми кадрларды 

даярлауға, жас ғалымдардың ғылыми-шығармашылық жағынан өсіп, жетілуіне тұрақты түрде көңіл 

бөлу; 

–  Институттың алдына қойған маңызды проблемалары бойынша пікірталас ұйымдастырып, 
конференция, конгресс, семинарлар және кеңестер өткізіп тұру; 

–  Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесін насихаттау мақсатында еңбектерді топтап, қажет 

дегендерін бастырып, таратып отыру; 

–  Шетелдік іргелі ғылыми-зерттеу институттарымен байланыс орнату, түркологияға қатысты 

қолжазбалар мен материалдарды орталыққа алдыру, Институт архив қорында сақталған араб-парсы, 

қазақ тілдерінде жазылған қолжазбалармен жұмыс жүргізу; шағатай, араб, парсы тілдеріндегі көне 

қолжазбалар мен сирек кездесетін кітаптардың ғылыми сипаттамасын дайындау және оларды зерттеу 

нысанына айналдыру; 

–  Институт ғылыми-зерттеу жұмыстарын материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етіп, 

экспедиция мен жолсапар қаржысымен қамтамасыз ету; 

–  Түркі халықтарының мәдениеті мен әдебиеті, тарихы мен этнографиясы, тілі, діні, 

фольклорлық туындылары мен шежіресін, қоғам және өнер қайраткерлерінің рухани мұраларын 

жинақтау, насихаттау, оларды бүгінгі заман талабына сай қарастыру, түркі халықтарының 

болмыстық, рухани т.б. барлық құндылықтарын кешенді түрде зерттеу; 

– Әлем түркологтарының басын қосу мақсатында және бүгінгі таңдағы түркологияның өзекті 
мәселелерін айқындап отыру үшін Халықаралық Түркология конгресін 2 жылда бір рет өткізіп тұру; 

–  Екі айда 1 рет шығатын халықаралық Түркология журналын үзбей шығарып отыру, 
журналды импакт-факторлы журнал деңгейіне шығару; 

–  Халықаралық, республикалық, аймақтық ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық 

конференцияларға қатысып, өз зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен таныстырып отыру; 

Әлемдік  түркологтардың басын қосу мақсатында және бүгінгі таңдағы түркологияның өзекті 

мәселелерін айқындап отыру үшін Түркология ғылыми-зерттеу институты Халықаралық Түркология 

конгресін 2 жылда бір рет өткізіп тұрады. Бүгінге дейін Түркология ҒЗИ 7 конгресс өткізді: 

2002 жылдың 9–11 қазан айында «Қазіргі заманғы түркология ғылымының өзекті мәселелері 

және алдағы міндеттері» атты І Халықаралық Түркология конгресі ұйымдастырылды. Оған әлемнің 

көптеген елдерінен екі жүзге жуық ғалымдары қатысқан.  

2004 жылдың 6–9 қазан аралығында «Қазіргі заманғы түркология: теория, практика, 

перспектива» атты ІІ Халықаралық Түркология конгресін өткізіп, конгресс материалдары жинақ 

болып басылып шықты. Конгреске шетелдік және отандық түркологтардан жүз жетпіс ғалым 

қатысып баяндама жасаған. 

2009 жылғы 18–20 мамыр аралығында «Бүгінгі түркологияның өзекті мәселелері мен келешегі 

(ортақ тіл, тарих және әліппе)» тақырыбымен өткен ІІІ Халықаралық Түркология конгресіне жүзден 

аса түрколог-ғалымдар қатысты. 

Осы конгресс аясында түркологияның қазіргі өзекті мәселелері, түркі халықтарының тарихы, 

әдебиеті мен тілі әлемдік рухани-мәдени құндылықтар аясында салыстырмалы тұрғыдан жан-жақты 

зерттелуде. Конгреске қатысушы ғалымдармен тұрақты түрде байланыс орнатылып, алдағы 

міндеттерді бірлесіп қолға алу мәселесі жолға қойылды.  

2011 жылдың 13-14 мамырында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай ІV 

Халықаралық Түркология конгресі өтті. Бұл конгрестің негізгі бағыты түркология саласын дамыту 

жолында мейлінше жас ғалымдарды көбірек тарту мақсаты көзделді. Түркология ғылымының дамуы 

үшін жаңа көзқарастар мен жаңаша ойлауды қалыптастыру үшін жұмыс жасалуы қажеттілігі 

көтерілді. Конгреске жиырмадан астам елден жүз оннан астам ғалымдар қатысып баяндама жасады. 

2013 жылдың 19-20 сәуірінде «Мәдени ықпалдастық және өркениеттер бірлігі» атты V 

Халықаралық Түркология конгреске дүниежүзінің 16 елінен 120 баяндамашы қатысты. Атап 

айтқанда, Түркия, Қытай, Монғолия, Иран, Сирия, Кипр, Ресейдегі түркі халықтары мен Өзбекстан, 

Қырғызстан, Қарақалпақстан, Түркіменстан, Грузия, Болгария секілді елден келген ғалымдар қазіргі 

түркологияның өзекті мәселелері жайында өз толғаныстарымен бөлісті. Конгрестің қорытынды 

қарарында «Түркология» журналын келешекте импакт-факторлы журналға айналдыру, 

түркологиялық конгрестің аясын кеңейтіп, түркі халықтарының мәдениетіндегі ортақ мәселелерді 

біргелікте шешу мәселесі де талқыға түсті. Сонымен бірге келешекте осы салада атқарылар міндеттер 

де  жан-жақты сөз болды.  
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2015 жылдың 23-24 қазан аралығында «Түркі тілдері тарихындағы аударма мәселесі» 

тақырыбында өткен VІ конгреске АҚШ, Германия, Кипр, Түркия, Босния, Иран, Әзірбайжан, 

Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерінен ғалымдар қатысты. Сондай-ақ, ғылыми жиынға 

елімізден белгілі қоғам қайраткерлері құрметті қонақ ретінде келді. Олар: Р.Сүлейменов атындағы 

Шығыстану институтының директоры Дербісәлі Әбсаттар қажы Бағысбайұлы, Ш.Уалиханов 

атындағы Тарих және этнология институтының директоры Абжанов Хангелді Махмутович, Халық 

жазушысы, ақын Шаханов Мұхтар Шаханұлы қатысты. 

Түркология ғылыми-зерттеу институтында 2002 жылғы қазан айынан бастап тұрақты түрде екі 

айда 1 рет Халықаралық «Түркология» журналы басылып шығады. Журнал 2003 жылғы мамыр 

айынан бастап Париж қаласындағы халықаралық ISSN орталығында (ISSN 1727-060) және  ҚР 

Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің мерзімді 

баспасөз басылымы және ақпараттық агенттігінде (Куәлік № 55-97-Ж 18.ІІ.2005 ж.) тіркелген. Онда 

отандық түркологтармен қатар алыс, жақын шетелдердегі түрколог-ғалымдардың ғылыми 

мақалалары 4 тілде – қазақ, орыс, түрік және ағылшын  тілдерінде басылады. Мақалалар негізінен 

түркі халықтарының мәдениеті мен діні, тілі мен әдебиеті, фольклоры, тарихы, мәдениеті, өркениеті, 

этнографиясын бүгінгі заман талабына сай қарастыру, қазіргі түркі халықтарының арғы тарихын, 

көне түркі тілінің қалыптасып, дамуын, көне түркі этногенезін, түркі тілдес халықтарының шығу 

тегін, жалпы айтқанда, түркі халықтарын кешенді түрде зерттеуге арналған. Түркия, Ресей, 

Түркменстан, Әзірбайжан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қытай, Қырғызстан, Моңғолияның  түрколог-

ғалымдары мақалаларын жіберіп отырады. 

Қазіргі уақыт талабына сай түркітанудың өзекті мәселелерімен ғылыми тұрғыдан айналысуға 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің материалдық, ғылыми базасы 

жеткілікті. Келешекте «Түркология» журналын   жоғары деңгейге көтеру жоспарға енгізілді. Бұл 

журналды беделді журналдар қатарына қосу арқылы институт мәртебесін көтеруге болады. 

Нарық заңы қатал, қазіргі таңда ғылыми идеяларды да қажеттілікке жарату қажет, бұл есептен 

бөлек нарықтың заңдылығына сай қосымша тағы да көптеген ізденістерді табуды қажет етеді. Ол 

үшін институт ғалымдарының деңгейін көтеруді де қолға алған дұрыс.  

Біріншіден институтта жұмыс істейтін ғалым жылына бір рет өзінің жазған мақалаларының 

кемінде біреуін халықаралық дәрежедегі импакт-факторлы журналдарға жолдауы қажет. 

Екіншіден шетелде өтетін ғылыми конференцияларға қатысып, өзіңнің ғылым саласындағы 

ізденістеріңді шетелдік ғалымдармен өткен жарыссөзде баяндама жасауы, шетелдік әріптестерімен 

байланыста болуы керек. Бұл өзің қызмет етіп жатқан институттың абыройын жоғары көтеру үшін 

қосымша жарнама рөлін де атқаратын болады. Яғни, бұл екі фактор да жылдық есеп берген кезде 

ғалымның рейтингісіне әсер етеді, баллдық көрсеткіш бойынша жағынан жоғары есепке ие болатын 

маңызды көрсеткіштер қатарына жатқызылады. 

Үшіншіден қазіргі таңда көптеген шетелдік қорлар өздерін толғандырған ғылыми салаларға 

арнап арнайы гранттық конкурстар жариялап жатады. Олардан бөлек көптеген дамыған елдердің 

университеттері де бірлескен ғылыми жобаларды қаржыландыруға әзір екендіктерін 

жарнамалайтыны белгілі. Осыған орай Түркология институтының ғалымдары да осындай бірлескен 

ғылыми жобаларды жеңіп алатындай қабілетке ие болулары шарт. Яғни, келешекте сырттан қаржы 

көзін таба алатын, отандық және шетелдік инвесторлармен жұмыс істей білетін қабілетті ғалымдарды 

қалыптастыру замана талабына жатады.   

Бесіншіден әрбір ғалым өзі жеңген гранттық жобалармен жұмыс жасау барысында өзі зерттеп 

жатқан саласының мықты маманына айналумен қатар сол салада өз мектебін қалыптастыра 

алатындай деңгейде болуы қажет. Өзі тәрбиелеген шәкірттерімен бірлесе жұмыс жасай отырып, кез-

келген шетелдік зерттеуші-маман, ірі ғылыми орталықтардың өзі белгілі түрколог-ғалымның 

қалыптастырып кеткен мектебімен санасатындай дәрежеге көтеріле алуы үшін бар қабілетін 

көрсетуге міндетті. Сондай жағдайда ғана Түркістанда жұмыс істеп жатқан Түркология ғылыми-

зерттеу институты қалыптастырған ғылыми іргелі мектептердің іргетасы берік қаланатын болады, әрі 

ондай деңгейдегі ғалымдармен жұмыс жасауға көптеген мекемелердің өзі қызығушылық танытатын 

дәрежеге көтеріледі. Көптеген шетелдік мекемелердің өзі осы институт ғалымдарымен біргелікте 

жұмыс жасауға мүдделі болады. Бұл өз кезегінде институт шығарған продукцияның отандық және 

шетелдік оқырмандарға кеңінен таралуына жол ашылады. 

Қазіргі таңда университет басшылары ғылыми-зерттеу институттарын оңтайландыру, өз 

бетінше әрекет етуге, сыртқы байланыстарды мейлінше дамытуға әрі ғылыми мекемелердің жаңа 

талапқа сай қайта жабдықталуына баса көңіл аударып отыр. Келешекте институтқа қойылған талапқа 

сай әрбір ғылыми мекемеде тек қана директор мен бір менеджер және бухгалтерге ғана айлық 
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қарастырылады, қалған  ғалымдар ғылыми мекеменің жұмысын жандандыруы үшін облыстық, 

республикалық және халықаралық жобалық гранттарға қатысып сырттан қаржы түсіруге жұмыс 

жасайды. Сол арқылы әрбір ғалым ғылыми мекемеге қосымша қаржы алып келуі тиіс. Бұл өз 

кезегінде институттың жұмыс істеу механизмі тек сырттан келетін қаржы көздеріне байланысты 

болатындығын көрсетеді. Гранты бар ғалымдарға ғана яғни, институтта тек қана нарық заңына 

икемделген, өз идеясын сыртқы спонсорларға өткізе алатын, қаржы көзін таба алатын әрі ғылыми 

потенциалын жарнамалай алатын пайдалы ғалымдар үшін ғана институттың есігі ашық 

болатындығын білдіреді. 
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ҒAЛЫМ Р.СЫЗДЫҚ ЖӘНЕ ТАРИХИ ЖAЗБA ЕСКЕРТКIШТЕР ТIЛI 

 

Қазақ тіл білімін зерттеудегі өзекті мәселелердің бірі – тарихи жазба ескерткіштер тілі. Бірнеше 

ғасыр бұрынғы қалпын көрсететін жазба ескерткіштер тілін зерттеу қажеттігі даусыз және осы тұста 

зерттеуші назарға ұстарлық ұстанымдар мен қағидалар жетерлік. Жазба мұралар тілін зерттеуде тіл 

білімі тарихында бұрыннан қолданылып келе жатқан дәстүрлі әдістермен (салыстырмалы-тарихи, 

сипаттамалы т.б.) қатар, жекелеген зерттеушілер еңбектерінен байқалатын жаңаша сипаттағы 

тәсілдер де кездеседі. Өйткені ескерткіштердің жазылу себебі мен мақсаты, орны мен дәуірі сияқты 

жалпы белгілермен қатар, шығарма авторы өмір сүрген ортаға тән тарихи, мәдени, діни, саяси 

ахуалды сипаттайтын факторларды назарда ұстаудың берері көп. Жазба мұраларды әдеби тілдің 

бастау алар қайнар бұлақтары ретінде қарастыратын тілші ғалымдарымыздың бірі – академик 

Р.Сыздық. Ғылымға ден қойған Р.Сыздық ХҮІ ғасырда өмір сүрген, жалайыр тайпасынан шыққан 

тарихшы Қадырғали Қосымұлының «Жамиғ-ат тауарих» атты жылнамасы тілін зерттеуге арналған 

көлемді еңбегі – ескі түркі жазба ескерткіштері тілін зерттеудегі өзіндік бір белес [1].  

Орта ғасырлардан қалған түркі жазба ескерткіштерінің жанрлық сипаты әр түрлі болып келеді: 

бірқатары поэзия түрінде, енді бірсыпырасы проза түрінде ұсынылған философиялық, дидактикалық, 

тарихтық туындылар. Осындай тарихқа арналған шежірелік жазбалардың бірі – ХҮІ ғасырдың 

соңында жазылған «Жамиғ-ат тауарих» деп аталатын түркілік шығарма, авторы – қазақтың жалайыр 

руынан шыққан Қадырғали би Қосым баласы. Ғалым Р.Сыздық бұл еңбекті «түркілік» деп атауының 

өзіндік себептері бар: Қадырғали шығармасының дені ХІҮ ғасыр тарихшысы Рашид-ад диннің парсы 

тілінде жазылған осы аттас шежіресінің аудармасы. Бірақ дәлме-дәл аударма емес, шежіренің 

басындағы арнау сөз бен соңындағы баяндаулар – автордың өз туындылары. Сол себепті де жазба 

ескерткішті төлтума шығарма деп қарауға болады. Қазақ тарихшысы бұл еңбегін өзі қарашысы 

(ақылшысы) болып, тәрбиелеген сюзерені (хан иесі) Оразмұхамет ханзадаға қамқорлық жасаған орыс 

патшасы Борис Годуновқа арнайды, мадақ сөзін жазады. Содан соң барып, Рашида-ад дин шежіресі 

бойынша Шыңғыс ханның өзінің, арғы аталарының, бергі ұрпақтарының тарихын баяндайтын 

баптарға көшеді. Автор Шыңғыс ұрпағына жататын Оразмұхаметтің ата-тегін қуалап барып, 

мәртебесін көтеруді көздейді, сондықтан Қадырғали тарихшыға шығыс халықтарының Рашид әд-дин 

баяндаған барлық хикаясы емес, тек қана Моңғол империясының тарих көшін баяндау қажет болды. 

Шыңғыс әулеті билеген ел-жұрттың Рашид әд-диннен кейінгі тарихын өз көрген-білгендері, оқыған-

түйгендері бойынша жазады. 

Өткен ғасырларда Қадырғали шежіресін алғаш тауып, мәтінін жариялап, ғылымны нысанына 

енгізген орыс ғалымдары И.Н. Березин, Н.И.Ильминский, В.В.Вельяминов-Зерновтар болса, өткен 

ғасырдың алғашқы ширегінде шежіре қолжазбасының екінші нұсқасын тауып, ол жайында құнды 

пікірлер айтқан татар ғалымы Али Рахим (1922) болды. Шоқан Уәлиханов та бұл ескерткішті зерттеу  

үстінде жоғары бағалап, оның тарих ғылымы үшін де, түрік тілдерінің тарихын зерттеу үшін де мәні 

зор еңбек екенін айтқан болатын. ХХ ғасырда қазақ тарихшылары Ә.Марғұлан, Е.Масанов, 

К.Жүнісбаев, Ә.Жиреншиндер бұл мұраны зерттеп, кеңінен сөз етті, сондай-ақ татар ғалымы 

М.Усманов Қадырғали шежіресіне үлкен көңіл бөліп, арнайы зерттеді. Бұл шежіре тек тарих ғылымы 

үшін ғана емес, түркі жазба әдеби тілдерінің тарихы үшін де баға жетпес ескерткіш, сондықтан қазақ 
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тіл мамын Т.Қордабаев пен татар зерттеушісі З.Хисамиева шежіренің грамматикалық құрылысын 

талдады.  

Ортағасырлық түркі жазба ескерткіштерінің тілін қазіргі түркі тілдеріне қатысын зерттеп, 

таныту – өзекті мәселелердің бірі. Березин, Вельяминов-Зернов, Уәлиханов, А.Рахимдер Қадырғали 

шығармасын сол заманда көптеген түркі халықтарына ортақ жазба әдеби тіл – шағатай тілінде 

(ортаазиялық түркі деп те атайды) жазған деп таныса, енді бірқатар ғалымдар Ә.Марғұлан мен 

Е.Масанов бұл шежіре шағатайша-қазақша тілде жазылған дейді. К.Жүнісбаев, Ә.Жиреншин, 

Т.Қордабаев оны қазақ тілінде жазылған деп санайды, ал татар ғалымдары М.Усманов, З.Хисамиева 

Қадырғали жазбасын ескі татар әдеби тілінің ескерткіші деп санайды. Ғалым Р.Сыздықтың көрсетуі 

бойынша, ескерткіш тілін тек бір ғана қаттауының көрінісіне, айталық, грамматикалық тұлға-

тәсілдеріне немесе фонетикалық-орфографиялық сипатына, я болмаса лексикалық құрамына қарап, 

пәлен тілдің мұрасы деуге болмайды. Алдымен, бәрін тұтас алып талдап, олардың осы ескерткіш 

тілінде осылайша көрінуінің себебін іздеу керек, сондай-ақ белгілі бір тілдің осы ескерткіштен 

кейінгі екі-үш ғасырлық ауызша-жазбаша әдеби шығармалардың тілімен салыстырып шығу қажет, 

шығарманың жанрлық сипатына қарай стильдік ерекшеліктерін тану қажет. Шығарма тіліндегі 

көркемдеуіш амалдардың көрінісі, ғылым тілімен айтқанда, сигнификациясы, яғни образдар дүниесі 

белгілі бір тілдің өзіне тән ұлттық, дәстүрлік белгілерін танытатын құбылыс болуы тиіс. Осы 

тұрғыдан салыстырғанда, Қадырғалидың ана тілі – қазақ тілі екенін, қазақтың дәстүрлі шешендік 

өнерін жақсы меңгерген адам екенін «Мадақ сөздің» өрнегінен көруге болады [2, 15-б]. 

Р.Сыздық Қадырғали Жалаиридің «Жамиғ-ат тауарих» тілін зерттеу арқылы қазақ халқының 

және жалпы түркі әлемінің рухани мұрасын байытты. «Жамиғ-ат тауарих» тіліндегі сөз саптаудың 

түптамыры қазіргі қазақ тілімен сәйкес түсіп жататынын тілдік деректермен айғақтады. Ғалымның 

бұл еңбегі халық руханиятының қайнар бұлағын көрсеткен аса құнды ғылыми зерттеу екенінде дау 

жоқ. «Язык Жaми’ aт-тaуaрих Жaлaири» моногрaфиясында тaрaқ тaңбaлы жaлaйырдaн шыққaн 

Қaдырғaли бидiң жылнaмaлaры турaлы aрғы-бергi кезеңдердегi зерттеулерге сын көзiмен қaрaғaн 

aвтор бұл ескерткiштiң лексикa-грaммaтикaлық құрылымынa тaлдaу жaсaй отырып, aлдымен ондaғы 

оғыз, қыпшaқ тiлдерiне ортaқ элементтердi сaрaлaйды, оны туыстaс тiлдердiң дерегiмен 

сaлыстырaды. Ескерткiш тiлiндегi әртектi тiлдiк белгiлердi тaлдaй келiп, қaзaқ хaлқының тұрмыс-

тiршiлiгiне, сaлт-дәстүрiне орaй қaлыптaсқaн, өзге туыстaс тiлдерде қaйтaлaмaсы жоқ қaзaқы сөз 

өрнектерiн aйқындaйды. Олaр негiзiнен тұрaқты сөз тiркестерi мен бейнелi сөз орaмдaры болып 

келедi. Сондaй-aқ ғaлым ескерткiштен қaзiргi қaзaқ тiлiнде мүлде қолдaнылмaйтын, бiрaқ XV-XVIII 

ғ. қaзaқ aқын-жырaулaрының тiлiнде aктив жұмсaлaтын элементтердi тaбaды. Сөйтiп, ғaлымның, бiр 

жaғынaн, «Жaмиғ’aт-тaуaрих» тiлiнен қaзiргi қaзaқ тiлiмен үндес белгiлердi көрсетуi, екiншi 

жaғынaн, XV-XVIII ғ. қaзaқ aқын-жырaулaры тiлi мен осы ескерткiш тiлiне тән ортaқ белгiлердi, 

жaрыспaлы құбылыстaрды aшуы aтaлмыш зерттеудiң aсa бiр бaғaлы жaғы деуге болaды. Сонымен, 

бұл еңбекте Қaдырғaли Жaлaйыридың «Жaми’aт-тaуaрихы» тiлдiк жaғынaн дa, рухaни мәдениет 

жaғынaн дa қaзaқ хaлқының бaйырғы дәуiрiнен қaлғaн мұрa екенi ғылыми тұрғыдaн жaн-жaқты 

дәлелденедi.Сондaй-aқ Р.Сыздықтың тaрихшы-ғaлым М.Қойгелдиевпен бiрге жaзғaн «Қaдырғaли би 

Қосымұлы және оның жылнaмaлaр жинaғы» (1991) деген кiтaбы жaрық көрдi. Студенттер мен 

aспирaнттaрдың, iзденушiлердiң пaйдaлaнуынa лaйықтaп жaзылғaн бұл еңбекте XVI ғaсырдaғы қaзaқ 

aвторының шығaрмaсы тaрихи және тiлдiк тұрғыдaн кеңiнен бaяндaлaды. Екi кiтaптың екеуiнде де 

ескерткiш мәтiнi aрaб жaзуынaн қaзiргi қaзaқ жaзуынa көшiрiлiп берiлуiн де ерекше бaғaлaу қaжет. 

Бұл – ескерткiштiң 140 жылдaн кейiн екiншi рет 1854 жылғы Қaзaн университетiнiң профессоры 

И.Н.Березин жaриялaғaн қолжaзбa нұсқaсынaн кейiн жaрық көруi болды. Р.Сыздық Березин нұсқaсын 

кейiн тaбылғaн екiншi қолжaзбa мәтiнiмен сaлыстырып берген.  

Р.Сыздық түркi тiлдерiнiң, оның iшiнде қaзaқ тiлiнiң тaрихынa хронологиялық тұрғыдaн әрi 

қaрaй жылжып, көп жылдaрдaн берi Қожa Aхмет Ясaуи (XII ғ.) мұрaсының «Сaмaрқaнд немесе 

Зaлемaн нұсқaсы» деп aтaлaтын қолжaзбaсы бойыншa оның тiлiн лексикa-грaммaтикaлық, көркемдiк 

және текстологиялық тaлдaу тұрғысынaн зерттеп шықты. Әлеуметтiк мәндiлiгi aсa жоғaры бұл еңбек 

Aқпaрaт және қоғaмдық келiсiм министрлiгiнiң қолдaуымен 2004 жылдың қыркүйек aйындa «Яссaуи 

хикметтерiнiң тiлi» деген aтпен «Сөздiк-словaрь»бaспaсынaн жaрық көрдi.  

Қоғамдық қоғамының әлеуметтік, саяси, идеологиялық ахуалының өзгеруі ұлттық сананың, 

жеке адамдардың рухани дүниесінің, жалпы адамзаттық қасиеттердің жаңа сатыға көтерілуіне, жаңа 

белгілерге ие болуына алып келді, яғни коммунистік идеология мен тәрбие ығысты, орнын басатын 

жаңа рухани, мәдени сұраныстар өтеле бастады: ислам дініне бет бұрылды, Құран Кәрім 

басылымдары көбейіп, қазақ тіліне аударыла бастады. Осындай еңбектердің бірі – ХІІ ғасырда өмір 

сүрген түрік халықтарында діни-идеологиялық ағымның негізін қалаған Қожа Ахмет Ясауидің 
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қызметі мен шығармашылығына ерекше назар аударылып, «Хикметтер» аталатын поэтикалық 

мұрасы қазақ тіліне аударылып, тілдік ерекшеліктері зерттеле бастады.  

Қожа Ахмет Ясауи мұраларын зерттеу түркі жұртшылығына алғаш кеңірек таныстырған түрік 

ғалымы проф. Мехмет Фуат Көпрүлүнің «Ахмет Ясауи мен оның шағатай әдебиетіне ықпалы» деген 

мақаласынан бастау алады. М.Жармұхамедов, Р.Бердібаев, М.Шафиғи, Ө.Күмісбаев, С.Дәуітов 

сияқты әдебиетшілер тарапынан бірқатар мақалалар жазылды. Бұл ғалымдардан бұрын М.Дулатовтан 

бастап, Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев сынды әдебиеттанушылар мен Қ.Жұбанов, Ә.Құрышжанов тіл 

мамандары Ясауидің мұрасының зерттелу жайы мен зерттеудің мақсат-мұраттары сөз етілді. 

Ясауи мұрасының тілдік ерекшеліктері, атап айтқанда, фонетикалық-грамматикалық 

құрылымы мен көркемдік-стилистикалық бітімі жеке монографиялық деңгейде ғалым Р.Сыздық 

еңбегіне («Яссaуи хикметтерiнiң тiлi») дейін зерттелген жоқ.  

Р.Сыздық Ясауи мұрасының тілдік тұрғыдан талдануының басы Қ.Жұбановтың пікірлері 

екенін көрсетіп береді: «Ясауи кім?» дегеннен бастап, оның хикметтерінің бірі 95-толғауының 

идеясын сөз етеді. «Хикметтердің» жалпы мазмұнын таныстыра келіп, «Тілі туралы бірер ауыз сөз» 

деген 1-2 беттік жалпы пікір айтады. Аса білімдар ғалым проф. Қ.Жұбанов Ясауи мұрасына 20-

жылдардың соң кезінен бастап назар аударғанымен, оған түбегейлі кірісе алмаған, яғни үлкен 

зерттеудің беташарын бастап, аяқтай алмаған. Әйтпесе «Хикметтер» тілінің таза лингвистикалық, 

лингвостилистикалық талдауын бір адам жасай алса, ол проф. Қ.Жұбанов болар еді. ХХ ғасырдың 30-

жылдарынан 80-жылдарына дейін «коммунистік идеологияға жат» мұраларды сөз ету, зерттеу 

дегенге жолдың тар болғаны мәлім» [2, 6-7бб].  

 Соңғы жылдардағы ғылым кеңістігінде Ясауи мұрасының жеке тақырыптыр бойынша, 

мысалы, ескерткіштегі септік жалғаулары сияқты, ізденістер болды, алайда «Хикмет» сияқты 

көлемді, көне жәдігерліктің тілі мен стилінің сипатын толық көрсете алмайды. Ғалымның аталған 

ғылыми еңбегі тілдік-стильдік тұрғыдан зерттеген бүгінгі күннің талабына сай қажетті еңбек болды. 

Ясауи тілін зерттеудің бүгінгі күннің талабына сай қажетті мәселе деп атап көрсетеді: 

«Ең алдымен, Ясауи хикметтері барлық параметрі жағынан қазіргі түркі тілдерінің қайсысына 

жақын келеді деген «патриоттық» проблеманы анықтау үшін қажет. Бұл қажеттік соңғы жарты ғасыр 

барысында түркі халықтарының әрқайсысы Ясауи мұрасын өзінің мәдени жәдігерлігі санап, оның 

тілін, айталық, өзбектер өзбек әдеби тілінің бастауы, түрікпендер түрікпен әдеби тілінің атасы деген 

сияқты «иеліктер» танытып келе жатқан кезеңде қатты сезіледі.  

Екіншіден, Ахмед Ясауи түркі халықтары арасында жалпы исламды уағыздаушы емес, осы 

діннің бір ағымы – суффизмнің ұраншысы, оның түркі тілдес тармағының негізін қалаушы деп 

танысақ, бұл жолда сопының қызмет етуге жұмсаған құралын, амалын іздестіруге мәжбүрміз. Ол 

құрал – поэтикалық дүниесі – хикметтері мен мистикалық сопылар мектебі. Демек, Ясауи өлең 

жазғанда, өзінің «құдай берген» ақындық құдіретін таныту емес, сол дарынды сопылық қызметке 

жеге білу мақсатын көздеді. Сол себептен осы поэзияның жергілікті бұқара халыққа түсінікті болуын, 

сезімдеріне тиетін әсерлі, әдемі болуын қарастырған. Демек, бұл түсініктіліктің, әдеміліктің сырына 

үңілу үшін оның тілін талдап-тану қажеттігі туады.  

Үшіншіден, Ясауи хикметтері – белгілі бір дәуірдегі және ортадағы әдеби тілдің үлгісі. 

Мысалы, Ә.Нәжіп оны қарлұқ-ұйғыр жазба тілінен өзгеше қалыптасқан екінші аралас тіл – қыпшақ-

оғыз әдеби тілі деп санаса, Н.А.Баскаков хикметтерді оғыз-қыпшақ диалектісінің негізінде жазылған, 

хорезм әдеби тілінің нормаларын көрсететін тіл деп табады [3, 48]. Екі ғалымның танымы бір-біріне 

қайшы келіп жатыр. Түрік ғалымы Ф.Көпрүлү: Ясауи Исфиджаб тұрғыны болғандықтан, арғу 

тайпасына жататын болу керек, ол күнде Ясауи тілі «Құтадқу біліктің» тіліне жақын келетін 

шығыстүркістандық әдеби тілге жатады, негізі қарлұқ диалектісі деп табады. Демек, Ясауи тілінің 

негізі қарлұқ-қыпшақ-оғыз тілдік деген де болжам-анықтаманың барлығы байқалады. 

Осындай пікірлер қарама-қайшылығын шешу үшін, алдымен, Ясауи тілі жеке қалыптасқан 

әдеби тіл дәстүрі ме, болса қай тілдер тобының негізінде пайда болған, оның сол кезеңдерде, өз 

тұсында және бұдан кейін де өріс алған әдеби тіл үлгілерінен айырым белгілері қандай деген 

проблемаларға бару керек. Бұл орайда да Ясауи тілін зерттеу қажеттігі даусыз. 

Төртіншіден, «Хикметтер» - белгілі бір поэтикалық дәстүрдің үлгісі, ол дәстүр түркі 

халықтарының сол кездегі ауыз әдебиеті үлгілеріне негізделе ме, араб пен парсы поэзиясының әсерін 

қабылдады ма, кейінгі жеті ғасыр бойына өзгеріске ұшырады ма, ұшыраса қай поэтикалық мектептің 

ықпалына түсті деген сияқты түркі өлең-сөзі тарихына үңілетін проблемаларды шешу де Ясауи 

мұрасына назар аударып, оның тілдік-эстетикалық сипатын зерттеуді күн тәртібіне қояды. 

Бесіншіден, Ясауи поэзиясы соңғы сегіз ғасырға жуық уақыт ішінде ауызша да, жазбаша да 

түрде қыпшақ даласын, Еділ мен Жайық бойын, Қырым түбегі мен Кіші Азияны мекендеген түркі 
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тайпалары арасында кеңінен тарап, біздің күндерімізге жетіп отыр. Демек, ол осы тайпалардың 

поэтикалық дүниесіне, әсіресе жазба поэзиясына әсер етпей, ізін қалдырмай тұра алмаған. Ол 

жөнінде тиіп-қашты айтылып та келеді. Бірақ нақты фактілермен жүйелі түрде жүргізілген талдаулар 

жоқ. Ясауидің поэтикалық дәстүрінің іздерін қазақ өлең-жырларынан табу үшін де Хазірет 

Сұлтанның даналық сөздерінің көркемдігін зерттеу қажет. Соңғы орайда ізденістер Ясауи мұрасына 

ортақ өзге түркі тілдері бойынша да жүргізілсе, соның нәтижесінде барлығы салыстырылып, дәстүрлі 

элементтерінің кімде (қай тілде) көп, кімде аз, кімде ашық, кімде жанама түрде кездесетіндігі айқын 

көрінер еді. Сірә, бұл – ясауитанушылардың барлығына ортақ шаруа болмақ. Ол үшін әуелі, әрине, 

хикметтердің өз бойындағы көркемдік-эстетикалық элементтерді, олардың сипаты мен тілдік 

көрінісін (тәсілдерін) айқындап алу қажет. 

Алтыншыдан, хикметтер тіліндегі араб пен парсы элементтерін талдап-тану осы тілдердің түркі 

тілдерімен қарым-қатынасын тарихи тұрғыдан зерттеуге алып бармақ. 

Жетіншіден, Ясауи өлеңдері халық арасына кеңінен таралғанын білеміз және тек жазба түрде 

емес, ауызша да таралып отырған. Сірә, бірқатар қолжазбалар ауызша тараған варианттардың хатқа 

түскендері болуы мүмкін. Демек, әдеби мұраның ұрпақтан-ұрпаққа ауызша таралуы, тіпті қолдан-

қолға көшіріліп отыруы – оның тіліне өзгерістер енеді деген сөз. Әр орта, әр дәуір өзіне жат, 

түсініксіз болып келетін сөздер мен тұлғаларды түсінікті варианттарымен алмастырып отыруы 

немесе өзінің дәстүрлі-эстетикалық талғамына қарай ішінара тексті өзгертуі және заңды [2, 8-9бб].   

Ғалым Р.Сыздық Ясауи хикметтерінің тілін жан-жақты талдап, мынадай тұжырым жасайды: 

«Қорыта айтқанда, Ясауи хикметтерінің сөздік қазынасы мен фонетика-морфологиялық бітімі бір 

ғана түркі тілін былай қойғанда, бір ғана қыпшақтық немесе оғұздық, я болмаса қарлұқтық тобына 

жатпайды, мұнда өзге де түркі жазба ескерткіштері сияқты, бұлардың барлығының да үлгілері 

(бірліктері, элементтері) орын алған, бірақ Ясауи тілінің сүйегі қыпшақтық, оның ішінде J тобына 

(йақын, йоқ, йаман) жататын тіл, сонымен қатар оғыз элементтері мықты араласқан, көп ретте 

қыпшақ-оғұз қатарлары жарыса қолданылып отырады, сондықтан Ясауи тілінің негізі қыпшақ-оғұз 

әдеби тілі деп бізден бұрын айтылған тұжырымды (Ә.Нәжіптің) біздің талдауларымыз да қуаттайды» 

[4, 3-11-б]. 

Қорыта айтқанда, ғалым Р.Сыздықтың «Ясауи «Хикметтерінің» тілі» деп аталатын аса көлемді 

еңбегі оның түркологиядағы орнын биіктете түспек, әрі түркология ғылымына қосқан үлесі орасан. 

Зерттеуші «… құлпытастардағы Күлтегін, Тоныкөк, Білге қағандар жайындағы жазу-

сызулардағы жоқтау, мадақ ретінде айтылған шешендік сөз үлгілері, өлеңдік ұйқастар, мақал-мәтелді 

тіркестер болғандықтан, қазақтардағы ақын-жыраулық дәстүрдің кейбір нышандары орхон-енисей 

ескерткіштері тілінен байқалатынын» [5, 44 б], қазіргі қазақ әдеби тілінің тарихы сол кезден тамыр 

алатынын және олардың рухани сабақтастығы әлі үзілмей келе жатқанын басты назарда ұстайды. 

Зерттеуде ғалым ежелгі әдеби жәдігерлердегі көркемдеуіш-бейнелеуіш тәсіл-құралдарды, оның бүкіл 

қолданыс аяларын қарастыра келіп, олардағы фонетикалық, грамматикалық, лексикалық және 

көркемдік ұқсастықтардың қазіргі қазақ әдеби тілінде дамып отырғанын нақты көркем мәтіндегі 

мысалдармен түсіндіреді. Академик Р.Сыздық ХҮ ғасырдан шешендер мен жыраулар өздеріне 

дейінгі поэзия дәстүрін, ХІІІ-ХІҮ ғасырлардағы Алтын Орда мен Ақ Орданы мекен еткен болашақ 

қазақ, қарақалпақ, ноғай, башқұрт, Еділ, Қырым татарларын құраған тайпа одақтарының сөз өнерін 

әрі қарай жалғастырушылар, дамытушылар болғанын, қазақ тілінде сөйлеген ру-тайпалар сан ғасыр 

бойы өмір сүріп келген және жақсы дамыған ауызша көркем әдебиет дәстүрі болғанын айта келіп, 

қазақ әдеби тіліне халықтың ауызекі сөйлеу тілінің, ауыз әдебиеті үлгілерінің тілі («Алпамыс», 

«Қобыланды», «Қамбар», «Қорқыт ата хикаясы», «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» т.б., 

Орхон-Енисей ескерткіштерінің тілі (Күлтегін, Тоныкөк, Білге қаған), ортағасырлық ескерткіштер 

тілі («Оғуз-наме», «Құтадғу білік», М.Қашқари «Диуани лұғат ат-түрік», Ахмет Йүгнеки «Ақиқат 

сыйы», Қожа Ахмет Ясауи «Хикметтері», «Хосрау уа Шырын», «Мухаббатнама», Сейф Сараи 

«Гүлстан», Жүсіп-Злиха» т.б.) қазақ әдеби тілінің негізі, қайнар көзі болғандығын нақты 

мысалдармен, тілдік деректермен дәлелдейді.  

Қорыта айтқанда, ғалым Р.Сыздықтың библиографиялық көрсеткішіне зер салсақ, ғылыми 

зерттеу еңбектерінің көпшілігі дерлік тарихи жазба ескерткіштер тілінің тарихи лексикасын, 

грамматикалық ерекшеліктері мен стильдік сипатын ашуға арналған. Қазіргі лингвистика ғылымы 

диахрондық, синхрондық талдауда ғалым Р.Сыздық тұжырымдарына сүйенері анық.      
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«ӘДІЛ СҰЛТАН» ЭПИКАЛЫҚ ЖЫРЫН МОРФОЛОГИЯЛЫҚ  

ТҰРҒЫДАН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІ 

 
Мақалада «Әділ сұлтан» эпикалық жыры тіліндегі морфологиялық ерекшеліктері қарастырылады. 

Қолжазбаның ХҮІ ғасырда жазылғандығын көреміз. Ескерткіштегі жырлар Алтын Орда ыдырағаннан кейін 

Ноғай Ордасында хатқа түскен. Бұл эпикалық жыр ХҮІ ғасырдың тілдік құрылысынан жалпылама және нақты 

мәліметтер береді. 

Кілт сөздер: септік жалғаулары, қолжазба, Ноғай Ордасы, әдеби тіл, түбір. 

 

В статье рассматривается морфологические особенности в эпосе «Адиль Султан». Рукопись написан 16-

ом веке. Песни в данном письменном памятнике были написаны в Ногайском Орде после распада Золотой 

Орды. Данное эпическое произведение дает информацию про языковыю структуру в 16-го века.  

Ключевые слова: падежи, письменный памятник, Ногайская Орда, литературный язык, корень. 

 

Makalede “Adil Sultan” kahramanlık destanında geçen morfolojik özellikleri incelenmiştir. Elyazmadaki destan 

ve şiirlerin Altın Ordu yıkıldıktan sonraki dönemde, yani Nogay Ordusunda 16.yy’da yazıldığını görebiliyoruz. Bu 

destan o dönemde kullanılan dilin yapısı hakkında bilgi vermektedir.  

Anahtar kelimeler: Hal ekleri, Yazılı eser, Nogay Ordusu, Edebi dil, Kelime kökü. 

 

The article deals with morphological features in the epic "Adil Sultan". The manuscript is written in the 16th 

century. Songs in this written monument was written in the Nogai Horde after the collapse of the Golden Horde. This 

epic provides information about language structure in the 16th century. 

Key words: affixes, written monument, the Nogai Horde, literary language, the root. 

 

«Әділ сұлтан» эпикалық жырының тілі біздің қазақ тіліне сай келеді. Біздің әдеби тіліміз ХV 

ғасырда қалыптасты. Бұл қолжазба ХVІ ғасырда жазылған. Ескерткіштің тілінен орыс мемлекетімен 

байланысын көруге болады. Бұл жыр Алтын Орда ыдырағаннан кейін Ноғай Ордасында пайда болған 

жырлардың біреуі. Яғни «Әділ сұлтан» эпикалық жыры ХVІ ғасырдың тілдік құрылысынан 

жалпылама және нақты мәліметтер береді [1, 32]. 

Әрбір тілдің тарихи дамуына сәйкес сөз жасау, сөз өзгерту, сөйлем жасауда қолданылған 

ерекшеліктері болады. Сол ерекшеліктердің негізінде тілдің белгілі грамматикалық құрылысы 

қалыптасып жетіседі. 

Грамматиканың негізгі бір саласы морфология болып есептеледі. Морфология ерекше «форма» 

және «білім» деген екі сөзден құралады. Ерте замандағы грамматикада қалыптасқан бұл терминнің 

қазіргі мағынасы бұрынғысынан әлдеқайда өзгерген және кеңейген. 

Түркі тілдері өзінің морфологиялық құрылымы жағынан агглютинативті тілдер қатарына 

жататындықтан, грамматикалық мағыналар түбір сөздерге әр түрлі аффикстердің жалғануы арқылы 

жүзеге асады. Қысқасын айтқанда, түркі тілдрінде аффикстердің жалғануы түбірге әсер ете алмайды, 

түбір сол қалпында өзгермей қалып қояды. Ескерткіштегі сөздер құрамына қарай түбір, туынды, қос 

сөздер, біріккен және күрделі сөздер болып бес топқа бөліп қарастыруға тырыстық: 

Түбір сөздер: Ескерткіште бөлшектеуге келмейтін, тек жалаң түбірден құралған сөздер де 

кездеседі. Олардың түрлері төмендегідей: түс, от, іс, садақ, ер, көз, жау, үш, ат, алты, адам, тоғыз, 

арба, бес, қас, құс, ту, жеті, бау, найза, сегіз, ас, бір, қол, мен, қос, ел, екі, төрт, алтын, бөрі, он. 

Туынды сөздер: олжалы, жауырыншы, тайлы, қоңыраулы. 

Күрделі сөздер: жай тасындай (найзағай),  шыныаяқ, қайын ене.  

Қос сөздер: шүлдір-шүлдір, қалт-қалт, сыбыр-сыбыр. 

mailto:erzhan.omirbayev@ayu.edu.kz


311 
 

Сөз таптары: Ескерткіш тілінің лексикалық және грамматикалық ерекшеліктеріне талдау 

жасасақ, ХҮІ-ХҮІІ ғасырларда өмір сүрген қазақ халқының тілінде сөз таптары мен грамматикалық 

тұлғалардың дамыған әрі толық қалыптасқан жүйесі болғандығын көреміз. Жазбалар тілінде сөзді 

сол немесе басқа бір сөз табына жатқызуға мүмкіндік беретін негізгі принцип семантикалық-

морфологиялық мәні болып табылады. 

Лексика-семантикалық, морфологиялық мәні мен синтаксистік қарекеті жөнінен сөз таптары 

екі үлкен топқа – дербес мәні бар сөздер мен көмекші сөздерге бөлінеді. Мұның алғашқысына зат 

есім, сын есім, есімдік, етістік, ал соңғысына демеулік, жалғаулық шылаулар жатады. «Әділ сұлтан» 

эпикалық жырында одағайлар кездеспейді. 

Зат есім. Ескерткіш тілінде белгілі затқа, нәрсеге жаратылыс құбылыстары мен қоғамдық 

құбылыстарды білдіретін атаулар да баршылық. Олар жанды, жансыз заттарды көрсетеді, көзбен 

көріп, қолмен ұстайтын нақты нәрселерді де, көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін, тек топшылау 

арқылы аңғарылатын абстаракты құбылыстарды да білдіреді. 

Нақты зат есімдер: садақ, от, бұлақ, ат. 

Абстракты зат есімдер: мұң. 

Ескерткіште кездесетін зат есімдер мағыналық жақтарынан біркелкі емес, олар әр түрлі болып 

келеді: 

Нақты зат атаулары: үй, ат (жылқы), қой. 

Адамдарға және туыстық қатынастарға байланысты сөздер: ене, келін, қайын анасы, хатын. 

Табиғат құбылыстарына қатысты сөздер: жай тасы (найзағай), тау, бұлақ, дауыл, жел, көл, 

жер. 

Әлеуметтік қатынастарға байланысты сөздер: төре, хан, сұлтан, орда, ел, мырза, күң. 

Әскери лексикаға жататын сөздер: садақ, оқ, жау, сақтау (нөкер), айболат (айбалта), кіреуке, 

көбе, қоңыраулы найза. 

Шаруашылыққа, тұрмысқа қатысты сөздер: от, арба, үй (там), туырлық, шыныаяқ, ас, жүзік. 

Жан-жануарлар атаулары: торы, ат, бесті, жылқы, түйе, бие, бөрі, шошқа, қой, тарпаң, 

ақбөкен. 

Құс атаулары: дуадақ 

Анатомиялық атаулар: қол, көз, мойын, бұғақ, мұрын, қас, омырау. 

Заттардың сынын көрсететін сөздер: қара, алтын, күрең-жирен. 

Мата атаулары: торқа. 

Дінге байланысты атаулар: Алда (алла), Әулие қызыр. 

Атақ-дәрежеге қатысты терминдер: төре, хан, 

Киім-кешек атаулары: тон. 

Ескерткіш тіліндегі жалқы есімдер – бізге жеткен басқа ескерткіштерде секілді кісі есімдері, 

жерге байланысты атаулар. Әділ сұлтан эпикалық жырында кісі есімі – Әділ, ал топонимикалық атау 

– Жайық. 

Жалпы есімдер бір нәрсеге тағылған атау болмай, бір тектес бірнеше нәрселердің жалпылама 

атауы болып есептеледі. 

Қой – қой 

Тон – киім. 

Морфологиялық жағынан зат есімдерге тән қасиет – көптеледі: ханлар (хандар), төрелер, 

септеледі: жауға, таудан, тәуелденеді: құлыным, басы, кейде жіктеледі, мен шаянның. Бірақ 

ескерткіштердегі зат есімдердің бәрі бірдей жіктеле бермейді. 

Есімдіктер: мен, сен, біз, өз, бұ. 

Сан есімдер: бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, алпыс, жетпіс.  

Көптік жалғау. «Әділ сұлтан» эпикалық жыры ескерткішіндегі зат есімнің көптік жалғауы 

заттардың біреу емес, көп екендігін білдіреді. Көптік мағынаны білдіру үшін негізгі және туынды 

түбірге -лар, -лер қосымшалары жалғанады. Дыбыс үндестігі бойынша түбірдің соңғы буыны жуан 

болса -лар, мысалы: ханлар (хандар), жатлар (жаттар), жіңішке болса -лер қосымшалары жалғанады. 

Мысалы: төрелер. 

Көптік мағына беретін қосымшалардың бірі – біз есімдіктерінің құрамында келетін 

Н.К.Дмитриев: «Где -ыз, -із является архаичным показателем множественности», - деп жазды. 

Профессор А.Ысқақов жоғарыда аталған пікірлерге қоса, -з, -ыз, -із қосымшасы әуелде көптік жалғау 

емес, жұп, егіз, екеу деген мағына білдіретін (дене мүшелерінің сөздерге) жалғанатын болған. 

Мысалы: көз, біз [2,113]. 
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Зат есімдердің тәуелденуі. Жазба нұсқаларда белгілі бір заттың иеленуші үш жақтың біріне 

меншікті екенін көрсететін грамматикалық тұлғадағы тәуелдік жалғаулар да кездеседі. 

Ескерткіш тілінде кездесетін тәуелдік жалғаулар: 

Жақ              Жекеше 

І жақ             -ым, -ім, -ум, -үм 

ІІ жақ            -ң, -ың, -уң, -үң 

ІІІ жақ           -ы, -і, -сы, -сі 

 

І жақ: өзім, құлыным, қадырым 

ІІ жақ: байтағың 

ІІІ жақ: туғаны, мойыны, құйрығы. 

Тәуелдік жалғау бір заттың екінші бір затқа (адамға) тәуелді, меншігі екенін білдіреді. 

Тәуелденетін сөз үш жақтың біріне тәуелдене, меншіктеле айтылады. Түркологияда тәуелдік 

жалғауларының арғы негізі – жіктеу есімдіктері дейтін пікір тұрақталады. Түркі тілдерінің, тіпті 

жалпы алтай тілдерінің тарихын зерттеушілер өте көне дәуірде екпін түскен буыннан кейін айтылған 

жіктеу есімдіктері бара-бара өзінен бұрын тұрған, негізгі логикалық екпін түскен сөздің 

энклитикасына айналған дейтін пікірді бекерге шығармайды. Осы постпозициялық қолданыстың 

соңғы нәтижесінің бірі – тәуелдік жалғаулары болса керек. 

Тәуелдіктің жекеше І жағы -м «мен» жіктеу есімдігінің қысқарған түрі есебінде танылса (сонда 

соңғы буын – ен түсіп қалған болады), жекеше ІІ жағы -ң «сен» жіктеу есімдігінің қысқарған түрі 

есебінде (сонда алдыңғы се – буыны түсіп қалған болады) танылып жүр. Н.К.Дмитриев ІІ жақтың 

қосымшасының -ң түрінде келуін якут тіліндегі ІІ жақ жіктеу есімдігімен (ен) байланыстырады. Ал І 

жақтың көптік тұлғасы -мыз жекелік тұлға мен көптік жалғаудың қосындысынан (-м, -ыз) 

қалыптасқандығы айқын. Айта кететін бір жай: қазіргі қазақ тілінде тәуелділіктің жекеше ІІ жағы екі 

түрлі   (-ң және -ыңыз) айтылатыны мәлім. Қазіргі норма оның оның біріншісін анайы тұлға (ң) 

есебінде түсінеді де, екіншісін (-ыңыз) сыпайы тұлға есебінде түсінеді. Ал осы тұлға тарихи тұрғыдан 

ІІ жақ жекеше тәуелдік жалғауы мен көптік жалғаудың қосындысы: -ың, -ыз. 

Тәуелділіктің ІІІ жағының түпкі төркінін В.В.Радлов «сын» (сипат мәніндегі) сөзі қараған. 

Қазіргі түркі тілдернің барлығында дерлік тәуелділіктің ІІІ жағы септік жалғауларында -н дыбысын 

қосып алады (баласына, баласында), т.б. Радлов бұл жалғауды о баста толық сөз болды дегенде 

осыған сүйенеді. Н.К.Дмитриев тәуелдіктің ІІІ жағы о баста -н дыбысымен аяқталған, яғни, о баста -

ың және -сың (түбірдің соңғы дыбысының ыңғайына қарай) түрінде болған деп қарайды. Соңғы -н 

кейін түсіп қалуы мүмкін. Сөйтіп септік жалғаулары қосылған уақытта ғана ескі -н пайда болады. 

В.Котвич тәуелдіктің ІІІ жағының пайда болуын сәл басқарақ түсіндіреді. Бұл ғалымның пікірінше 

түркі тілдеріндегі тәуелдіктің ІІІ жағы монғол тіліндегі сілтеу есімдіктерінің ілік жалғаулы тұлғасына 

сай (ін-у «мынаның» сін-у «оның») В.Котвич түркі тілдеріндегі тәуелдік жалғаулардың үш жағын да 

(есімдерге жалғанатын ) жіктеу есімдіктерінің ілік септік тұлғасы негізінде пайда болған деп 

қарайды. Оған себеп-түркі тілдерінің бірсыпырасында (оңтүстік тілдерінде) І жақ жіктеу есімдігі бен 

түрінде айтылады да, тек ілік септікте ғана мен түрінде, м дыбысынан басталады. В.Котвич  пікіріне 

қоса келтіре кететін факт мынадай: «Кодекс куманикусте» жіктеу  есімдіктерінің ілік тұлғасы -м (-

ым, -ім, -ум, -үм) түрінде де кездеседі: Білге кетік кішілер менім сөзүм ешітіңлер... [3,96]. 

Зат есімнің септелуі. «Әділ сұлтан» эпикалық жырының жазба нұсқаларында 6 септік бар. 1. 

Атау. 2. Ілік. 3. Барыс. 4. Табыс. 5. Жатыс. 6. Шығыс. 

«Әділ сұлтан» эпикалық жырының тілінде жай септеу мен тәуелдік септеу арасында 

айырмашылық жоқ деуге болады. Кейінгі кезде септіктер екі топқа бөлініп жүр: грамматикалық 

септіктер және көлемдік септіктер. Грамматикалық септіктерге атау, ілік, табыс септіктері, көлемдік 

септіктерге барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері жатады.  

Атау септігінің арнайы грамматикалық көрсеткіші жоқ екені белгілі. Зат есімнің негізгі және 

туынды түбір тұлғасымен сәйкес келеді. Мысалы: тау,  түн, от. 

Ілік септігі меншіктілікті, бір затқа тән екендігін көрсетеді. Ескерткіште мынадай сөздер 

кездеседі: Мен шаянның өз басыма көрінсін. Торпақ жалды торының. Ілік жалғауы мен деген 

есімдікке жалғанғанда -ім түрінде де келеді: менім, мысалы: «Әділ сұлтан» эпикалық жырында 

Құлыным менім Әділім. «Менім» варианты қазіргі қазақ тіліне жат, ол – ноғайлық тұлға. Бірақ ХҮ-

ХҮІ ғасырлардағы қазақ тілі үшін де бұлайша қолданыстың тән болуы ықтимал [4,95]. 

Барыс септігі жалғаулары өзі жалғанатын сөздердің лексикалық мағыналарына қарай іс-

әрекеттің бағытталған мекенін білдіреді. «Әділ сұлтан» эпикалық жырының тілінде барыс септігі жай 



313 
 

септеу мен тәуелдік септеу де -а, -е, -қа, -ке -ға, -ге түрінде жалғанады. Мысалы: ұлың-а, сүйегім-е, 

ағаш-қа, жалғыз-ға, бел-ге. 

Табыс септігі жалғауы -ны, -ні түрінде кездеседі. Мысалы: орысны (ты), көбені, жұлдызны, 

сұлуны. 

Жатыс және шығыс септік жалғауының көне ескерткіштер мен қазіргі қыпшақ тілдерінен 

өзгешелігі жоқ. Буын үндестігіне қарай -да, -де, -та шығыс септігі -дан, -тан, -нен болып 

қолданылған. Мысалы: тауда, күнде, үйлерде, құста, туғандан, торқадан, жалғыздықтан, түбінен. 

Көмектес септік. Қазіргі түркі тілдерінің барлығында бірдей кездеспейтін септік жалғауы – осы 

көмектес септік. Зерттеушілер көмектес септіктің мәніне жақын септік жалғауының якут, чуваш 

тілінде барын айтады. «Әділ Сұлтан» эпикалық жырында көмектес септік категориясы кездеспейді.  

Жіктік жалғау. Ескерткіште жіктік жалғаулы сөздерді де кездестіреміз. Олар сөйлемде әр уақыт 

баяндауыш болады. Жіктік жалғаулары есімге жалғанса, І, ІІ жақтың қосымшасы болады, ал ІІІ 

жақтың қосымшасы болмайды. Мысалы:  Өлерін сонан білгенмін. Бұ барғаннан қайтпасаң. 

Сын есім. Ескерткіште заттың сынын, белгісін білдіретін сын есімдер кездеседі. Олар ерте 

заманнан бастап-ақ өзінің семантикалық мағынасы жағынан да, морфологиялық ерекшеліктерімен де, 

сөйлемдегі қызметі жақтарынан да сараланған, қалыптасқан сөз табы. Сын есім өзінің мағыналық 

жақтарынан бірнеше топқа бөлінеді, ал тұлғасына қарай негізгі және туынды (қатыстық) сын есім 

болып екіге бөлінеді. 

Негізгі (сапалық) сын есімдер заттың түрі мен түсін, сыны мен сипатын, сапасы мен белгісін 

білдіреді. Мысалы: қара, жаман, жақсы. 

Қатыстық сын есімдер. Жырда қатыстық сын есімдер бір затпен екінші заттың қатысын, 

байланысын білдіреді. Олар жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы: жасаулы – туынды, дара сын 

есім. Қос пілтелі – күрделі, туынды сын есім. Тоқпақ жалды торы – күрделі, туынды сын есім. Ғарық 

олжалы – күрделі, туынды сын есім. 

Сан есім. Ескерткіште заттың санын, ретін білдіретін сан есімдер де кездеседі. Сан есімнің 

өзіне тән семантикалық және грамматикалық ерекшеліктері болады. Олар жеке тұрғанда абстарктілі 

ұғымды білдіреді. Бірақ олар тілде, негізінде, затты немесе оқиғаны сан жағынан анықтап береді. Сол 

кезде олардың мағынасы анықтала түседі.  

Дара сан есімдер бір ғана сөзден жасалады. Олардың лексикалық мағыналары әр түрлі: бір, екі, 

үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, алпыстап, жетпістеп. Жырда күрделі сан есім кездеспейді. 

Бірліктер: бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. 

Ондықтар: он, алпыслап, жетпіслеп. 

Есептік сан есім заттың нақтылы санын білдіріп, қанша? неше? деген сұрақтарға жауап береді. 

Мысалы: бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. 

Болжалдық сан есімдер заттың санын дәл білдірмей, шамамен болжалдап көрсетеді де, қанша? 

неше? қай шамалы? Сияқты сұрақтарға жауап береді. «Әділ сұлтан» эпикалық жырында есептік сан 

есім -тап, -теп жұрнағы арқылы жасалады. Мысалы: Алты жасқа келгенде алпыслап (алпыстап) 

сақтау жаратты. Жеті жасқа келгенде жетпіслеп сақтау жаратты.  Жырда реттік сан есім, жинақтық 

сан есім, топтау сан есімі және бөлшектік сан есімдері кездеспейді. 

Есімдіктер. Есімдіктер белгілі бір түсінікті я ойды жалпылама түрде меңзеу арқылы білдіреді. 

Есімдіктердің нақтылы мағыналары өздерінен бұрын айтылған сөйлемге немесе жалпы сөйлеу 

аңғарына қарай айқындалады. Есімдіктер шығу төркіні жағынан екі топқа бөлінеді: оның бір тобына 

ерте заманнан келе жатқан байырғы (көне) түбір есімдіктер енеді де, екінші тобына тіліміздің даму, 

жетілу процестерімен байланысты, кейінгі замандарда пайда болған, демек, соңғы кездерде туып 

қалыптасқан есімдіктер жатады. 

Алғашқы топқа жататын есімдіктер әрқашан негізгі түбір сөздер сипатында болады. Бұған мен, 

сен, ол, біз, сіз, қай? не? міне, бұл, осы, сол, т.б. сияқты қазіргі кезде бөлшектеп талдап жатуды қажет 

етпейтін түбір тұлғалы сөздер жатады. Бұл аталған есімдіктердің ішінен не сөзінен басқа өзгелері 

тарихи тұрғыдан алып қарағанда, ме-н, се-н, о-л (н), бі-з, сі-з, қа-й (н), кім бөлшектенеді. 

Есімдіктердің екінші, кейінгі (жаңа) тобына мынадай үш түрлі есімдік сөздер жатады. 

Біріншіден, бұған белгілі бір категорияға тән сөздердің мағыналары өзгере келе есімдіктер 

дәрежесіне ауысуы арқылы, демек, лексикалық жолмен жасалған: бір, бар, біреу, бүкіл, түгел т.б. 

сияқты есімдіктер, әр, күллі, пәлен сияқты басқа (араб, парсы) тілдерден ауысып енген сөздер 

жатады.  

Мен, мен есімдігі көне түркі ескерткіштерінде де, орта ғасырда да осы күнгі мәнінде 

жұмсалған. Осының арғы тегін іздестірген зерттеушілер мен, сендердің түбірі - 1. ма-, се-. 2. ма-, са- 

дейді, бұл – нақты емес. Біздіңше, көнесі – ман, сан мұны ең бірінші деп атаймыз. Қазіргі қазақ 
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тілінде кездесетін маған, саған – осы түбірден жасалған екінші басқышы, ескінің көзі. Маған (ма+ған) 

дегенде, ман ма- түбірінен н түсіріліп, оған -ға барыс септігі жалғанған; 

Саған (са+ған) дегенде сан са- түбіріне белгісіздік, қазіргіше айтсақ, ІІІ жақ, яғни бірінші, 

екінші жақтағыдан басқалар. Есімдіктің көпшесі І жақ, бі+з түрі есмдіктің алғашқы түбірі – мен, сен 

дегеннен н түсіріліп, ме+се (мен+мен) екеуінен қосылған деген пікірді қолдайды С.Е.Малов [5,111]. 

Қолжазбада есімдіктердің мынадай топтарын кездестіреміз: Жіктеу есімдіктері. «Әділ сұлтан» 

эпикалық жырында жіктеу есімдіктері саны мен тұлғасы жағынан өлі және тірі түркі тілдерінен 

айтарлықтай өзгешеленбейді.  

Жақ              жекеше                көпше  

І                    мен                         біз 

ІІ                   сен 

ІІІ                  оны 

Сілтеу есімдігі: бұ. 

Жіктеу есімдіктеріне мен, сен, сіз, ол, біз (біздер), сендер, сіздер, олар деген сөздер жатады. 

Жіктеу есімдіктері сан жағынан аз болғанымен, қызметі жағынан есімдіктердің ішіндегі аса жиі 

қолданылатын тобы. Ол есімдігі септелгенде бастапқы дыбысы а, аны болып кетеді. 

Жіктеу есімдіктері үнемі жақтық ұғыммен байланысты келеді. Сол себептен олар ылғи адаммен 

байланысты, демек, сөйлеуші, тыңдаушы және бөгде кісі деген ұғымдармен байланысты 

қолданылады.  

Сілтеу есімдіктеріне бұл, осы, сол, анау, мынау, сонау, осынау, ана, мына, сона, әні, міне, деген 

сөздер жатады.  

Бұл есімдіктер негізінен алғанда, сілтеу, көрсету, нұсқау, сияқты ишарттарды білдіріп, қай? 

қайсы? деген сұрауларға жауап беретін аттрибутивтік сөздер. Дегенмен, сілтеу есімдіктерінің 

барлығының мағыналары бірдей, бір дәрежеде бола бермейді. 

Сілтеу есімдіктерінің мағыналарын екі тұрғыдан қараған жөн. Біріншіден, сілтеу есімдіктерінің 

мағыналарын кеңістік аралықты я топографиялық кеңістікті білдіру тұрғысынан қарау, екіншіден, 

олардың мағыналарын, уақыт аралығын я хронологиялық мерзімді білдіру тұрғысынан қарау қажет. 

Сілтеу есімдіктері «таза» аттрибутивтік күйде тұрғанда еш уақытта да септелмейді, 

көпшеленбейді және тәуелденбейді. Олар заттық ұғым беріп субстантивтенгенде ғана, септік, 

тәуелдік және көптік жалғауларды қабылдайды. Бұлардың септелуі жіктеу есімдіктеріне ұқсас 

болады [6,214]. 

Есімдіктер қай сөз табының орнына жұмсалуына байланысты сөйлемнің кез келген мүшесі 

бола алады. Жіктеу, өздік есімдік сөйлем ішінде көбінесе бастауыш, толықтауыш болады. 

Етістік. Етістік күрделі сөз таптарының бірі. Ол іс, амал, қозғалыс қимыл, жай-күйге 

байланысты процестерді қарастырады.  

Етістіктер тек іс-әркетті, қимыл-қозғалысты білдіріп қана қоймайды, уақытты да аңғартады. 

Себебі, етістіктегі баяндалған іс-әрекет белгілі бір уақытпен байланысты жүзеге асады. Бұл жайттар, 

негізінде: етістіктің шақтары арқылы белгіленеді. 

Етістік тұлғасына қарай негізгі түбір етістік және туынды түбір етістік болып бөлінеді. Сөздің 

негізгі түбір етістік болса, ол негізгі деп аталады. Мысалы: қойып, жазып, түйіп, ескен, басқан, 

жанған, мінген, өссін, көрген, алған.  

Туынды етістіктер басқа сөз таптарынан белгілі жұрнақтар арқылы жасалады. Ол жұрнақтар 

мыналар: -ар, -ер, -р: ойна-р, көш-ер. 

Етістіктер білдіретін мағынасына, соған сәйкес сөйлемде атқаратын қызметіне қарай екі түрлі: 

негізгі етістік және көмекші етістік болып бөлінеді. Мысалы: Жасаулы жау қаруын сайлады. 

Етістіктің шақ категориясы. Етістіктің қимыл, іс-әрекетті білдіретіндігі белгілі, ал іс-әркеттің, 

қимылдың орындалу, жүзеге асу мезгілі, уақыты болады. Қимылдың өту кезеңі сөйлеушінің хабарлау 

кезімен немесе сөйлеп тұрған сәтпен айқындалады. Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту 

мезгілін білдіру етістіктің шағы деп аталады.  

«Әділ сұлтан» эпикалық жырында: «Ей, енеке, мен бүгіші бір түс көр-ді-м» жедел өткен 

шақтың жұрнағы мен жіктік жалғауының бірінші жағы арқылы жасалған. Бұрынғы өткен шақ пен 

ауыспалы өткен шақ жырда кездеспейді [6,93].  

1846 жылы шыққан А.К.Казембектің «Общая грамматика турецко-татарского языка» - деп 

аталатын еңбегінде автор көсемше жайлы былай деген: «Герундиумъ образуется изь второго лица 

единственного числа повелительного наклонения последуемого частицей -упь, -юпь, -ипь, которая 

применяется, но когда это второе лицо заканчивается на -о, это герундіумь иногда может 

переводиться настоящим, но вообще оно означает действие прошедшее. Это геруніумь совершенно 
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соответствует русскому деепричастию на вь и – вши. Таким образом оно выражает действие 

предмета, происходившее прежде, чем должно начаться другое действие этого предмета» [6,102]. 

Қазіргі қазақ тілімен салыстырғанда, көне түркі тілінде көсемшенің жұрнақтарының саны көп 

болған. С.Е.Малов  Орхон-Енисей   ескерткіштерінде  көсемшенің -а, -е, -й, -ып, -іп, -п, -пан, -ыпан, -

ыбан, -убан; -ы, -і, -ү; -ты; -ғалы, -jын, -jiн жұрнақтарының қолданыста болғанын: «Памятники 

древнетюркской письменности» атты еңбегінде атаған [6,114].  

«Әділ сұлтан» эпикалық жырында өте өнімді қолданған жұрнақтардың қатарына көсемшенің -

ып; -іп; -п тұлғасы жатады. Аталмыш тұлға есерткіш тілінде өте көп қолданылған. Қолжазбада -п 

тұлғасының әр түрлі етістіктерге жалғануынан өте өнімді жұрнақ болғанын байқаймыз. Мысалы: 

түйіп, жатып, сойып, айтып, құшып, қойып. 

М.Томанов: «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» деп аталатын еңбегінде бұл форма жайлы 

мынадай пікір айтқан: «-п тұлғасы көне түркі тілінде де өткен шақ мәнін беретін грамматикалық 

тәсіл». -ып, -іп, -п тұлғалы көсемшенің шығу тегі жайлы түркі тілдерінде түрліше пікір қалыптасқан. 

Мәселен, В.Н.Хангелдиннің пікірінше: «Татар тіліндегі -ып, -еп, -іп аффиксі тарихи шығу жағынан 

қимыл есімі – у, -ү, -белән шылауының тіркесіне әкеледі. Сонда: -бару 

белән//барубан//баруб//барып», -делінген [5,73].  

Есімшенің өткен шақ түрі етістік негізіне -ған, -ген, -қан, -кен жұрнағы мен -атын, -етін, 

жұрнағы арқылы жасалады. -ған жұрнағы арқылы жасалған форма өткен шақ мәнін білдіреді. «Әділ 

сұлтан» эпикалық жырында өткен шақ формасы арқылы мынадай сөздер жасалған. Мысалы: Қара 

шекпен жамылған. Ат артына арба сүйреткен. Қу ағашқа табынған.  

«Әділ сұлтан» эпикалық жырында есімшенің өткен шағы -атын, -етін жұрнақтары және -атын, -

етін, -йтын, -йтін есімшенің осы шақ жұрнақтары арқылы жасалған сөздер кездеспейді. 

Есімшенің келер шақ түрі етістік негізіне -ар, -ер, -р жұрнағы мен -мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, -

пек жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Жазба ескерткіште -ар, -ер жұрнағы арқылы жасалған сөздер 

мынадай: айтар, көшер. Мен иемнің жанында көшер едім. Ұшар құстай талпынды. Жырда -мақ, -мек, 

-бақ, -бек, -пақ, -пек жұрнағы жалғану арқылы сөздер жасалмайды [7,301-303]. 

Етістіктің рай категориясы деп қимылдың шындыққа қатысын білдіретін категория аталады. 

Аталмыш ескерткіш тілінде етістіктің төрт түрлі райы бар: ашық рай, бұйрық рай, қалау рай, шартты 

рай. Ашық рай (индикатив) деп қимылдың шындық өмірде белгілі бір мезгілде болатынын, болып 

өткенін, я болып жатқанын, я болмайтынын нақтылы білдіретін етістіктің категориясы аталады. 

Айқасып құшып жатқан-ды. Шүлдір-шүлдір сөйлеген. 

Бұйрық рай (императив) деп қимылды жасау я жасамауды басқадан талап ететін, қимылға 

қозғау салатын рай деп аталады. Сүйегіме сіңсін деп. Бойым сұлу өссін деп. 

Шартты рай деп екінші қимылдың жасалу-жасалмауына шарт болатын қимылды білдіретін 

етістік аталады. Ескерткіш тілінде ол іс-әркеттің істелу, істелмеуінің шартын білдіріп, -са, -се 

жұрнағы арқылы жасалған. Жау қолы қайтса деп. Жазылыңқы көрінсе. 

Шылау. «Әділ сұлтан» эпикалық жырында шылаудың да, де, та, те күшейткіш демеуліктері 

кездеседі. Жырда шылау сөз бен сөзді байланыстырады. Мысалы: Ей, толғай да толғай жүгірген. Ай, 

ел көшсе де мен көшпен. Жазып та қойып жүрген-дүр. Демеуліктер – өз шылауында тұрған сөздерге 

әр түрлі грамматикалық мағына, реңк үстейтін сөздер. Олар модальдық-экспрессивтік сипаты зор, 

семантикалық мүмкіндігі мол сөздер. «Әділ сұлтан» эпикалық жырында мынадай -ды, -ді нақтылау 

мәнді демеуліктер арқылы жасалған. Ғарық олжалы болған-ды. Айқасып, құшып жатқан-ды [8,75].   

Еліктеуіш сөздер. Эпикалық жырда дыбыстық еліктеуіш мысалы: Ей, қалт-қалт басқан қара 

атың. Сыбыр-сыбыр сөйлесіп. Бейнелеуіш сөздер жырда кездеспейді [7,345]. 

Грамматикалық ерекшеліктердің қатарында дүр (-ды, -ді, -ты, -ті) формантының қолданылуын 

көрсетуге болады. Жазып да қойып жүрген-дүр. Әділдің хатыны шиғыр айтып жылай-дүр. Таңланса 

болмас мекен-дүр қадыр аллам [1,45] сияқты жырда дүр форматының қолданылуын көреміз. 

Есімнен болған баяндауыш іс-әрекеттің нақты болған-болмағанын білдіру мәнін беретін дүр 

көрсеткіші қазіргі күнге -ды, -ді түрінде жеткен. ХҮ-ХҮІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясында, сірә, дүр 

варианты басым болғанға ұқсайды. Толған тоғай малы-дүр (Жиембет). 

Ауыспалы осы шақтың болымсыз түрінің І жақта -ма+й+мын, -пе+й+мін вариантының  орнына 

-ман, -пен жұрнақты тұлғасы да кездеседі. Және бұл амал жиі жұмсалған: Ел қонса да мен қонман. 

Ай, ел көшсе де мен көшпен. Ордасын ел тіксе де мен тікпен [4,97].  

Қорыта айтқанда, «Әділ сұлтан» эпикалық жырында тілдік деңгейлерді барынша қарастыруға 

тырыстық. «Әділ сұлтан» эпикалық жыры зерттелмеген тақырып болғандықтан, оны барынша терең 

зерттеу келешектің үлесі деп ойлаймыз. 
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Қазақстандағы тілдік мәдениеттің қалыптасуын жоғарылату қажеттілігіне, сонымен қатар, тілдерге 

қатысты негізгі мемлекеттік принциптерге негізделетін тілдік саясаттың біршама іс-шараларын әзірлеуге 

байланысты ауқымды мәселелерге көп көңіл бөлінеді.  

Қазақ кісі есімдерін ағылшын тіліне беруде қазақ кісі есімдерінің нақышын унификациялау, 

кодификациялау мен стандартизациялауды жүргізудегі қажетті әдістер мен өңдеу принциптерін іздену 

қажеттілігі туады. 

Жұмыстың мақсаты – қабылданған халықаралық ISO-R9-1968 стандартын және ағылшын тілінің кейбір 

дыбыстық-графикалық үйлесімдердің дыбыстық қабылдануының ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ кісі 

есімдерінің ағылшын тіліне берілу принциптерін анықтау, оңтайлы транслитерленген антропонимдерді бірегей 

базаға жүйелей ендіріп, қазақ кісі есімдерін ағылшын тіліне берілу сипатын ашатын электронды құрал мен web-

сайтты әзірлеу, нәтижесінде заманауи ғылыми-техникалық потенциалдарды қолданыстағы глобалды интернет 

желілерінде барлық адамзатқа қол жетімді етіп пайдалануға жол ашу. 

Кілт сөздер: Транслитерация, транскрипция, антропонимдер, электронды құрал, унификациялау, 

кодификациялау мен стандартизациялау. 

 

Bu derlemede, devlet tarafından belirleyen temel ilkelere dayalı dilsel politikası üzerinde, birkaç işlerin 

yapılmasıyla ilgili Kazakistan’da dilsel kültürünün oluşumunu geliştirmekte ihtiyaç duyulan sorunu vurgulanmaktadır.  

Günümüz dünyasında ve toplumda özel isimler önemli rol oynar. Sınırı geçerken Kazakistan’ın her vatandaşı 

önünde ses görüntü (görsel-işitsel) özelliklerini koruyarak belirli bir yabancı dile kendi ismini doğru çevirme sorunu 

ortaya gelir. Çalışmada bilimsel dikkat Kazakça isimler kolordusunun birleşme, kodlama ve devredilmesinin yapılması 

için ilkelerin üretim yollarını arama ihtiyacı vurgulanarak birkaç doğru ilkeler rehberliğinde her dil alfabelerin görsel-

işitsel uygunluğuna ve onların algılanmalarıyla yanısıra ulusal telaffuz özelliklerine ve İngiliz alfabesiyle Kazakça özel 

isimlerin transliteratiyonuna yönlendirilmekte.  

İngilizce’ye Kazakça adların esas kanunlara uygunluğu ve düzeltilen transliteratiyonun sonuçları ele alınmış. En 

çok T. Canuzak çalışmalarına ve ISO-R9-1968 (Uluslararası Standarta) dikkat edilir. 

Anahtar Kelimeler: Transliterasyon, transkripsiyon, isim standartlaşması, elektronik ösenek, dilselarası engel, 

tevhit, kodifikasyon. 

 

В настоящем обзоре акцентируется особое внимание на проблему необходимости повышения 

формирования языковой культуры в Казахстане, что связано с разработкой ряда мероприятий языковой 

политики, базирующихся на определенных государством основных принципах в отношении языков.  

В нашем время и социуме имена собственные играют очень важную роль. При пересечении заграницу 

перед каждым гражданином Казахстана возникает проблема правильной передачи своей имени в определенный 

иностранный язык, при этом сохраняя свои звуко-графические особенности.  

В работе внимание направлено на транслитерацию казахских имен на английский алфавит и отмечается 

необходимость поиска методов и выработки принципов, необходимых для проведения унификации, 

кодификации и стандартизации корпуса казахских имен, руководствуясь целым рядом правильных принципов с 

сохранением звуко-графического соответствия алфавитов каждого языка и их восприятия, а также 

национальных произносительных особенностей. 



317 
 

Ключевые слова: Транслитерация, транскрипция, антропонимы, электронное пособие, межъязыковой 

барьер, унификация, кодификация, стандартизация антропонимов. 
 

The author brings special focus on increasing necessity of formation of language culture in Kazakhstan which is 

connected to development of some actions of the language policy basing main principles determined by the state 

concerning languages. 

Nowadays in our society names play very important role. At crossing abroad before each citizen of Kazakhstan 

there is a problem of correct of a name transfer to the certain foreign language, thus keeping the sound-graphic features. 

In work the attention is directed on a transliteration of the Kazakh names on the English alphabet and necessity 

of search of methods and developments of the principles that are necessary for carrying out of unification, codification 

and standardization of the Kazakh names, being guided by a lot of correct principles with preservation of sound-graphic 

conformity of alphabets of each language and their perception, and also national pronunciation features. 

Key words: transliteration, anthroponyms, personal names, electronic benefit, unification, anthroponym 

standardization. 

 

Introduction: This paper considers linguistic process of transliteration, which was defined by Catford 

(1965) as the linguistic process when source language graphical units are replaced by target language 

graphical units, and approaches of converting Kazakh personal names into English. It is well-known that 

person names, locations and organizations as well as words borrowed into the language are the most frequent 

candidates for transliteration[1].  

But the process of transliteration as Susich and Razran (1960) mentioned must be unambiguous, 

accurately reconvertible, workable, and as simple as possible[2]. Therefore, and as a result of previous 

scientific works we came to the point that it is a big challenge to give the correct and the most appropriate 

transliterations of the names when it’s concerns to languages with different orthographies. Morton and 

Zitouni regarded spelling variants of foreign names after transliteration as the root of such kind of a 

challenge[3].  

The goal of this work is to find out and develop essential principles and methods for implementing 

unification, codification, and standardization of Kazakh personal names. And one of the essential principles 

is the preservation of the sound-graphic compliance of each language’s alphabet, its perception of sounds, 

and specific national articulatory features. 

The aim of the research project is based on the developing the principles of converting Kazakh 

personal names into English, relying on the accepted international ISO/R 9:1968 standard and by taking into 

account the features of perception of settled English sound–graphic combinations, to accurately systematize 

transliterated anthroponyms into a uniform base. Afterward, the base will be the fundamentals of the website, 

which was expected as a final product of the project. The website will assist to accomplish above mentioned 

transliteration by using technical tools to make public, on a global network a created base of transliterated 

names. 

Problems in Transliteration their historical background and various solutions: When the process 

of globalization has already began, it became more clear that the people all over the world, every nation 

would be involved into the close prelationship with each other. And it led to the intercultural and 

interlanguage communications. Nowadays there are a lot of linguistic research works which are devoted 

mainly to interlanguage and intercultural communications. And some of them were focused exactly on the 

transliteration of proper names (Lee, Chang & Jang, 2004; Karimi, Scholer & Turpin, 2007; Virga & 

Khudanpur, 2003; Wan & Verspoor, 1998; Aziz, 1983). 

Globalization has arised up necessity of correct transliteration of Kazakh names into English. At first 

personal names are a core marker of the individual, as  they identify unique individuals (Finsh, 2008). On the 

other hand if you utter incorrect pronunciation of your communicatee’s name you can some how disappoint 

him or her. Or at least your such action can cause unpleasant situation to him or her. Because as Mattyhews 

(2007) claimed transliteration is a lossy process, due to the lack of direct correspondence between languages’ 

phonetic systems.  

Personal and proper names, in the overwhelming majority of cases, tend to possess and indicate 

nationality and language. During conversations in foreign languages, one must use other nominal words for 

familiar subjects and concepts. However, differing from nominal words in their usage, personal and proper 

names become reference points for interlanguage communication. Thus, personal names are extremely 

important for communication and mutual understanding among people. They serve the purpose of situating 

people in social space, connecting them to family, lineage, ethnic group, and such (Palsson, 2014). This 

alone provides significant justification for the study of onomastics and transliteration resources for foreign-

language personal names. 
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No doubts that personal names have huge importance in our life. Besides other types of cultural 

considerations, all written forms of an anthroponym function as legal identification (Yermolovich, 2001). At 

first act of transliterating of personal names can be perceived as a simple assignment. In reality, its 

entanglements and challenges turn out to be clear, particularly for the specialists in Kazakh Civil 

Registration and passport offices who are filling out birth certificates, identity cards, and passports, 

furthermore for the representatives of the different social establishments finishing records for  citizens. 

Namely, following our basic research aim, when going abroad, the citizens of Kazakhstan clash with the 

complexities in accurate name transfer, i.e., in retaining the sound–graphic features in a certain foreign 

language or languages.  

Civil Registration and the Population Service Center are the two main governmental organizations, 

which a responsible for the accurate transliteration of proper names in the Republic of Kazakhstan. In fact, it 

is difficult to imagine a worker in science or culture or an expert in any branch of human activity who would 

not need to use proper names transliterated into English, especially in the offices of the department of the 

Population Service Center. Representatives of almost all professions, which work with documents every day 

experience  the necessity to convert Kazakh names into English. Besides, even the simple citizens face 

similar complexities when filling out various documents (e.g., visa registrations, summaries, and 

autobiographies).  

As a particular case, during the act of recording international passports, the governmental 

organizations of the Republic of Kazakhstan start with the original graphics of names and surnames of 

Kazakh citizens written in the Kazakh and Russian languages, i.e., the Cyrillic letter set. Hence, names and 

surnames are at first assigned as Kazakh or Russian, regardless of their origin. In this way, when personal 

names are registered in the passport, they are converted, i.e., each Russian or Kazakh letter is supplanted  

with the conformable letter or combinations of letters in the English alphabet. Unfortunately, the written 

reproduction of proper names becomes distorted, e.g., Maksim becomes Maxim, Aleksandr becomes 

Alexandr, Tanat becomes Tangat, and Kanat becomes Qhanat, and so on. 

Need for a Modern and Practical Solution: Thus, personal names demand special attetion for their 

transliteration into another languages. The act of tramscribing personal names may lead into the loss of some 

linguistic qualities. Beside losing some of these qualities, the transcribing of a name into other language can 

complicate the identification of the name’s carrier. In spite of the fact that onomastics has not been totally 

denied of language specialists' consideration, they have scarcely explored the topic of regularities in lexical 

signs for the interlingual transcribing of anthroponyms.  

Moreover, some people need correct, consistent resources to assist them to transcribe personal names 

in foreign languages, such as translators of various texts. Consequently, specialized knowledge in onomastics 

is becoming increasingly necessary. Also, modern language policy of the government has given the 

importance for the current issue of transliteration.  

The language policy of the country developed in the form of language planning. In 2007, the President 

Nazarbayev has introduced new language policy named “Trinity of Languages,” Kazakh, Russian, and 

English. This project has given rise to a number of tasks needing to be done, one of them performs the 

correct transliteration of Kazakh names into English. Today, in the highly charged and relatively recently 

changed conditions in the Kazakh public, political, social, and economic situations, there is a need for the 

preservation of ethnos, language, and spirit of the people, ethnic consolidation, and the unity of all people. 

The need for directories for the forms of normalization and codification are obvious, and the distribution of a 

public resource in the form of a website and an electronic platform for glossal dictionaries becomes a 

necessity. 

Besides, in order to transliterate Kazakh names into English, a person should know the rules and 

principles of correspondence. Nevertheless, correctness in transliteration is relative, changing with the due to 

the new norms and instructions. Therefore, it becomes also necessary to imagine how to arrive at an expert 

transliteration if the applicable rules do not appear adequate to cover certain cases. In any case, we should 

realize fully that in any way converting will have some little incorrectness. hence, the conscious assimilation 

of transliteration bases, understanding of the nature of names, and mastering them despite the rather minute 

variations in the Kazakh names, and transferring by English graphic means comprise the actual task at the 

present time. 

The new national-focused ideology advocates addressing a national means for the transliteration of 

proper names. According to Smailova (2009), we have to accept up to date norms of the converting of 

personal names at the present stage of our country’s history. To achieve the most exact converting of proper 

names into foreign languages, we must proceed from the source language to target language, without a 

supporting intermediary language[4]. 
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Recommended Methods for Modern and Consistent Transliteration: In order to transliterate 

personal names into foreign language, we should be guided by principles of preservation of national features 

and the corresponding sound–graphic features of perception and pronunciation of each language. 

Furthermore, personal names’ adoption by transliteration can be guided by a written (graphic) form. A 

simple converting of the graphic form of a name without textual changes from one language into another 

language is possible. Such practice is more convenient, of course, when languages use the same general 

graphic basis, for instance, countries using Latin graphics. 

In English, the fact is that many letters of the Latin alphabet have changed sound value or are read 

unconventionally in certain combinations of letters and words. Consequently, in order to transliterate 

personal names, we should take into account the phonetic peculiarities of the Kazakh and English languages, 

which in particular cases, are better and closer if transferred directly rather than through the Russian phonetic 

system. As an intermediate language, Russian generates options for names that are read somewhat similarly 

to the originals in the Kazakh language. The process of transliterating personal names needs reckoning with 

the accepted international standards; however, at the same time, the individual Kazakh language has certain 

peculiarities in sound–graphic combinations that should be accurately and directly transferred into English, 

taking into account the perceptions of sound symbols. 

The sound system of any language is primary and the written secondary. Logically, a name transfer 

should be guided by achievement of phonetic proximity to the original. The first task in the transfer of proper 

names is deciding on a transcription method that replicates, as precisely as possible, the accepting language’s 

sounding of the name. However, the transcription aim consists of not only transferring the sound of the name 

as accurately as possible into the accepting language’s alphabet, but also observing a principle of biunique 

compliance between the phonemes of the original and their foreign graphic counterparts – a compliance in 

the accepting language that is not always achievable. Phonologic systems of various languages are, as a rule, 

so specific that it is impossible to put their sounds in biunique compliance. 

Direct transliteration, which does not consider the sound–graphic and phonetic features of concrete 

language, has both advantages and shortcomings. The advantages are obvious such as the written form of a 

name is not distorted and the individual has a universal identification independent of language. However, the 

receiving language is likely to impose a pronunciation according to its own rules. 

This method deserves special attention for the transfer of names into other languages because there are 

essential differences in the phonetic systems of various languages. This observation supports the fact that 

Kazakh names in Russian and English look different because sounds transferred by special graphic means in 

one language do not comply with the other in a way that is quite clear. The need for special attention also 

arose because English seems to offer phonetic and spelling options for the transfer of Kazakh names. For 

example, the name Бақыт in different documents including passports may be transferred as Bakit, Bakhit, 

Bahit, or Bahyt; names with the general component of жақсы (Жақсылық, Жақсыкелді) may become 

Zhaksilik, Zhaxylyk, Zhaksygeldi, Zhaxigeldy, or Zhaksykeldi; Arystan as Arystan or Aristan; and Гүлмира 

becomes Gulmyra or Gulmira[5].  

Modern translational practice has developed a principle of practical transcription aimed at the transfer 

of proper names’ sounds, but at the same time includes some elements of transliteration. Because of 

transliteration elements, restoring a proper name’s initial form to the original language happens more easily, 

and this is sometimes extremely important for transferring anthroponyms into English. 

The definition of national and language accessory of proper names allows choosing the correct system 

of reference points by transfer or a choice of traditional option, creating a practical solution for transliteration 

by considering all the components of form and content of proper names, transferring adequately the most 

important components of Kazakh proper names, and also providing particular attention to the following: а) 

sound and graphic similarity (transcription and transliteration method); b) convenience of pronunciation and 

harmony of compliance;   c) preservation of the identity of a name. 

In order to avoid such kind of misunderstandings of figurative sound–graphic converting of the names, 

a transliteration system based on transliteration principles provided by Gilyarevski and Starostin (1985) is 

offered: 

а) Unambiguity: The letters of one language (in this case, the Kazakh language) always to transfer to 

the same Latin letters or combination of letters;  

b) Convertibility: Any Latin equivalent of a transliteration is unequivocally restored into the Kazakh 

alphabet; 

c) Traditional character: The system relies on consistent traditional transfer, developed in our country, 

of Kazakh letters into Latin letters; 

d) Universality: The same system is used in all facets of a transliteration[6]. 
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Conclusion: The adequate transfer of Kazakh names into the Russian and English languages connects 

with an urgent need for resources that fix surnames and patronymics and transfer them correctly into English. 

In addition, the resources must render effective help transfer of names from one language to another in that 

the name is accurately recorded, whatever its sounds, because accurate personal identification sometimes 

depends on it. These resources partly consist of the proposed electronic dictionary reference, of national 

appointment, with the following fundamental principles: 

• Evening-out existing options in writing Kazakh personal names in various sources by identifying and 

coordinating their transfer through English graphic means;  

• Normalization and standardization of Kazakh personal names in English writing.  

 Thus, a search for methods and development of principles necessary for unification, codification, and 

standardization of Kazakh names is part of this paper’s purpose. In this regard, transliteration program for 

Kazakh names serves as a foundation for solving the problems elucidated above. An electronic resource for 

accurately transferring Kazakh names into English includes basic, accurate, and consistent provisions and 

recommendations about the sound–graphic compliance of alphabets and the national articulatory features of 

each language. 
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ТҮРКІСТАН ЖӘНЕ ЙАСЫ АТАУЛАРЫ ЖАЙЫНДАҒЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 
Мақалада Ақтөбе қалажұртынан табылған хұм ауызы ернеуінде жазылған, Түркістан атауы келтірілген 

үш бәйіт мазмұны айтылады. Сондай-ақ Қ.А.Ясауи кесенесінің тұсында орналасқан ежелгі Йасы өзенінің 

аңғарын сақтап қалу туралы мәселе көтеріледі. Аңғардың суреттері беріледі. Аңғардың А.Ясауи кесенесі 

жағындағы бөлігіне «Дәулет» мейрамханасының иесі жаңа ғимарат тұрғызып, аңғарды тегістегені суреттермен 

дәйектеледі. 

Кілт сөздер: Йасы өзенінің аңғары, Түркістан, кесене, хұм, Әмір Темір. 

 

1989 жылғы қазба жұмысы кезінде Ақтөбе-Баласағұн қалажұртының аумағында орналасқан 

Ақсу су қоймасының батыс жағынан үлкен хұмның сынықтары [1] табылған. Сынықтарды 

құрастырғанда хұмның ауызы шыққан. Оның әлі де 35-40 сантиметрдей бөлігі сол күйі табылмаған. 

Бұл хұмның құндылығы мыналар: оның ернеуіне түгелдей соғды-түркі жазуымен белгісіз мәтін 

жазылған. Ғалымдар ол жазуды оқытуға Ленинградтағы (Санкт-Петербург) соғды тілінің маманы 

В.А.Лившицке берген. Ол әріптерді құрастырып, соғды тіліне ыңғайлап, сол тіл бойынша мәтін 

құрастырып шыққан. Бірақ ол мәтінді баспа бетінде жарияламаған. Өйткені ол өзінің оқуының 

жасанды екенін сезетін болуы керек. Профессор У. Шәлекенов оның қолжазбасын алып, 

кітаптарында жариялап жіберген. Шындығында В.А. Лившицтің оқуы қате оқу. Ол жазу ешқандай 

соғды тілінде жазылмаған. Мәтін соғды-түркі әріптерімен түркі тілінде жазылған өлең болып шықты. 

mailto:bekor53@mail.ru
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Өлең мазмұны өте құнды. Өйткені онда түркі елінің алғашқы атауы Түрүкүстүн болып жазылған. 

Өлең мазмұны осы Түркүстүн еліне арналған. Өлең 18 буынды, ұйқастарына қарай, әрі мазмұны 

бойынша екі жолға бөлінеді. 

Сынықтар үш үлкен бөлікті [2] құрайды. Ғалымдар екі сынықтың жігі анық болғандықтан, ол 

екеуін дұрыс біріктірген. Яғни, біз ІІ және ІІІ деп белгілеген сынықтардың біріктірілуі дұрыс. Ал ІІІ 

сынықтан кейін келеді деген бөлігі өз орнында тұрмағаны анық байқалады. Яғни, біз бірінші бөлік 

деген сынық ІІ мен ІІІ бөліктің ортасына қарама- қарсы орналасуы тиіс. Өйткені бұл бөлік күрт 

иілген. Ондай жағдайда І сынықтың оң жағында ІІ сыныққа дейін жалғасқан (шартты түрде ІV деп 

аталады) тағы бір сынық болған. Сондай-ақ І сынық пен ІІІ сынықтың арасында келесі бір (шартты 

түрде V сынық деп атайық) болғаны анықталады. Сонда хұмның ауызы бес үлкен сыныққа бөлінгені 

белгілі болады. Бұл, әрине, болжам, мүмкін, ол сынықтар майда бөлшектерге бөлініп кеткен болар. 

Олардың табылмауы соны меңзейді. Жалпы бес сынық орны бар. Оларда шамамен 10 жол өлең 

жазылған деп жобалауға болады. Қазіргі табылған үш сынықтың әр қайсысында екі жолдан өлең 

сақталған. Екінші сынықтың бірінші жолының басындағы үш буынды бір сөз жетіспейді. Ол 

табылмаған, біз ІV сынық деп атаған бөліктің соңында қалған болуы тиіс. Біз ол сөзді [Інжудек] 

кейінгі сөздердің мазмұнына сәйкестендіріп өзіміз қостық. Жалпы ой қисынына салып салыстырсақ, 

сөздің дұрыс қосылғаны сезіледі. Араб өлеңдерінің құрылымы бойынша екі жол ұйқасты бәйіт деп 

атайды. Сол өлшем бойынша хұм ернеуінде 5 бәйіт жазылған деуге болады. Бізге жетіп отырғаны 3 

бәйіт қана. І сынықтың екі жолынан кейін үшінші жолдың басқы үш сөзі жазылған. Бұл біз ІV сынық 

деп белгілеген, табылмаған сынықта жазылған екі жолдың басқы бөлігі болып саналады. Жалпы өлең 

мазмұнына қарағанда ежелгі түрік елінің атауы Түрүкүстүн сөзінен басталған сынықта өлеңнің ең 

басқы бәйіті жазылғаны аңғарылады. Өлеңнің көркемдігі ғажап, құндылығы өлшеусіз. Өйткені 

түркілердің еліне, Түрүкүстүнге, арналып отыр. Жазбаның  суретін, түпнұсқасының қол көшірмесін 

келтірейік. 

 
 

І сынық суреті 

 

 
 

ІІ сынық суреті 

 
 

ІІІ сынық суреті 

 

 

 
 

Археологтар құрастырмасының суреті 
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Түпнұсқаның қол көшірмесі 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Түпнұсқаның транскрипциясы 

 

І сынық 

Түр(ү)күстүн, арымсыз, елімсіз, ебімсіз, кененлік абатым, 

Абам, атам, мамам, тәтлүуүдж, джірін джүзүмүм әм набатым. 

 

3 жолдың басындағы үзік (табылмаған ІV сынықтағы екі жолдың басы) 

Өрмен йемішлік білік... 

  

ІІ сынық 

[Інжудек], меруертімдек, джақұттек, дүррүу гауһарым сен, сен, сен!!! 

Күмісім ақ алтынымсыз һәм құдірет тек Түр(ү)күстүн кен, кен, кен!!! 

 

ІІІ сынық 

Ердем, мәртлік, йігер, сұсұң, рахмат, мархамматың дәл сыр сандық, 

Мақсат берчі, йем, бір мәртебелік дем бірле дем уа илһамлық. 
 

Түпнұсқаның аудармасы 

І сынық  

Түр(ү)күстүн, арымсыз, елімсіз, үйімсіз, кененді абатым, 

Бабам, атам, мамам, тәтті, шірін жүзімім әм набатым. 
 

3 жолдың басындағы үзік (табылмаған ІV сынықтағы екі жолдың басы) 

Өрмін жемісті білік... 
 

ІІ сынық 

[Інжудей], меруертімдей, жақұттай, дүррүу гауһарым сен, сен, сен!!! 

Күмісім ақ алтынымсыз һәм құдіреттей Түр(ү)күстүн кен, кен, кен!!! 
 

ІІІ сынық 

Ердем
  
, мәрттік, жігер, сұсың, рахмет, мархабатың дәл сыр сандық, 

Мақсат берші, ием, бір мәртебелік дем бірле дем уа илһамлық

. 

                                                           

 Ердем (көне түркі) – ердің ерлік даңқы 


 Илһам (араб) – (сенім) сіңірерлік, енгізу; ұйыту; шабыттандырарлық; шабыт. Араб сөздері мына сөздіктен 

алынды – Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Москва, «Русский язык», 1985, С. 732. 
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Түркістан атты тарихи-географиялық ел атауы туралы ҚСЭ -да [3]: «VІ-VІІІ ғасырлардағы 

армян және парсы деректері мен Табари еңбектерінде Амудариядан солтүстікке, Каспий теңізі мен 

Оралдан Алтай мен Қытайға дейінгі аралықты алып жатқандығы айтылады» деп көрсетіледі. Содан 

бергі замандарда бұл алып аумақ Шығыс Түркістан, Түркістан болып аталып келеді де, кейін Орта 

Азия және Қазақстан болып аталғаны айтылады. Жалпы түрүк елесімі Түрүк қағанаты дәуірінен бері 

пайда болды десек, кейін қағанат шығыс, батыс болып екіге бөлінген соң, Шығыс Түркістан және 

Батыс Түркістан болып аталу қалыптаса бастаған деуге болады. Түркістан атауындағы стан сөзі ‘ел 

қонысы’ мағынасындағы парсы сөзі деп аталып келеді. Ал бұл сөзді ең ертеде қолданған түркілер 

екені, ерте дәуірде түркі тілі бүкіл әлемде жетекші рөлде қызмет атқарғаны назарға алынбайды. Сөз 

болып отырған жазба ескерткіштегі елесімді біз Түрүкүстүн деп транскрипцияладық. Себебі бұл 

сөзде жіңішке Ү таңбасы жазылғаны аңғарылды. Біз бұл сөз қазақ тіліндегі ұстұн сөзімен түбірлес 

сөз деп білеміз. Ұстұн сөзі үйдің арқалық бағанына тіреу ретінде қойылған ағашты білдіретіні мәлім. 

Яғни, тірек деген мәнді білдіреді. Әрине, тірек негізінен орталыққа қойылатыны өзінен-өзі белгілі. 

Сондықтан ұстұн сөзі орталық деген мәнді де білдірген десе болады. Ондай жағдайда Түрүкүстүн 

сөзі ‘түрүк елінің ұстұны’ деген мағынаны білдіру үшін қолданылғаны мәлім болады. Бұл жағдайда 

елдің ұстұны болып орталық әкімшілік ордасы орналасқан қала аталатыны аян. Орталық қала елдің 

тірегі, кіндігі саналатыны да түсінікті жайт. Осы тұрғыдан алғанда елдің әкімшілік ордасы 

орналасқан қала астана сөзі де парсы сөзі емес, төл түркілік сап (сөз) десек жаңылыс болмайды. 

Түрүкүстүннің ел атына айналу жайына зер салсақ, әрбір түрүктің үйі өз ұстұны, ошағы, шаңырақ-

төбесі саналатыны секілді, барша түрүктің тұрақ мекені, аумағы да жалпы Түрүкүстүн болатыны 

дәлелдеуді қажет етпейді. 

Жазба ескерткіште келтірілген ІХ-ХІІІ ғасырлардағы Түрүкүстүн ел, жер атауы ХV ғасырда 

Йасы [3, 217] қаласының атауына да айналды. Түркістан қаласының 1500 жылдық тойына арналған 

конференцияға жазылған «Түркістан – Тұранның көне астанасы» атты баяндамасында профессор У. 

Шәлекенов: «Тарихи деректерге қарағанда, қытайлар түріктерді сюннулердің (ғұндардың) ұрпақтары 

деп санаған. Бұл өлкеге түрік тайпалары мен халықтары ғасырлар бойы кір жуып, кіндік кескен 

Отаны болғандықтан Түркістан деп ат береді. М. Жұмабаев өзінің «Түркістан» өлеңінде былай дейді: 

 

Түркістан екі дүние есігі ғой, 

Түркістан ер түріктің бесігі ғой. 

Тамаша Түркістандай жерде туған, 

Түріктің тәңірі берген несібі ғой» [4], - 

 

деп, Мағжан ақынның отты өлеңін мысалға келтіріп, түркілердің ежелден-ақ адамзат мәдениетіне 

қосқан үлесінің зор болғаны туралы баян етеді. Мағжанның «Түркістан» өлеңіндегі өр рух пен сөз 

болып отырған жазба ескерткіштегі Түркүстүн туралы өлең мазмұндық жақтан неге үндесіп жатыр. 

Мағжан бұл өлеңді оқыған жоқ қой, бірақ түркілік өр рух Мағжанға дейін үзілместен жалғасып келді. 

Сондықтан да оның осындай алапат рухты өлең жазуға рухани күш-қуаты толық жетті, сондықтан да, 

мың жылдық уақыт керуенінен соң да, екі ақынның өлеңдері үндесіп жатыр. Десек те, мың жыл 

бұрынғы беймәлім ақынның тілінің дәмі өзі тілге тиек еткендей «шырын» емес деп кім айта алады. 

Уахит ағаның Түркістанның 1500 жылдық тойына қатысуы, Түркістан туралы ой толғауы 

кездейсоқтық па? Біздіңше, мұнда, Баласағұн жазбаларынан табылған  «Түрүкүстүн» өлеңі мен 

Мағжанның «Түркістан» өлеңі және Уахаңның Түркістан туралы баяндама жасауы арасында Көк 

Тәңірі – Алла Тағала тарапынан жасалып жатқан бір байланыс бар сияқты көрінеді. Алла Тағала есімі 

мен сөздері жазылған қақпақ сынығының бізге жетуінде де бір хикмет бар ау?  

Өлең түпнұсқасында келтірілген дем бірле дем, ердем, илһамлық сөздері қазақша аудармада 

өзгеріссіз қалдырылды. Өйткені көне түркілік ‘ердем’ сөзінің қазақ тілінде сәйкес келерлік баламасы 

жоқ. ‘Дем бірле дем’ тіркесі тілімізде ‘дем бе дем’ тәрізді формалық және мағыналық өзгеріспен 

қолданылады, ал өлеңдегі дем сөзінің мағынасы демеу, күш-қуат мәнінде екені сезіледі. Араб 

тіліндегі ‘илһам’ сөзі түркілік -лық жұрнағымен біріктіріле, ‘сыр сандық’ сөзіне ұйқастырыла 

қолданылған. Біз де солай қалдырғанды жөн көрдік.   

Есім ханның тұсынан бері қазақ хандығының астанасы болған Түркістан қаласының тарихы 

тым тереңнен тамыр тартады. Ерте замандарда қазіргі Түркістанның айналасында іргелес жатқан 

көптеген қалалар болған. Солардың бірі Шавғар атымен белгілі. ХІІ ғасырдың алғашқы ширегінде 

Шавғарға қарақытайлар шабуыл жасап, қиратады. Сол кезеңнен бастап аймақтың орталығы Йасы 

қаласы болады.  
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Йасы қаласы атының асқақтап дүниеге кең тарауына ислам сопылығының бір тармағы түркілік 

сопылықтың ізашары Әзірет Сұлтан Құл Қожа Ахмет Йасауидың осы қаланы мекен етуінің негізінде 

жүзеге асты. Ғалымдар Қ.А.Йасауиды 1093 жылы дүниеге келді деп санайды. Әулиенің туған жылы 

деп осы санды негізге алатын болсақ, Қ.А.Йасауи 1099 жылы жеті жасында ұстазы Арыстан бабамен 

жолыққан дейміз. Біз қазақтық дүниетаным бойынша туған жылға алты жас, оған құрсақтағы 

кезеңдегі бір жылды қосып есептеп отырмыз. Ал әулиенің қылуетке түскен уақыты 1155 жыл болады. 

Бұл кезең арасында Қ.А.Йасауидың Құран Кәріммен танысуы, түркілік сопылық тариқаттарын 

жүйелеуі және тәңірілік діннің ықпалындағы түркі тайпаларын ислам дініне қаратуы тәрізді 

қызметтері атқарылғаны мәлім. Әзірет Сұлтанның бұдан кейінгі тағы да алпыс екі жыл жасап, түркі 

тілінде хикметтер жазуы туралы ғалымдардың әр түрлі пікірталастары бар. Кейбір ғалымдар әулиенің 

125 жыл жасағанына шүбә келтіреді, бұл арқылы олар кейбір хикметтерді Қ.А.Йасауидың өзінің 

жазғанына да шүбәмен қарайды.   

Уикипедияда «Әмір Темір Әзірет Сұлтанның қазіргі кесенесін салдырғанға дейін Йасы 

қаласында Қ.А.Йасауидың ескі мазары болған» [5] деген дерек келтіреді. Ол деректе былай дейді: 

«Ясы қаласы туралы деректер 13 ғасырда жарық көрген Киракос Гандзакенцидің «Армения тарихы» 

атты еңбегінде кездеседі. Бұл еңбекте Ясы қаласы Асон деген атаумен берілген. Ясы атауы 14 

ғасырдан бастап тарихи шығармалардың беттерінде жиі көріне бастады. Шараф әд-Дин Әли Йездидің 

хабарларына қарағанда 1388 жылы Ясыны Тоқтамыстың әскерлері талқандап, түрік тайпаларының 

қасиетті мекеніне айналған Қожа Ахмет Ясауи мазарын тонайды. Әмір Темір Тоқтамысты 

талқандағаннан кейін жаулап алған олжаның бір бөлігін Қожа Ахмет Ясауи кесенесін салуға 

жұмсайды». 

Қаланың неге Йасы болып аталуы жайында тұшымды деректер жоқ. Мен 1984-1989 жылдар 

арасында С.М.Киров (Әл-Фараби) атындағы, Қазақ мемлекеттік университеті филология 

факультетінің араб бөлімін бітірерде Қ.А.Йасауидің хикметтерінің тілі бойынша диплом жұмысын 

қорғадым. Сонда қала атауы Йассы ма, әлде Йасы ма деген сұраққа жауап іздеп біраз іздендім. 

Соңында Йасы болған деген ойға тоқтап едім.  Мүмкін, бұл әлі де зерттей түсуді қажет ететін 

тақырып болар. Қызметті ауыстырып, Түркістанға келгеннен соң, 2003-2004 жылдары шамасында 

қаладағы қазіргі «Дәулет» мейрамханасының тұсына жақындағанда, бір жасы 80-ге жақындаған, 

артық еті жоқ, орта бойлы қария маған қарсы келе берді. Мен ол кісі жақындай бергенде сәлем беріп: 

«Сізден бір нәрсе сұрауға болады ма?» – дедім. Ол кісі: – Иә – деді. Мен: – Түркістан қаласының ескі 

аты Йасы болып неге аталған? – дедім. Біз С.Қожанов көшесіндегі Қ.А.Йасауи кесенесіне қарсы 

беттегі көпірдің жанында, мен көпірге беттеп, қария маған қарсы қарап тұрған болатынбыз. Қария 

кейін қарай шорт бұрылды да көпірдің астындағы үлкен аңғарды нұсқап: – Міне, осы аңғар Йасы 

өзенінің аңғары, қала осы өзен атымен аталған – деді. Мен қарияға алғысымды айттым, басқа сөз 

қатысқанымыз жоқ. Сол алған жауаптың әсерімен аңғарды бойлай қарасам, өзен аңғары Қаратау 

беттен бас алып, Әзірет Сұлтан кесенесіне қарай бет алғаны көрінді. Аңғардың бағытына мұқият зер 

салсақ, ежелгі өзен Йасы қаласының шығысынан оңтүстігіне қарай айналып өткен сияқты. Қарияның 

осы мәліметіне қарағанда қаланың аты өзеннің атына сай ЙАСЫ болып аталғаны аңғарылады. Қария 

бұл мәліметті бұрынғы заман адамдарының ес-жадыларынан біреуден-біреуге жалғасқан, ауыздан-

ауызға қөшіп келе жатқан деректерден қабылдап алғаны көрініп тұр. Еліміздің тарихи 

географиясында ежелден қолданылған Асы өзені, соған сәйкес Асы жайлауы тәрізді атаулар қазір де 

Жамбыл обылысында бар. Ас деген сөз көне заманда су, өзен, көл мағынасында қолданылған. 

Мысалы Тек-ес, Кел-ес, Тал-ас (//Тар-ас) сияқты т.б. өзендер атындағы ежелгі гидроформанттар 

соның айғағы. Төменде аталмыш Йасы өзенінің аңғарының суреттерін келтіреміз. 

 

 

 

1. Көпірдің Қаратау жақ бетіндегі аңғар 
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3. Көпірдің Әзірет Сұлтан  жақ бетіндегі аңғар 

 
2. Көпірдің Әзірет Сұлтан  жақ бетіндегі аңғар 

 

 

 
4. Көпірдің Әзірет Сұлтан  жақ бетіндегі аңғар

 

 

Бұл келтірілген фотосуреттердің 1-7-не дейінгілері 2015 жылдың күзі немесе 2016 жылдың қаңтар-

ақпан айларында түсірілген, қалған 8-9 фотосуреттер маусымның 4-5 күндері түсірілді. 1 сурет 

көпірдің Қаратау жақ аңғарының бейнесін көрсетеді. Аңғардың үстіндегі С.Қожанов көшесі бойына 

салынған көпір бетон тіреулерге орнатылған, бұл шамамен 1960-1970 жылдары салынған болса 

керек. Ал оған дейінгі көпір қандай болды екен деген ой туады. Бұрынғы ескі көпірді көргендер 

болса, естеріне түсіріп, мақала етіп жазса да, бір игі іс болар еді. Жалпы Йасы өзенінің аңғары 

Қаратау жаққа қарай қалай сұлбаланған, каналдан, Шобанақтан ары қарай қалай жүлгеленген, соны 

зерттеп айқындау да қажет. 

2-4 суреттер Әзірет Сұлтан жақ беттегі аңғарды бейнелейді. 2 суретте аңғардың ішіндегі 

қураған құрақтар, оның арғы жағынан Қ.А.Йасауи кесенесі  көрініп тұр. 4 сурете аңғардың сол жақ 

бетіндегі бір қабатты «Қалқа» шаруа қожалығының ет өнімдері деп жазылған дүкен бейнеленген. 

Содан ары көпірдің алдына ұзын бетон плиталар қойылған, бұлар аңғардың сол жағы мен оң жағын 

жалғастыратын алаң-көпірді аңғартады. 3 сурете  «Қалқа» шаруа қожалығының орнына салынып 

жатқан «Дәулет» мейрамханасы иесінің жаңа ғимараты, 2 суреттегі күл үйіндісіне жалғастырыла 

төгілген топырақ тегістеліп, құрылыс алаңына айналдырылған.  

Бұл мақаланы мен фотосурет түсірілген кезде, яғни, 2015 жылдың күзі немесе 2016 жылдың 

көктемінде тез жазсам деп ойлаған едім, Өйткені қаланың тарихы мен елдің ертеңін ойлайтындардан 

гөрі бас қамын жоғары қоятындардың бар екенін, олардың аңғарды тегістеп көзден таса ететінін 

ескерген едім. Алайда кейін мақаланы Йасы қаласының тарихы және соған қатысты көне 

материалдарды зерттеп, кең мағұлыматты етіп жазайын деп шештім. Міне, соның кесірінен мынадай 

құрылыс басталып кеткеннен кейін қысқаша, тек Йасы өзенінің аңғарын сақтап қалу мәселесі ғана 

жазылып отыр.  

Йасы өзенінің аңғары туралы мәлімет бізге Түркістан қаласының ежелгі атының неден пайда 

болғанын ашық аңғартуымен құнды дерек болады. Өзеннің қаладан ары Сырдарияға қарай 

жалғасатын өзек-арнасы бар ма, жоқ әлде өзен суы ерте заманнан егістікке немесе қаланы 

суландыруға пайдаланылып, қаланың батысындағы аңғары тегістеліп кетті ме, соны анықтау мәселесі 

де жауабын табуды қажет етеді.  

Йасы өзенін қалай сақтап, оны қандай қажеттерге жаратамыз деген сауалға көпшілік болып 

жауап іздеуіміз керек. Алғашқы ұсынысымыз былай болады: аңғарды тазалап, қоқыспен, топырақпен 

көмілген тұстарын аршып, бұрынғы қалпына келтіруіміз керек. Содан соң табанына су өткізбейтін 

тас плиталар төсеп, балалар шомылатын бассейн және халық демалатын орын жасауды қолға 
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алғанымыз дұрыс болмақ. Демалыс орнының аты «ЙАСЫ ӨЗЕНІ» болып аталса, қаламыздың 

атының туу тарихынан хабар беріп тұрар еді. Қалалық әкімшілік және көпшілік қауым болып, Йасы 

өзенінің аңғарын сақтап қалайық, оны ары қарай көркейтуге ат салысайық, ағайын! 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ  

КАЗАХСКОГО КНИГОИЗДАНИЯ  ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 
Мақалада ұлттық кітаптану саласының деректану базасын қалыптастыруда архив деректерінің рөлі 

қарастырылады. Сонымен қатар кеңес кезеңіне дейінгі қазақ басылымдарының тарихын бейнелейтін 

кітаптанудағы түпнұсқалар жүйесінің сипаттамасы берілген.  

Түйін сөздер: архив, құжат, дерек, деректану, кітап, кітаптану, басылым, тарих, кітап ісі, библиография, 

материалдық және рухани мәдениет. 

 

Изучение истории национального книжного дела играет важную роль в восполнении 

полноценной картины культуры казахского народа прошлого. Книжное дело, являясь важнейшей 

составной частью истории культуры, национальной литературы и просвещения естественным 

образом становится  объектом научного исследования в системе книговедческой науки.  В сфере 

интересов современного книговедения находятся общие и частные вопросы истории книги и 

книжного дела. Важной частью исторических исследований в области книжного является подготовка 

и создание необходимой для них источниковой базы.  

Необходимость во всестороннем изучении проблем историографии и источниковедения в 

мировом книговедении была осознана еще на заре рождения книгопечатания. На протяжении 

нескольких столетий во многих странах мира формировались колоссальные как по количеству, так и 

разнообразные по содержанию и происхождению источники, касающиеся широкого спектра проблем 

книжного дела, создающие условия для проведения многоаспектных научных   исследований в 

области книговедения и сопредельных с ней наук. Одновременно в странах ближнего (Таджикистан, 

Узбекистан, Россия, Украина, Белоруссия и др.) и дальнего (Германия, Франция, Италия, Польша, 

Чехия и др.) зарубежья сложились национальные школы книговедения, имеющие богатый опыт 

исследований в области книговедческих и сопредельных с ней наук.  

Создание источниковой базы национального книжного дела взаимосвязано с проблемой 

формирования национального книжного репертуара - библиографии. Для нас примером могут 

служить труды французских, польских, итальянских, немецких, русских книговедов и библиографов, 

создавших хронологические, сводные, типологические, территориальные, языковые и другие 

капитальные библиографии национальной книги, каталоги издательских фирм и типографий. В этих 

странах на учете состоит каждая книга, любое печатное произведение, являющееся типографской 

продукцией, а изучению проблем книговедческого цикла придается государственное значение. 

Подобное отношение к изучению истории национальной книги (рукописной и печатной) характерно 

не только для европейских стран, известны капитальные труды исследователей Китая, Японии, 

Кореи, Индии, Египта, Ирана, Сирии и многих других азиатских стран, где традиции рукописной и 

печатной книги появились намного раньше, чем в Европе.  

Для всего цивилизованного мира давно стало аксиомой, что книга и книжное дело в целом - 

неотъемлемая и важнейшая часть духовной и материальной культуры нации. Книга служит 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%20Түркістан
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средством сохранения и передачи информации, знаний, традиций как в пространстве – по странам и 

континентам, так во времени – от поколения к поколению, служа фактором сохранения 

преемственности поколений и развития общества по пути прогресса. Поэтому наука о книге - 

«Книговедение», в системе других научных дисциплин гуманитарного цикла, занимает за рубежом 

приоритетное положение.  

Современное книговедение изучает, прежде всего, те проблемы, которые непосредственно 

относятся к решению главного вопроса науки о книге - вопроса о бытовании книги в обществе, т.е. ее 

социальные функции. Исходя из этого положения источниковую базу истории национальной книги 

принято рассматривать с точки зрения истории издательской политики и ее реализации в 

совокупности с историей книжной торговли и книгораспространения. Ключевыми вопросами 

обозначенных проблем являются вопросы издания отраслевой литературы в контексте репертуарной 

политики издательских фирм и типографий. 

В историко-книжном источниковедении, также как и в других исторических дисциплинах, 

изучение истории книги и книжного дела опирается на определенный круг авторитетных 

фундаментальных источников, позволяющих с максимальной степенью достоверности судить об 

основных направлениях развития книги - способов и форм ее существования. При этом сам процесс 

накопления фактов требует неоднократного синтеза и обобщений. 

 В Казахстане, книговедение как наука почти не имеет источниковой базы, нет также 

разработок, создающих научные основы национального книговедения. Нет достаточно четкого 

представления об объеме и содержании понятия "источники и источниковедение истории книги и 

книжного дела", о предмете и объекте книговедческого источниковедения, о специфике 

источниковой базы национальной истории книжного дела и его отдельных отраслей. Еще не 

разработаны принципы и критерии классификации источников, поэтому логически вытекает, что 

рассматривать проблемы национального книжного дела (как дореволюционного, так и советского 

периодов) необходимо на конкретном отраслевом материале - репертуаре, применительно к предмету 

исследования, в частности, истории казахского книгоиздания, цензуры казахской книги, 

книограспространения, библиотечного дела, библиографии и других.  

Подготовка источниковой базы историко-книжного исследования зависит чаще всего от 

степени доступности архивохранилищ и других документально-письменных источников, от 

возможностей исследователя выявить и изучить имеющиеся материалы. Применительно к нашей 

стране, можно сказать, что создание источниковой базы национального книжного дела во многом 

зависит от причин как объективного, так и субъективного характера. К объективным причинам мы 

относим то, что основной массив архивно-документальных материалов по истории казахского 

книжного дела хранится в российских архивах (С.- Петербурге, Москве, Казани, Омске и др.). К 

числу субъективных причин можно отнести умение осуществлять исследователем грамотный и 

рациональный поиск нужных архивных фондов и дел, его творческие способности, научную 

квалификацию, позволяющую должным образом оценивать, анализировать и сопоставлять 

выявленные первоисточники, т.е. решать задачи, которые в исторической науке выполняет 

вспомогательная дисциплина - источниковедение. 

"Для создания надежной источниковой базы, удовлетворяющей потребности историка книги и 

книжного дела, необходимо, прежде всего, по справедливому замечанию украинского книговеда 

Л.И.Гольденберга, - определить объем понятия "источник" применительно к историко-книжным 

исследованиям. В поисках этого определения следует исходить из того, что книжное дело во всей 

совокупности своих основных элементов является важной частью общей культуры и существенным 

фактором ее развития, а история книги и книжного дела - частью истории культуры и, шире, - частью 

общей истории". [1, 123] 

В начале 70-х годов 20 века, русский ученый-книговед, А. С. Мыльников в статье "О 

книговедческом методе в источниковедении" [2, 8-21] вполне закономерно поставил вопрос об 

использовании книговедческого метода в историческом источниковедении. В то же время весьма 

целесообразным представляется использование методов исторического источниковедения в 

исследованиях по истории книги и книжного дела. 

В исследованиях вопросов истории книги и книжного дела источником является обширная 

система первичных и вторичных материалов. Они существуют независимо от исследователя, их 

всестороннее изучение дает возможность научно обоснованного изучения книжного дела в целом и 

его основных элементов (книгоиздание, книгораспространение, полиграфия, библиотечное дело, 

библиография, социология книги и чтения, история книги, искусство книги и пр.), особенностей его 

состояния на различных этапах развития человеческого общества. 
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Важно иметь также ввиду, что источниковый аппарат каждой отрасли книжного дела имеет 

свою специфику, свою методику анализа, свою классификацию и т. д., еще недостаточно 

разработанные в мировом книговедении. И второе, в отличие от общеисторической науки, широко 

привлекающей в качестве источников вещественные, фольклорные, этнографические и прочие 

источники, источниковедение истории книги имеет дело почти исключительно с письменными 

источниками. 

Для нас важно было определить, что является объектом источниковедения как 

вспомогательной научной дисциплины истории книги, что входит в комплекс материалов, 

составляющих источниковую базу историко-книжных исследований. 

Источниковую базу историка книги (по Гольденбергу), все многообразие историко-книжных 

источников по их роли, значимости и месту в исследовании можно с известной долей условности 

разделить на две группы: основные (первичные) и вспомогательные (вторичные). 

К первой группе закономерно относят сами книги, как памятники материальной и духовной 

культуры, весь репертуар рукописной и печатной книги, содержательные, видовые, хронологические, 

территориальные, ведомственные, языковые и другие границы которого определяются избранной 

исследователем историко-книжной тематикой. Только полное и исчерпывающее знание репертура о 

конкретной печатной продукции может служить основанием для достаточно аргументированных 

выводов о тенденциях и уровне развития издательского дела в тот или иной период развития 

общества. 

Именно с задачами углубленного изучения вопросов истории книги и книжного дела связана 

проблема создания репертуара отечественной печатной продукции (библиографии изданий). Эта  

проблема для книговедов является первоочередной. 

Трудности ее решения обусловлены не только неразработанностью научно-методических основ 

создания репертуара национальной книги, но и причинами организационно-технического характера, 

например, практически все казахские дореволюционные издания, в силу известных причин, хранятся 

в библиотеках и архивах Российской Федерации: Национальной библиотеке России (НБР) – бывшей 

Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в С.-Петербурге, Российской 

Государственной Библиотеке (РГБ) – бывшая Государственная библиотека СССР им. В.И.Ленина в 

Москве, в Российском Государственном Историческом архиве (РГИА) – бывший Центральный 

Государственный Исторический архив в С.-Петербурге, в других книгохранилищах и архивах России 

(Казани, Омске, Оренбурге, Томске). В Казахстане они представлены не полностью и при этом 

разбросаны по фондам различных библиотек и музеев, реже - архивов, находятся частично в 

Государственной Книжной Палате и личных собраниях библиофилов и ученых. 

 В советском Казахстане, по причинам и соображениям цензурного и идеологического порядка, 

не поддающихся, впрочем, научной аргументации, не был во всей полноте воссоздан репертуар 

национальной книги XIX - начала XX веков. В библиографические указатели не включали книги 

казахских писателей и общественных деятелей в советское время носивших клеймо "буржуазных 

националистов". Без внимания были обойдены  другие виды печатной продукции (каталоги, 

проспекты, инструкции и пр.); в работе по составлению библиографических указателей  казахской 

книги были упущены из внимания многие источники, в том числе, архивные. В изданиях 

государственных ретроспективных библиографий дореволюционные издания  так называемых 

"буржуазных националистов" не регистрировались, не упоминались они и в исследованиях историко-

книжного содержания. Этот ошибочный подход характерен для казахстанской библиографии 

советского периода. В этой связи нельзя не упомянуть работу целой плеяды российских книговедов и 

библиографов, которые были свободны от подобных искажений репертуара национальной книги. В 

России были изданы сотни библиографических указателей и исследований, в которых подробно 

рассматриваются и изучаются книги нелегальной печати, книги запрещенные к распространению и 

продаже и изъятые по цензурным соображениям из библиотек. Книговедами анализируется и 

оценивается печатная продукция практически всех российских издательских фирм и типографий, но 

ни в коем случае не  вуалируется и тем более не подвергается "чистке" реально изданный репертуар. 

Советской властью и цензурой была, разумется, запрещена пропаганда творческого наследия многих 

прогрессивных авторов - М.Дулатова, М.Жумабаева, А.Байтурсынова и др., выступивших в свое 

время против царизма и его колониальной экспансии в Казахстане, но официального запрета на 

отражение в библиографиях их книг не было. В результате вышли библиографические указатели, 

отражающие репертуар казахского книгоиздания в урезанном виде, и они не дают возможности 

иметь представление о реальной картине национального книгоиздания в указанный период. 
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Современным пользователям, интересующимся информацией по данному периоду, непременно 

следует учитывать этот факт. 

Вторая, более обширная и разнообразная по содержанию группа вспомогательных источников 

историко-книжных исследований объединяет материалы, опосредованно отражающие общие и 

частные аспекты истории книги и книжного дела Казахстана досоветского периода. К ним относятся:  

1. Архивные документальные материалы, сосредоточенные в крупнейших архивах Российской 

Федерации и Казахстана, реже - опубликованные, статистические материалы, ежегодные и сводные 

статистические отчеты Главного Управления по делам печати России, ГПБ, Казанского университета, 

Казанского Временного комитета по делам печати (КВКПД), справки и отчеты издательских фирм и 

типографий, библиотек и книготоргующих организаций; донесения и отчеты областных 

(губернских), уездных и волостных правлений, материалы различных судебно-исполнительных 

органов, касающиеся  вопросов цензуры, книгоиздания и книгораспространения казахской книги и 

книг на восточных языках. 

2. Государственные, книгоиздательские, книготорговые, вспомогательные и др. 

библиографические указатели и пособия, библиографические списки в периодических изданиях, 

книготорговые каталоги и списки, содержащие вторичную информацию об опубликованных 

изданиях; основные и вспомогательные книговедческие источники; каталоги библиотек и других 

книжных собраний (медресе, мектебов и др.), описания фондов архивохранилищ и т. п. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что библиографические указатели и пособия являются по существу основной, 

после самих изданий и данных архивных документов, источниковой базой историко-книжных 

исследований. 

3. Литературные источники: издания общеисторического характера, отражающие динамику 

политической, экономической, идеологической, духовной жизни общества на различных 

исторических этапах и тесно связанные с этим изменения в информационных потребностях 

общества, непосредственно влияющих на развитие книжного дела; теоретические и практические 

исследования в области, соприкасающимися с проблемами книговедения (история литературы, 

просвещения и т. д.); разнообразные по тематике и хронологическому охвату работы по истории 

книги, отдельных книжных памятников; публикации, отражающие практический опыт в области 

книгоиздания и книготорговли, полиграфии и искусства книги, кодикологии и т. д. 

4. Опубликованные и неопубликованные диссертационные работы, авторефераты 

книговедческого цикла, а также исследования в области сопредельных наук. 

Как отмечено, в Казахстане не уделялось внимания проблемам использования документальных 

источников историко-книжного содержания. Огромное количество необходимых и важных для 

исследователей архивных и прочих документов, связанных с книгоизданием и 

книгораспространением, отражающих историю национальной культуры, осели в архивах и 

библиотеках Российской Федерации и Казахстана, затерялись в периодических и других изданиях, 

ставших в наше время библиографической редкостью. Все эти документы представляют огромный 

научный и практический интерес, так как дают возможность на конкретном фактическом материале 

проследить картину становления казахского книжного дела.  Благодаря им раскрываются скрытые 

механизмы имперской, реакционной политики царского самодержавия в отношении "инородцев" и 

развития национальной печати; документы показывают творческую инициативу казахской 

просвещенной интеллигенции, духовенства в деле организации книготорговли, библиотек, 

мусульманского образования и т. д. Весь комплекс документов помогает представить пути развития 

национального книжного дела на различных исторических этапах.  

Так, например, значительный историко-культурный и общественно-политический интерес 

имеют документы, отражающие вопросы цензуры казахских фольклорных изданий конца XIX - 

начала XX в.в., а также проблема цензуры казахской художественной литературы периода первой 

русской революции 1905-1907 г.г. и цензурных гонений казахской книги после нее.  

Выявление архивных документов, касающихся рассматриваемой тематики,  сопряжено, как уже 

отмечалось, определенными трудностями как технического, так и творческого характера. Во-первых, 

РГИА и Национальный архив Республики Татарстан находятся теперь на территории другого 

государства и пользование фондами этих архивохранилищ представляется, по понятным причинам, 

занятием не только затруднительным, но и, что немаловажно, дорогим. Во-вторых, материалы 

книговедческого содержания буквально "рассыпаны" по многочисленным фондам и сотням дел, что 

также затрудняет их поиск. В-третьих, путеводители по фондам дают только общее направление в 

поиске, но не раскрывают содержание тех или иных дел, поэтому прежде чем получить требуемые 

документы, необходимо просматривать десятки описей фондов, сотни различных архивных дел, 
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десятки тысяч документов. В-четвертых, уже в 80-е годы большая часть архивных дел была отснята 

на микрофильмы и их чтение, при устаревших технических средствах, значительно усложняет 

текстологическую и палеографическую работу.   

В ЦГА РК архивно-разыскную работу облегчает то, что исследователю предоставляют 

подлинники документов. Вместе с тем в любом из архивов приходится значительное время тратить 

на палеографическую работу, то есть прочтение документов, так как, в основном, они представляют 

собой документы, написанные различным почерком, иногда совершенно не поддающиеся 

прочтению. Однако, любые затраты на работу с архивными источниками, дают колоссальную отдачу 

в виде уникальных материалов, раскрывающих  исследователю множество ранее неизвестных 

исторических фактов, анализ которых позволяет значительно обогатить источниковую базу 

историко-книжных исследований. Публикация архивных источников дает нам редкую возможность 

ввести в научный оборот документы, изучение которых позволит кардинально изменить взгляды на 

ранее устоявшиеся в советской науке ошибочные положения и выводы; определит концептуально 

новое направление в исследованиях в области национального книговедения, филологии и 

просвещения.  Отсюда вытекает необходимость всестороннего выявления архивных источников, их 

классификации, типологии и научного анализа. 
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КОНЦЕПТ «РОДИНА» («ТЫУҒАН ИЛ») В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ  
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В данной статье представлено описание национально-культурного выражения концепта “Родина” 

(«Тыуған ил») в творчестве Мустая Карима. Отмечается, что национально-культурное выражение концепта 

является важным компонентом в изучении особенностей национальной языковой картины мира.  

Языковая картина мира, формируемая концептами, отражает национально-культурную специфику 

мировидения народа-носителя данного языка. Национально-культурная картина мира отражает историю, 

культуру, образ жизни и менталитет народа. Она образуется с помощью лексики с национально-культурным 

компонентом значения, смысловых ассоциаций, художественных текстов и культурных концептов. 

Творчество Мустая Карима раскрывает основные свойства концепта  

“Родина” («Тыуған ил») в башкирской языковой картине мира. Автор через свои произведения выражает 

свою искреннюю любовь, преданность, благодарность Родине, восхищается ее красотой и чувствует гордость 

за нее. 

Ключевые слова: национально-культурная специфика, трактовка концепта, картина мира, 

ментальность, культура, концепт “Тыуған ил” («Родина»), произведения Мустая Карима, концептуальная 

сфера. 

 

The description of national-cultural expression of the concept homeland in the Mustay Karim’s works is 

presented in this article. It is noted that the national-cultural expression of the concept is an important component in the 

study of the peculiarities of national linguistic picture of the world.  

The linguistic picture of the world, which formed by the concepts, reflects the national-cultural specifics of the 

native speaker’s worldview. The national-cultural picture of the world reflects the history, culture, lifestyle and 

mentality of the nation. It is formed by using vocabulary with national-cultural component values, semantic 

associations, literary texts and cultural concepts.  

The concept “homeland” expresses such concepts as “love of the homeland”, “beauty of the homeland”, 

“devotion to the homeland”,“protection of the homeland”, “activities for the benefit of the homeland”, “gratitude the 

homeland” and “pride of the homeland” in the Bashkir linguistic picture the world. Thus, the conceptual components of 

the concept “homeland” reflect the diversity and complexity of its content.  
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Mustay Karim’s art reveals the basic properties of the concept homeland in the Bashkir linguistic picture of the 

world. Through his writings, the author expresses sincere love, devotion, gratitude to the homeland, admires her beauty 

and feels proud of it. 

Keywords: national-cultural specificity, interpretation of the concept, world view, mentality, culture, 

“homeland” concept, Mustay Karim’s art, conceptual sphere. 

 

Исследованию природы концепта в современной лингвистике уделяется особое внимание. Но в 

настоящее время окончательного толкования термина нет, поскольку в этом вопросе требуются 

некоторые пояснения. Недавно он воспринимался как эквивалент термина «понятие». 

В толковании понятия «концепт» разными авторами имеются некоторые расхождения. В 

лингвистической литературе приводятся точки зрения на него как на логическую категорию 

(Р.Павнленис, Ю.С.Степанов и др.). как понятие практической/обыденной философии 

(Н.Д.Арутюнова, А.А.Жданова, Щ.Г.Ревзина, Л.И.Розина и др.), как основную единицу 

национального менталитета (В.В.Колесов), как многомерное образование (В.И.Карасик, С.Х.Ляпин и 

др.). 

Создатели сборника «Язык и наука конца 20 века» (Кубрякова и др. 1995) употребляют термин 

«концепт» как пример изменившейся научной парадигмы, как один из центральных объектов 

эпистемологии современной лингвистики. «Концепт» как когнитивный термин оказывается 

связанным с тем аспектом лингвистики, который обращен к проблеме значения как ментальной 

сущности, к роли слова в процессах категоризации действительности, речемыслительной 

деятельности, поэтому использование термина с когнитивных позиций при описании семантики 

языка считается правомерным. Так, термин «концепт» в современной лингвистике используется для 

обозначения мыслительного образа, называемого той или иной лексической единицей. 

Краткий словарь когнитивных терминов предлагает следующее определение концепта: 

"Концепт - термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего 

сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека" (КСКТ1996: 

90). 

Концепты реализуются прежде всего с помощью лексем. В результате возникает языковая 

картина мира. «Языковая картина мира – это выработанное многовековым опытом народа и 

осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как целостного 

и многочастного мира, в своем строении и в осмысляемых языком связях своих частей, 

представляющего, во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность и, во-

вторых, все то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область 

созданных человеком мифов и социум» [ 7, с. 15 ].  
Языковая картина мира выражается с помощью языковых средств и имеет национальный 

характер. Она проявляется видением мира, системой знаний человека о действительности, которая 

формируется в результате его контактов с окружающей реальностью.  

Национальная языковая картина мира отражает в языке национально-культурных особенностей 

того или иного народа. Она синтезируется из наличного материала культуры, в котором заложены все 

известные образцы и варианты картин мира на базе интуиции  о мире. Как мы знаем, картина мира – 

единственная и неповторимая, как и все живое. 

Существует так же такое понятие, как авторская, или индивидуальная языковая картина мира.  

Авторская (индивидуальная) языковая картина мира – видение, восприятие и оценка мира отдельной 

языковой личностью, выраженные языковыми средствами и являющиеся составной частью 

национальной языковой картины мира. [1, с. 40]. «Именно в слове воплощается мысль и чувство 

писателя, его восприятие и оценка мира» [5, с. 4]. 

Языковая картина мира, формируемая концептами, отражает национально-культурную 

специфику мировидения народа-носителя данного языка. Национально-культурная картина мира 

отражает историю, культуру, образ жизни и менталитет народа. Она образуется с помощью лексики с 

национально-культурным компонентом значения, смысловых ассоциаций, художественных текстов и 

культурных концептов.  

В языке концепт  объективируется лексемами, словосочетаниями и может быть исследован на 

материале художественных текстов. Анализ башкирской литературы способствует изучению 

семантики языка и дает возможность постичь содержание концепта. Художественные произведения 

являются носителем национально-культурной информации народа и тем самым представляют 

особую ценность для изучения в структурно-семантическом и лингвокультурологическом 

направлении в языкознании. 
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Таким образом,  в языкознании исследованию концептов способствуют художественные 

произведения писателей, поэтов. Именно через призму творчества мастеров пера можно раскрыть 

характер национального менталитета и национальной языковой картины мира. 

Языковая картина мира формируется системой базовых концептов и связывающих их 

ключевых идей. Например, ключевым для башкирской языковой картины мира является концепт “ 
Тыуған ил ” (“Тыуған ил”). 

Представление о мире, как мы знаем, для каждого человека начинается с порога дома, с родных 

просторов. Если выразиться конкретно, то картина мира для человечества открывается с панорамы 

Родины. 

Каждый человек по-своему выражает любовь к Родине. Особо ярко любовь к Родине выражают 

представители литературы, искусства. Для примера можно рассмотреть творчество башкирского 

народного поэта Мустая Карима. Ведь произведения величайшего мастера слова отличаются 

мелодичностью любви к Родине. Патриотизм,  дух героизма являются главной особенностью его 

поэзии. Почти каждый стих наполнен теплотой к родным краям и башкирскому народу. 

Таким образом, статья будет посвящена изучению концепта «Родина» («Тыуған ил»)  в 

произведениях Мустая Карима.  Надо отметить, что концепт «Родина» («Тыуған ил»)   является 

составной частью башкирской концептосферы. В башкирском языке к  словам-репрезентам этого 

понятия относятся тыуған ил, тыуған ер, тыуған яҡ, тыуған төйәк, ватан, атайсал  
[ 6, с. 278]. Эти понятия являются эквивалентами друг друга.  

Среди культурных концептов Родина занимает особое место. Прежде всего это реляционный 

концепт, т.е. в его структуре обязательно наличие параметра отношения. Реляционные концепты при 

их рассмотрении в рамках концептуального анализа оказываются пронизанными сложными 

субъектно-объектными отношениями. Так, выступая как объект, родина всегда чья-то; родину можно 

иметь или не иметь, т.е. обязательно наличие субъекта, осознающего, то у него есть родина/нет 

родины. [2, с. 22]. 

Концепт «Родина» («Тыуған ил»), можно сказать, является основой многих произведений 
Мустая Карима. В них представлен богатый материал для изучения с точки зрения 

лингвокультурологии. В творчестве поэта концепт «Родина» («Тыуған ил») органически вплетается в 

концептосферу башкирской лингвокультурологии, раскрывая глубокий смысл этой области. 

Для начала нужно определить, значение слова «Родина». Обратимся к «Современной 

энциклопедии» (2000): 

Родина – 1) Место, страна, где человек родился; где впервые сложился, возник этнос; 2) Место 

возникновения, открытия или изобретения чего-либо. 

В толковом словаре С.И. Ожегова к понятию Родина дается вот такое определение: 

Родина, -ы, жен. 

1. Отечество, родная страна. Любовь к Родине. Защита родины. 

2. Место рождения, происхождения кого-чего-н., возникновения чего-н. Москва его р. Индия р. 

шахмат. 

– Вторая родина – место, давшее кому-н. приют, ставшее родным. 

Синонимов к слову Родина достаточно: колыбель, край отцов, материнский живот, отечество, 

отчизна, отчий край, прародина, родина-мать, родная земля, родная сторона, родная сторонка, родная 

страна, родные места, родные просторы и т.д. 

Слово «Родина» очень часто упоминается в поэтических произведениях и, конечно же, 

патриотических текстах. Но не все сходу смогут внятно ответить на вопрос, а что такое Родина на 

самом деле. Старан ли это, в которой ты родился? Город, в котором миновали твои детские годы? 

Или может быть место, где ты встретишь в будущем старость? 

Родина – это та страна, в которой человек родился, взрослел и к судьбе которой он 

небезразличен. Но в большинстве случаев значение слова «Родина» имеет более эмоциональный 

подтекст. Необязательно должна быть привязка к месту рождения. По существу Родина – это то 

место, в котором каждый человек ощущает себя маленькой частицей целого народа. Это та держава, 

в которую человек всегда стремится возвратиться, причем в независимости от своего возраста и 

обстоятельств. Родина – тот райский уголок, который хочется сберечь, оборонять и охранять. Это то 

место, за которое человек готов постоять «горой» и, если придется, расстаться с жизнью. 

Родина – это там, где нам хорошо и вольно, где человек чувствует себя в «своей тарелке». 

Потому что на Родине человек может быть самим собой. Оберегать и любить Родину – это долг 

каждого настоящего человека. 
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А что же является для Мустая Карима Родиной? Для определения этого нужно изучить 

языковую специфику и концептуальную сферу «Родина» («Тыуған ил») произведений поэта. 
В творчестве Мустая Карима раскрывается вся его искренняя любовь к Родине, к отчему краю. 

Начнем изучение данного концепта с того, что он выражает прежде всего “любовь к Родине”. В 

поэзии Мустая Карима данное явление раскрывается такими лексемами, как “ҡара тупраҡ” (черная 

почва), “ер” (земля), “Башҡортостан” (Башкортостан) и “Келәш” (Кляшево): 

Тик һин, тыуған ҡара тупраҡ ҡына, 
Һин – ер генә, 

Тәүге һөйөү кеүек, бер генә. [3, с. 288]. 

 

Тамырға – дым, япраҡҡа – нур, 

Һин – илһамым, һин – көс-кәрем, 

Һинән башҡа мин – бисара, 

Башҡортостан, һөйгән йәрем! [3, с. 291]. 
 

Ҡараным да бында үҫкән шул миләшкә, 

Уйым менән кире ҡайттым мин Келәшкә. [3, с. 195]. 
Нет такого поэта, который не воспевал бы в своем творчестве всю красоту и величество своей 

Родины. Мустай Карим так же описывает всю удивительную красоту своего родного края в своей 

поэзии. Красоту Родины раскрывают такие слова, как “бейек тау” (высокая гора), “ауылдар” 

(деревни), “Яйыҡ” (Яик), “Ыҡ” (Ик), “тауҙар” (горы), “Башҡортостаным”  
( мой Башкортостан) и “илем” (страна моя): 

Мендем бейек тауҙарға, 

Ҡараным ауылдарға, 

Сәләмдәремде ебәрҙем, 

Ҡушып ел-дауылдарға. [3, с. 316]. 

 

Бер сигең Яйыҡ ярында, 

Ыҡ буйында бер сигең, 

Бөркөт ҡанатын талдырыр 

Сал тауҙарың бар һинең. 
 

Картаға ҡарап еремде: 

–  Бер япраҡ саҡлы,  – тинем, – 

Мин хайранмын киңлегеңә, 

Башҡортостаным – илем! [3, с. 188]. 

Преданность к Родине у Мустая Карима раскрывается в романтической драме “Айгөл иле” 

(“Страна Айгуль”). В этом произведении главная героиня Айгуль остается на своей родной земле, 

хоть и у нее была возможность уехать вместе с мамой и жить за границей. Прочитаем отрывок из 

драмы – реплику Айгуль, которая собиралась ехать в Италию и где она отказывается от поездки, 

решив остаться на Родине: 

“Айгөл. Юҡ, әсәй тоҡҡа һалып ҡына алып китергә мин күҙе асылмаған айыу балаһы түгел! Күҙе 

асылған айыу балаһы мин! Синьор Пиккио асты минең күҙемде. Баһам түбәнерәк булһа ла, тамыр 

йәйгән еремдә ҡалам” [4, c. 442]. 
В драме концепт “Тыуған ил” (“Родина”) раскрывается через словосочетаний «тамыр йәйгән 

ерем» (отчий край, где корни и происхождение человека). Никакие обещанные золотые горы не 

смогли заставить юную Айгуль покинуть свой родной край – Башкортостан. Она осталась там, где 

родилась и выросла. 

Каждый патриот своей Родины помимо искренней любви к ней так же испытывает и 

благодарность. “Благодарность Родине” раскрывается в следующих строках поэта: 

Тупрағымдан уңдым. Башҡортостан! 

Һин иманым минең, ҡәҙерлем, 

Күк сымылдыҡ ҡорған сәңгелдәгем,  
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Һиндә булһын йылы ҡәберем.  

В этом отрывке концепт “Тыуған ил” (“Родина”) выражается лексемами  “Башҡортостан” 

(Башкортостан),  “иманым” (мое верование), “ҡәҙерлем” (дорогой) и “сәңгелдәгем” (колыбель моя). 
 А “гордость за Родину” раскрывается в стихотворении “Россиянмын” (“Россиянин”): 

Рус түгелмен, ләкин россиян мин, 

Россиян мин – ниндәй ғорурлыҡ. 

Ун ғүмерең миңә кәрәк түгел, 

Бер яҙмышым шуға торорлоҡ. [3, с. 189]. 

Здесь концепт “Тыуған ил” (“Родина”) выражает такие слова, как “россиян” (россиян) и 

“ғорурлыҡ” (гордость). 
Есть еще одно произведение Мустая Карима, где он выражает всю свою любовь к своей Родине 

и также призывает своих соотечественников относится  к ней очень бережно. Здесь тоже 

раскрывается содержание концепта “Родина” (“Тыуған ил”) и поэт настолько эмоционально 

описывает всю красоту, благодать Родины, показывая ее  необъятной, бесконечной, сияющей в лучах 

пятидесяти солнца: 

Башҡортостан! Балҡып тораһың һин 

Нурҙарында илле ҡояштың... 

Төйнәлдәрҙән сығып, уйың менән,  

Буйың менән күккә олғаштың [3, с. 335]. 

 

Цикл стихов «Европа-Азия» Мустая Карима свидетельствует также об искренней любви, об 

уважительном отношении к Родине. В этом удивительном цикле каждый стих наполнен особой 

любовью и трепетным отношением к Родине. Каждый из них является отдельной мелодией о родном 

крае, о его людях. 

В «Европе-Азии» концепт «Тыуған ил» («Родина») очень многогранен: это и отчий дом, и река 

Дема, Башкортостан, Россия и т.д. Другими словами, это те места, которые ассоциируются у поэта 

годами, проведенными на родных просторах. 

Языковая специфика цикла характеризуется разнообразием словарного состава касательно 

концепту «Тыуған ил» («Родина»), так как это понятие по-разному передается аналогичными 

словами, или же текстовыми синонимами.  

В стихотворениях раскрытию содержания концепта «Тыуған ил» («Родина») способствуют 

такие лексемы, как “өй” (дом), “атай йорто” (отчий дом) и  “донъя” (мир): 

...Һәм бар бер өй, тәпәш кенә, 

Тымыҡ Димдең ярҙарында. 

Ошонда мин ҡаршыланым 

Көндәрҙең иң яҡтыларын, 

Ошо өйҙә ишеттем мин 

Өндәрҙең иң татлыларын. 
 

Атай йорто! Алдарында 

Муйылдар суҡ үреп тора, 

Ә ул кескәй дүрт тәҙрәнән 

Бар донъяны күреп тора. [3, 175] 

 

Ғүмерең яуынһыҙ ғына 

Елләп үтмәһә ине. 

Донъя һинеке, сөнки мин 

Донъяға бирҙем һине. 
 

Донъяла иң тәүге юлын 

Тап шулай башлай кеше. 

Тап шулай башлана уның 

Йәшәүе – бөйөк эше [3, 177]7 
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Примеры, приведенные выше,  передают читателю информацию о том, чем ассоциируется 

концепт «Тыуған ил» («Родина») в творчестве поэта. Ряд этих лексем могут дополнить такие понятия 

как “ауылым” (деревня), “урам” (улица), “Ватан” (отчизна): 

Аҡ батшалы алыҫ ҡара көндә 

Тәүләп усаҡ яҡҡан ауылым. 
Һөйрәгән ул быуат юлдарынан 

Яҙмыш арбаһының ауырын. [3, 178] 
 

Һәм ул килде, килде иңләп-буйлап 

Бөйөк Россияны – Ватанды. 

Әтәс түгел, “Аврора”ның залпы 

Хәбәр итте бында ул таңды. [3, 179] 

 

Һағынып ҡайтҡан һайын, урап сығам 

Ауылымдың атлы урамын, 

Өйҙәренән шатлыҡ эркелгәнен 

Йәнем-тәнем менән тоямын. 

 

Европаны гиҙҙем, Азияны, 

Күп күрҙем мин матур, яҡшыны. 

...Беләм, ауылым илдәрҙә бер түгел, 

Ләкин ерҙә ул иң яҡыны [3, 180]. 

 

При анализе стихотворных текстов Мустая Карима нас интересовало прежде всего то, как он 

обращается с лексемой “родина” и ее смысловыми эквивалентами: насколько часто и в каких 

контектсах употребляется данное понятие. 

Как мы видим из выше изложенного, в языке концепт  объективируется лексемами, 

словосочетаниями и может быть исследован на материале художественных текстов. Анализ 

башкирской литературы способствует изучению семантики языка и дает возможность постичь 

содержание концепта. Художественные произведения являются носителем национально-культурной 

информации народа и тем самым представляют особую ценность для изучения в структурно-

семантическом и лингвокультурологическом направлении в языкознании. А творчество Мустая 

Карима является хорошей базой для изучения и в нем концепт «Родина» («Тыуған ил») органически 

вплетается в концептосферу башкирской лингвокультурологии, раскрывая глубокий смысл этой 

области. Именно через призму различных его произведений можно раскрыть характер национального 

менталитета и национальной языковой картины мира. В данном случае в содержании концепта 

“Родина” (“Тыуған ил”) раскрывается ценностная значимость в системе мировидения и 

миропонимания автора. 
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Түркістан/Қазақстан 
 

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ТҮРКІЛЕРІНІҢ ЖАЗБА ДЕРЕККӨЗДЕРІНДЕГІ МӘДЕНИ 

 МҰРАСЫНЫҢ ТОЛЫҚМӘТІНДІ ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫ 

(ХІХ ғасыр) 
 

Мақалада, ХІХ ғасыр жазба дереккөздеріндегі Орталық Азия түркілерінің мәдени мұрасының 

Қазақстанға тиісті ақпараттық ресурстарының электрондық каталогы мен толықмәтінді деректер базасын құру 

қарастырылған. 

Жаңа ақпараттық технологиялар негізінде қажетті мәліметтерді жедел іздестіріп табу, тиісті деректерді 

қайта өңдеу және оларға қашықтықтан қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша виртуал орта 

қалыптастырылған. Электрондық каталог пен толықмәтінді дербес деректер базасындағы ақпараттық ресурстар 

заманауи Қазақстанның сол өткен дәуірде қалыптасқан жағдайдың ерекшеліктерінің түрлі аспектілерін әр 

қырынан талдап, релефті реконструкциялауға және олардың қалыптасу элементтері тарихының шынайылығын 

бағамдауға мүмкіндік береді.  

Кілт сөздер: Орта Азиялық түркілер; ХІХ ғ. жазба дереккөздері; мәдени мұра; электрондық 

коллекциялар мен каталогтар; толықмәтінді деректер базасы.  

 

Рассматриваются вопросы создание электронных каталогов и баз данных полнотекстовых 

информационных ресурсов историко-культурного наследия Среднеазиатских тюрков, относящегося 

современноу Казахстану в письменных источниках XIX века. Сформирована виртуальная среда путем 

организации оперативного поиска, обработки данных и дистанционного доступа к необходимым источникам и 

ресурсам в электронных коллекциях на основе новых информационных технологии. Этнографические 

информационные ресурсы в электронных каталогах и полнотекстовых базах данных дают возможность 

полноценно проанализировать различные аспекты историко-этнографических ресурсов, рельефнее 

реконструировать особенности ситуации и проследить через историю их создания отдельные элементы 

культурного наследия того периода современного Казахстана.  

Ключевые слова: Среднеазиатские тюрки; письменные источники XIX в.; культурное наследие; 

электронные коллекция и каталог; полнотекстовые базы данных.  
 

Bu makalede XIX. asır yazılı kaynaklarındaki Orta Asya türklerinin kültürel mirasının Kazakistan’a ait bilgi 

kaynaklarının elektronik katalogu ile tam metinli veri tabanını oluşturulmasıdüşünülmüştür. 

Yeni bilgi teknolojileri temelinde önemli bilgileri hızlı araştırarak bulma, ilgili verileri tekrar işleme ve onlara 

uzaktan erişim sağlamasına göre virtual ortam oluşturulmuş. E-katalog ile tam metinli kişisel veri tabanındaki bilgi 

kaynaklar modern Kazakistan’ın aynı geçtiği dönemde oluşan durumun özelliklerinin çeşitli yönlerin her  açıdan analiz 

ederek, rölyev yeniden yapma ve onların oluşum elemanları tarihinin gerçekliğinin değerlendirmeye olanak sağlar.  

Anahtar kelimeler: Orta Asya türkleri; XIX a. yazılı veri kaynakları; kültürel miras; elektronik koleksiyonlar ile 

kataloglar; tam metinli veri tabanları.  

 

The questions of creation of electronic catalogs and full-text databases of information resources of the historical 

and cultural heritage Central Asian Turks pertaining to the modern Kazakhstan in written sources of the XIXth century 

are considered. The virtual environment through the organization of operational research, data processing and remote 

access to the necessary sources and resources on the basis of new information technologies is created. Information 

resources in electronic catalogs and full-text databases give the chance fully analyze different aspects of information 

resources, vividly reconstruct the features of the situation and follow through the history of creation the individual 

elements of the cultural heritage of that period of modern Kazakhstan. 

Keywords: Central Asian Turks; written sources of the XIX century; electronic collections; cultural heritage; 

electronic catalog; full-text database. 

 

Орталық Азия түркілерінің мәдени мұрасына тиісті өткен ғасырлардағы көне қолжазбалар мен 

сирек кездесетін толықмәтінді құжаттардың жақын және алыс шет елдердің кітапханалары мен 

мұрағаттарында сақталғандығы туралы мәліметтерге сүйенсек, бір ғана «Мәдени мұра» бағдарламасы 
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бойынша қыруар жұмыстар атқарылған. Олар әлі де өзінің жалғасын табуда және көлемі жағынан 

алдағы жүргізілетін зерттеулерге негіз бола алады. Әсіресе өте сирек кездесетін басылымдар мен 

қолжазба нұсқаларының электрондық коллекцияларын құру, оларды өскелең ұрпақ өкілдері  үшін 

сақтау мақсатында бірыңғай виртуалды орталар арқылы ғылыми айналымға ендіруде, тарихи жазба 

деректер мен көне жәдігерлерді зерттеудің маңыздылығы бүгінгі күнде өзекті. 

Солардың қатарында – жақын және алыс шет елдердің кітапханалары мен мұрағаттары 

қорларында сақталған жазбаша дерек көздеріндегі Қазақстан мәдени мұрасына тиісті ақпараттық 

ресурстар көптеп кездеседі. Түркілердің мәдени мұраларын сақтау және оларды қорғау мәселелерін 

түбегейлі шешудің бірден-бір сара жолы – оларды сандық форматтағы қалыпқа түсіру қажеттігі 

дәлелденген. Себебі, өткен ғасырлардан қалған көптеген құнды құжаттар уақыт мерзімі өте келе 

тозығы жетіп деформациялану және т.б. зақымдарға ұшырауы нәтижесінде жарамсыз болып, олардан 

пайдалану мүмкіндігі шектеледі.  

Сондықтан, сирек кездесетін тарихи құнды құжаттар мен қолжазбаларды электрондық сандық 

форматтардағы қалыпқа түсіру және заманауи ақпараттық технологиялар негізінде виртуалды 

ақпараттық орталар қалыптастыру арқылы ғылыми айналымға қосу үшін технологиялық 

алғышарттарды қалыптастыру, тарихи жазба деректер мен көне жәдігерлерді сақтау үдерісінде, 

бүгінгі күндегі кезек күттірмейтін мәселелердің бірі болып табылады.  

Білім беру жүйесінің ұлттық компьютерлер торабында жұмыс істейтін интегралданған 

ақпараттық жүйелердің құрамында, арнайыландырылған дербес дерекқорларын жасау барысында, 

еліміздің тарихына, мәдениетіне, ғылымына қатысты көне қолжазбалар мен сирек кездесетін 

толықмәтінді ақпараттық ресурстарға қашықтықтан қолжетімділікті ету және олардың толық 

қорғалуын қамтамасыз ететін бағдарламалық кешендер жүйесін жасау және оларды қазіргі заманға 

сәкес талаптар бойынша жетілдіру, бүгінгі күндегі Қазақстанды санды форматқа көшіруде, өзекті 

мәселелердің бірі саналады. 

Университет ғылыми кітапхана жүйелерінің заманауи талаптарға сай ұйымдастырылуында, 

автоматтандырылған кiтапхана жүйелеріндегі ақпараттық ресурстардың электрондық 

коллекцияларын жаңа ақпараттық технологиялар негізінде интеграцияландыру және кооперациялау 

үдерістері қарқындап дамып, 

бүгінгі күнде өзінің жемістерін беруде.  

Түркістан өлкесінің бүгінгі күндегі Қазақстандық бөлігінің өткен шағы туралы өте сирек 

кездесетін құнды тарихи-мәдени дереккөздер мен материалдар топтамаларының арнайы мәліметтер 

базасын жаңа ақпараттық технологиялар негізінде құру әртүрлі деңгейлерде өрбіп, жалғасуда. 

Орталық Азия түркілерінің мәдени мұрасына тиісті өткен ғасырлардағы көне қолжазбалар мен сирек 

кездесетін толықмәтінді құжаттарды өскелең ұрпақ үшін жинақтау, өңдеу және жүйелеп талдау 

негізінде сақтау, зерттеудің маңыздылығын арттыра түседі.  

Орындалатын зерттеу жұмыстарын тиімді үйлестіруге, тұтынушыларға сол бір өткен заман 

дәуіріндегі тарихи-мәдени мұраларға тиісті өте сирек кездесеткездесетін құнды дереккөздердегі 

ресурстарға қолжетімділік рұқсатын ауға мүмкіндік беретін жаңа ақпарттық технологияларды 

қолдану нәтижесінде, оларды бірыңғай виртуал орталар арқылы ғылыми айналымға ендіру 

мүмкіндігі туып отыр. Бұл өз кезегінде жүргізілетін ғылыми зерттеулердің деңгейлерінің артуына 

және оқыту барысында нақты ресурстарды қолдануға мүмкіндік береді. 

Бұл бағыттағы өткізілген нақты зерттеулерге жасалған ретроспективалық шолулардың 

нәтижелері көрсеткендей, Түркістан өлкесінің негізгі тұрғылықты халықтарының мәдени мұрасы 

болып есептелетін, ішінде бірегей және толық мәтінді ақпараттық деректерге негізделген 

материалдар келтірілген ХІХ ғасыр жазбаша дереккөздері посткеңестік кеңістіктегі елдердің 

кітапханалары мен мұрағаттарында сақталған [1].  

Бір-бірінен уақыт өтімі мен міндеттері жағынан алшақ та болған осы бір тарихи-мәдени 

танымдық коллекцияларды зерттеу, ХІХ ғасыр жазбаша дерек көздеріндегі Түркістан өлкесінің 

халықтарының мәдени мұраларына тиісті түрлі аспектілерін әр қырынан қарастырып талдауға және 

мұқият саралауға мүмкіндік береді. Осы көріністерді өзара салыстыру барысында Түркістан 

өлкесіндегі Қазақстандық ерекшеліктерді анағұрлым бедерлі түрде жаңғыртып, сол бір өткен 

кезеңдердегі қалыптасқан жағдайдың жазбаша дереккөздердегі сирек кездесетін тарихи-мәдени 

мұралардың құрылымдық элементтерінің өткен тарихын пайымдауға болады. Солардың қатарында 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан мен Орталық Азияның басқа да елдері 

туралы жарияланған құжаттар мен фотосуреттердің көшірмелерінен жинақталған құнды ақпараттар 

толық мазмұндалған «Түркістан жинағы» мен «Түркістан альбомы» аталады.  
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“Түркістан альбомы”, Түркістан өлкесінің генерал губернаторы жобасы бойынша, 1871-1872 

жылдары Санкт-Петербург университетінің шығыс тілдері факультетінің аса талантты түлегі А.Кун 

тарпынан құрастырылған [2]. Мұнда отаршылдықтың қасірет қамытын киген Түркістан өңіріндегі 

 қазақ жұртының тыныс-тіршілігі,  өмір сүру үлгісі, Сырдария аймағындағы көне қалалар мен 

мазарлар, Ахмет Ясауи кесенесіндегі жәдігерлер өз бояу-өрнегімен берілген. Альбомда, Бүкіл түркі 

жұртының алтын бесігі аталған киелі Түркістан өлкесінде ХІХ ғасырдың екінші жартысында өмір 

сүрген Ұлы Түркі Елінің бір бөлігі – қазақ даласы тарихының жаңа беттері ашылады. “Түркістан 

альбомы” атты кітап-альбомда туған жердің тарихы мен мәдениетін қадірлей білетін баршаға 

ұмытылмас бағалы сыйлық болатындай, берер тағылымы, көрсетер үлгісі бөлек суреттерден тұрады.  

Біздердің зерттеулеріміз үшін, әлбетте, қазан төңкерісіне дейінгі Түркістан өлкесінің 

түркілерінің XIX ғасыр жазбаша дереккөздеріндегі тарихи-мәдени ресурстарға арналып жазылған 

кітаптар мен мақалалар, жазбалар, карталар, кестелер мен суреттердің топтамасы келтірілген 

«Түркістан жинағы» [3] көбірек қызығушылық туғызады. Көптеген саяхаттар мен экспедиция 

материалдарында, өлкенің табиғи жағдайлары туралы ғана емес, сонымен бірге оның тарихы мен 

экономикасы, этнографиясы мен археологиясы, құқықтары мен статитикасы жөнінде (жолжазба, 

очерк, есеп формасындағы және т.б.) қызықты мәліметтер келтірілген.  

Жинақта Түркістан өлкесінің, қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстанның жекелеген бөліктерінің 

тарихы, қазақ хандары мен сұлтандары туралы материалдар; Түркістан өлкесінің Ресейге 

қосылуына, Бұқара, Хиуа және Қоқан (мұнда Бұқара әмірлігіне, Хиуа хандығына және т.б. 

бағынышты осы Түркістан өлкесінің иеліктерінде өмір сүрген қазақтар туралы мәліметтер де аз емес) 

хандықтарына қарсы әскери әрекеттердің жеңісіне арналған кітаптар мен мақалалар бойынша 

біршама материалдар ұсынылған. Әр түрлі тарихи басқыштардағы қазақ даласының әкімшілік 

құрылыстары, Жетісу қалалары тарихы, қазақ даласына енгізілген басқару туралы Ережелерге қарсы 

туындаған қазақтар арасындағы толқулар келтірілген.   

Сонымен қатар, қоныс аударушылар мәселесі бойынша көптеген материалдар бар: қоныс 

аударушылардың тарихы мен олардың көшіп-қону барысы, қоныс аударылған орыстардың 

экономикалық жағдайлары; орыс шаруаларын қоныстандыруға қажетті жердің мүмкіндігінше мол 

қорын табу және олардың егіншілік үшін жарамдылығын анықтау, қазақтардың жер пайдалану 

нормаларын белгілеу, осылардың нәтижесінде қазақтардың «артық жерінің» көлемін анықтап, онан 

қоныс аудару қорын құру туралы да деректер келтірілген. Сонымен қатар, көшпелі қазақтардың 

жекелеген рулары, олардың таралуы және рулық өзара қарым-қатынастардың шекаралары жайлы 

жазылған авторлардың жұмыстары да үлкен қызығушылық тудырады.   

«Жинаққа» көптеген зерттеушілер мен ғалымдардың кеңінен белгілі жұмыстарын, ағымдағы 

оқиғалар туралы көптеген түсініктеме берушілердің әр түрлі жазбалары мен мақалаларын кіргізе 

отырып, В.И.Межов және оның ізбасарлары Түркістан өлкесіндегі халықтардың тарихы, тұрмыс-

тіршілігі мен өнегелі істері, түрлі салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары (үйлену, кісіні жерлеу) туралы 

мол мәліметтерді, жоқтау мәтіндерін, ұлттық ойындарының мазмұнын ашатын ойын аттарына 

барынша кең кескіндеме жасап шығарған. 

 «Жинақта» қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстанның сот құрылысы, қарапайым және жер-су 

құқықтары жайлы статистика, жекелеген облыстардың ауылшаруашылығы туралы және 

демографиялық мәліметтер мен статистикалар жөніндегі жұмыстар да ендірілген. Мұнда тарихшылар 

үшін республиканың халық шаруашылығы туралы да көптеген қызықты материалдар бар. Онда 

жергілікті халықтың және де басқа жақтан қоныс аударған тұрғындардың жер және мал 

шаруашылықтарының жағдайын көрсететін материалдар кездеседі. Жергілікті билік тарапынан 

көрсетілген қысымдармен бірге, сондай-ақ, көршілес Ресеймен пошталық, телеграфтық байланыстар 

орнату, жол қатынастары мен өлкенің су шаруашылығын реттеуге бағытталған кейбір іс-шаралар да 

келтірілген.  

Қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстан өнеркәсібі тек қана жекелеген аз ғана иеленуші топтар 

арқылы көрініс табатыны белгілі. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін кішігірім зауыттар 

ғана болған. Табиғи ресурстарға өте бай өлкенің тау-кен өнеркәсібін пайдалануға, Түркістан-Сібір 

темір жолы құрылысын жобалауға қатысты деректер де келтірілген. Сонымен қатар, жинақта өлкенің 

медициналық қызметі мен халыққа білім беру саласының жағдайын көрсететін материалдар да 

баршылық. 

Төңкеріске дейінгі зерттеушілердің көп томдығында біз үшін тарихи үлкен маңызы бар 

бірқатар географиялық карталардың орын алғандығы да қуантады. Бұл тарихи, геологиялық, 

археологиялық, этнографиялық карталар, қазақтардың кең-байтақ жерлерін пайдалану картасы, 

Түркістан өлкесіндегі елдердің және олардың жекелеген бөліктерінің, солардың ішінде Қазақстанның 



339 
 

картасы. Библиограф мамандар түсіндірмелерімен берілген кескіндемелерде – өлкенің өміріның түрлі 

жақтары сипатталған: Шымкент қаласының, Ембі бекінісінің, Түркістанның және т.б. сол сияқты 

нысандар пейзаж болмысыменен жазылған суреттемелер келтірілген. Жекелеген тұрмыстық құралдар 

– үй жихаздары, ат әбзелдері, күймелі арба, киіз үй жабдықтары. Портреттік топтар – қазақтардың 

жерленген адамдар басына орнатқан сағаналары, кесенелері, балбал тастар мен жерлеу рәсімдеріне 

қатысты құрылыстар және т.б. құнды шығармалар бар.   

«Түркістан жинағына» енгізілген шет елдік ғалымдардың әдебиеттердегі зерттеулердің 

материалдарына жасалған шолулар көрсеткеніндей, Түркістанның далалы өлкесінде болған шетелдік 

саяхатшылардың жазбалары орын алған [4]. Бәрінен бұрын, бұл жұмыстарда жолжазбалық сипатта 

болған этнографиялық және статистикалық мәліметтер мен бірқатарда географиялық суреттемелер 

арқылы жанамалай келтірілген тарихи деректер келтірілген. Кейбір кітаптар мен мақалалар жеке 

мәселелерге (климат пен ауа райына, жануарлар мен өсімдіктер әлеміне және т.б.) арналып жазылған. 

Жинақта біздің отандастарымыздың шет тіліне аударылған еңбектері де кездеседі [5].   

Жинақ материалдарын зерттей отырып, біз өлкенің барлық өмірін – әлеуметтік-экономикалық 

даму жағдайынан бастап өндірістік күшіне, бай ресурстарына дейінгі қал-ахуалын, бұрын болып 

өткен тарихи зерттеулерін, тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын, өнегелі істерін  

көз алдымызға елестетіп, қайта қалпына келтіруге болады. Сонымен қатар, Н.М. Пржевальский, И.В. 

Мушкетов, Н.А. Северцов, Н.А. Маев, В.Ф. Ошанин, А.П. Федченко және т.б. сол сияқты аса 

көрнекті географ, этнограф және тарихшыларының зерттеу еңбектерімен, ғылыми экспедициялық 

жазбаларымен танысуға болады. 

Сондықтан, Түркістан өлкесінің XIX ғасыр жазбаша дереккөздеріндегі ақпараттық 

ресурстардың толықмәтінді электрондық нұсқалары негізінде электрондық коллекциялар құру 

мүмкіндігін беретін бағдарламалық кешендерді пайдаланып жасалатын арнайы мамандандырылған 

толықмәтінді мәліметтер базасын заманауи ақпараттық технологиялар негізінде қалыптастыру, 

бүгінгі күндегі актуалды мәселелер қатарында болып, нағыз шынайы қызығушылық туындауда 

екендігін атап өтуге болады.  

Бүгінгі күндегі қалыптасқан жағдайда, бұл құндылықтарды іргелі түрде зерттеу үшін 

мүмкіндіктер жеткілікті, яғни оларды жүйелеп бірізділендіру және  каталогтандыру үшін қажет 

болған материалдардың сандық форматтағы нұсқалары бар. Мұндай түрдегі мәліметтердің үлкен 

қорлары, қайта өңдеу мен жүйелі талдауды қажет етеді және оларды халық игілігіне пайдалану үшін, 

тұтынушыларға ыңғайлы түрде ұсыну керек.  

Бірақ, бұл аталмыш жинақтағы ақпараттық деректер мен құжаттардың түрілерінің сан 

алуандылығы мен көлемділігінің және құрылымдық кейіптерінің ретсіздігі соншалықты, оларды 

зерттеу үшін қолданыстағы дәстүрлі әдістер мен құрал-саймандардан  пайдалану жеткіліксіз. Қажетті 

релевантты материалдарды жедел түрде іздестіріп тауып, оларды сәйкестерінше өңдеу, саралау және 

жүйелі түрде талдау жүргізіп құрылымдау негізінде қалыптастырылатын электрондық ресурстарды 

жасау үшін заманауи ақпараттық технологияларға негізделген бағдарламалық кешендер қажет. 

Жасақталған нақты электрондық ресурстардан пайдалану үшін корпоративтік жүйелер мен желілер 

торабында жұмыс жасай алатын электрондық кітапханалар қажет. 

Электрондық кітапхана жүйелері мен желілерін жобалау үдерісін жүзеге асырудың ерекше 

айқындалған бағыттар мен тәсілдері ерекшеліктерін шартты түрде екіге бөліп – корпоративтік 

каталогтау жүйесі және кітапханалық жүйелер мен желілер ретінде қарастыруға болады. Оларды 

жобалау мен жүзеге асыру үдерісі – бір жағынан автоматтандырылған жүйелерді жасаудың жалпы 

тәртібіне бағындырылған болса, ал екінші жағынан өзіндік заманауи ерекшеліктермен сипатталады 

[6]. 

Корпоративті каталогтау жүйелерін жасаудың негізгі мақсаты: жаңа ақпараттық 

технологиялардың автономды дербес жұмыс істеу жағдайында едәуір қомақты болып, әрі әрдайым 

тұрақты өсу ағысына бейім болатын каталогтандырудың шығындарын қысқарту; электрондық 

каталогтарды ақпараттық (формат саны бойынша) және лингвистикалық өзара ықпалдастығын әрі 

кітапханалық ресурстарға толыққанды ену мүмкіндігі үшін, кітапханалық мәліметтер базасын (бір ел 

аумағында немесе әлемдік қауымдастықта тұтастай біріктіретін) қамтамасыз ету; түпнұсқа 

құжаттарды сипаттап жазу, библиографиялық жоғарғы сапасын қамтамасыз ету; осы қызметке 

қатысудан (салалар бойынша) нақты табыс табудың қаражат көздеріне айналдыру. Осы бағытты 

табысты жүзеге асырудың әлемдік кітапханалық тәжірибедегі көрнекті мысалдарының бірі OCLC 

(Online Computer Library Center) корпорациясы саналады [7]. 

Қазіргі таңда, ғаламтор желісінің инфрақұрылымдары мен ондағы қолданыстағы  заманауи 

ақпараттық технологиялар негізінде жасақталған электрондық каталогтар мен толықмәтінді деректер 
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базасындағы ақпараттық ресурстарды жедел іздестіріп табу, сұрыпталған тиісті деректерді қайта 

өңдеу және оларға қашықтықтан қолжетімділік рұқсатының қамтамасыз етілу мүмкіндіктері бар 

виртуалдық орталар қалыптасуда. Виртуалды орталар пайдаланушылар үшін басқадай жолмен 

алынуы мүмкін болмаған (немесе өте қымбат) көптеген ақпарат кеңістігіне жол ашуда. Әр түрлі 

типтегі желілерді біріктіре отырып, қазіргі таңда жасақталған және қолданыстағы электрондық 

коллекциялардағы деректерді дербес іздестіру үдерісінің ерекшеліктерін ескеру мүмкіндігі бар 

динамикалық ақпарат дерек көздеріне айналуда [8].  

Осы орайда, ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 2015-2017 жж. арналған 

гранттық қаржыландыру бойынша «Орталық Азия түркілерінің XIX ғасыр жазба дерек көздеріндегі 

мәдени мұрасының виртуалды кітапханасы» тақырыбы бойынша  (жоба жетекшісі – доцент 

Э.Е.Альжанова) Ахмет Ясауи атындағы университет қабырғасында жүргізілген ғылыми зерттеу 

жұмыстарының нәтижелерін атап өтуге болады. Жобаның орындалу барысында қол жеткізілген 

арнайы дербес электрондық каталог пен деректер базасын толтыру үшін әзірленген ақпараттық 

ресурстардың электрондық коллекциялары мен бағдарламалық кешеннің алғашқы нұсқасы, аталмыш 

бағдарламаның нақты іске асырылу барысында жасалған байсалды қадамдардың бірі болып 

саналады.  

 ХІХ ғасыр жазба дереккөздеріндегі Орталық Азия түркілерінің мәдени мұрасының бірегейі 

болған – «Түркістан жинағы» топтамасындағы құжаттарға негізделген ақпарат материалдары 

бойынша жүргізілген зерттеу жұмыстарының Қазақстан мәдени мұрасына қатысты алғашқы 

нәтижелері – тарих, этнография және археология салалары бойынша іріктеліп алынған және тиісті 

рубрикаларға жүйеленіп бөлінген ақпараттық ресурстардан тұрады. Бұл арнайы жасақталған дербес 

электрондық коллекциялардың толықмәтіндік құжаттарымен, төменде көрсетілген мекен жайлардағы 

URL-сілтемелер бойынша танысуға болады [9].  

Түркістан өлкесінің Қазақстан  тарихы (https://yadi.sk/d/6svDDFOpoRNCC) және этнография 

(https://yadi.sk/d/PNoZd6g0nu6Vo) мен археологиясы бойынша (https://yadi.sk/d/PNoZd6g0nu6Vo) 

электрондық коллекциялар сипаты уақытша, тиістісінше көрсетілген сілтемелерде орналастырылған. 

Арнайы жабдықталған электрондық каталогтардағы библиографикалық жазбаларға негізделіп 

әзірленген ақпараттық ресурстар дереккөздерінің алғашқы нұсқасы – 12-рубрикаға бөлінген «бас 

тақырыптар» бойынша 312 толықмәтінді дереккөздерден  сомдалған келесі жазбалардан тұрады: 

этнографияның жалпы мәселелері (57); Әдет, ғұрып және салт дәстүрлері (7); Үйлену рәсімдері (9); 

Жерлеу рәсімдері (10); Мазараттар және қабірлер ескерткіштері (14); Нанымдар. Ырымдар. 

Жоралғылар (17); Ойындар. Қызықтар. Аңшылық (5); Халық ауыз шығырмашылығы (1). Мақал 

мәтелдер. Афоризмдер. Жұмбақ жаңылтпаштар (10). Қиссалар. Аңыздар. Хикаялар (15). Ертегілер. 

Әңгімелер. Мысал мысқылдар (29). Поэзия. Поэмалар. Өлеңдер. Музыкалар (11). Негізгі дереккөз 

құжаттарының толықмәтінді тізімінің 12-шрифте терілген жалпы көлемі 25 беттен тұрады. 

Бұл аталмыш этнографиялық электрондық коллекциялар материалдары бойынша посткеңестік 

дәуірінде жүргізілген ғылыми зерттеулердің көлемінің ауқымдылығын атап өту үшін, тек бір ғана 

атақты этнограф-ғалым, фольклорист Ә. Диваевтың ғылыми шығармаларын атап өтуге болады. 

Мұндағы толықмәтінді деректер базасындағы библиографикалық көрсеткіштердің жазбаларына 

сәйкес әзірленген дербес электрондық каталогда, 89-дереккөзден тұратын толықмәтінді құжаттардың 

мәтіндері берілген. Кейбір ғылыми зерттеулерде келтірілгендей. бұлардың жалпы саны, 100-ден 

астам дереккөзден тұрады деп көрсетіледі [10].  

Этнографиялық электрондық коллекцияда алыс шетел ғалымдарының – А. Вамбери, Г.Миллер, 

И.Фальк, X.Барданес, И.Э. Фишер, Ф.Базинер, Ю.Скайлер, С.Гедин, Т.Аткинсон, Г.Мозер және т.б. 

зерттеушілердің еңбектері жайлы мәліметтер келтірілген [11]. Дерекқордағы «этнографияның жалпы 

мәселелері» бөлімінде жалпы саны 57 - толықмәтінді құжат келтірілген. Солардың қатарында 

венгерлік шығыстанушы және саяхатшы Арминий Вамберидің «Түркістан жинағы» топтамасының 

беттерінде сипатталған дереккөздер бар [12- 16].  

Университет қабырғасында орындалған зерттеулерге жасалған шолу мен талдаулар 

нәтижелерін қорытындылай келе, Түркістан өлкесінің Қазақстандық бөлігінің тарихы мен мәдениетін 

зерттеушілердің назарына «XIX  ғасыр  жазба дереккөздеріндегі Қазақстан» электрондық каталогы 

мен деректер базасының алғашқы нұсқасының жасалғандығын атап өтуге болады. 

Деректер базасындағы дереккөздерді жедел іздестіріп табу, сұрыпталған тиісті деректерді қайта 

өңдеу арқылы қажетті материалдардың толықмәнді нұсқаларымен танысу және көшіріп алу, оларға 

қашықтықтан қолжетімділікті қамтамасыз ету нәтижесінде қалыптастырылған виртуал ортаны 

пайдаланушы қауым өкілдерін нақты релевантты ақпараттармен қамтамасыз ету үшін жүйеде тиімді 

жұмыс жасауды ұйымдастыру мүмкіндіктері қарастырылған. 

https://yadi.sk/d/6svDDFOpoRNCC
https://yadi.sk/d/PNoZd6g0nu6Vo
https://yadi.sk/d/PNoZd6g0nu6Vo
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Автоматтандырылған кітапханалар жүйесінің құрамында жұмыс жасайтын «XIX ғасыр 

жазбаша дереккөздеріндегі Қазақстан» деректер базасының алғашқы нұсқасының электрондық 

каталогы – ақпарат ресурстарын іздестірудегі негізгі құрал болып табылады. Қазақстан мәдени 

мұрасына тиісті тарих пен этнография, археология және т.б. салалары бойынша іріктеліп алынған 

және тиістісінше, жиырма пәндік рубрикаларға бөлініп жүйеленген және құрылымданған ақпараттық 

ресурстары аннотациялы библиографиялық көрсеткіштер арқылы өрнектелген.  

Электрондық каталог құжаттарының аннотацияланған библиографиялық көрсеткіштеріндегі 

деректерді – 20 пәндік рубрикаларға бөлінген тақырыптар мен авторларына, түйінді сөздері, 

баспалары мен шыққан жылдары және т.б. элементтері бойынша толық өңдеу мүмкіндіктері 

қарастырылған, яғни жүйе деректердің ашық түрдегі стандарттары мен форматтары негізінде 

жасалған. Пайдаланушылар, электрондық каталогты пайдалана отырып, кітапхана қорындағы қазақ, 

орыс және т.б. шет тілдеріндегі қажет электрондық ақпараттық ресурстардың тізімдері мен нақты 

электрондық нұсқаларын жедел және тиімді түрде іздестіріп тауып, олардың тиісті нұсқаларын pdf-

форматта көшіріп алу арқылы толықмәтінді нұсқаларына қол жеткізе алады.  

Арнайы электрондық каталог пен дерекқор жасақтаушы бағдарламалық кешеннің алғашқы 

нұсқасының қолданыстағы аналогтармен салыстырғанда келесі ерекшеліктерге еге: әмбебап 

құрылымды библиографиялық ақпараттар сипаты (MARC, DUBLIN CORE) халықаралық 

стандарттарға бағытталған; соңғы қолданушылар (оқытушылар, ғылыми қызметкерлер және т.б.) 

арнайы білімсіз ақпарат көзіндерін (оқулық, мақала және т.б.) енгізуге және сонымен қатар, 

корпоративтік желіде жұмыс істеуге; зерттеушілерге электрондық ресурстарға онлайн 

қолжетімділігін, электрондық каталог арқылы түрлі ақпараттық ресурстардың толық және тиімді 

іздестірілуіне, зерттелінетін тақырыптың ақпараттылығын арттыруға; Орталық Азия түркілерінің 

ақпараттық ресурстарының электрондық коллекцияларын жасақтауда; автономдық режимде жұмыс 

істейтін және корпоративтік желілердегі ресурстардың орналасқан жеріне байланысты болмаған, 

таолап етілген қажетті ақпараттармен шұғыл қаматамасыз ету мүмкіндіктері қарастырылған.   

Зерттеулер барысында алынған нәтижелердің мақсатты тұтынушылары: ғылыми зерттеу және 

білім беру мекемелері; электрондық кітапханалардың ғылыми-білімдік ресурстардың мәліметтерінің 

базасын жасауға, жетілдіруге және оларды іске асыруға мамандандырылған коммерциялық 

мекемелер болулары мүмкін. Сонымен қатар, жоғары оқу орындарының ғалымдары мен 

оқытушылары, PhD-докторанттар мен магистранттар, студенттер мен білім жүйелеріндегі басқа да 

қызметкерлер қауымының өкілдерінің пайдаланушылары болуы мүмкін.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КӨМЕКШІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ  

ГРАММАТИКАЛЫҚ СЕМАНТИКАСЫ 
 

Мақалада қазақ тіліндегі көмекші етістіктердің табиғаты қарастырылады. Соның ішінде қалып 

етістіктерінің қолданыс аясы, тіркесімділігі және грамматикалық семантикасы сөз болады. Көмекші 

етістіктердің аналитикалық етістік құрамындағы қолданысы мен сан түрлі мағыналық реңктері М.Әуезовтің 

«Абай жолы» роман-эпопеясынан алынған мысалдармен дәйектелді. 

Кілт сөздер: көмекші етістіктер, тіркесімділік, грамматикалық семантика. 

 

В статье  рассматривается природа вспомогательных глаголов в казахском языке.  В частности, 

сочетаемость  и грамматическая семантика глаголов как «отыр», «тұр», «жатыр», «жүр». Анализ и 

использование вспомогательных глаголов, содержащих различные смысловые оттенки подтверждаются 

примерами из романа М.Ауезова «Путь Абая». 

Ключевые слова: вспомогательные глаголы, сочетаемость, грамматическая семантика. 

 

The article examines the nature of auxiliary verbs in the Kazakh language. In particular, compatibility and 

grammatical semantics of verbs as "Otyr", "tұr", "zhatyr", "zhүr". Analysis and use of auxiliary verbs, with different 

shades of meaning is confirmed by examples from the novel by M. Auezov "The way of Abai".  

Keywords: auxiliary verbs, compatibility, grammatical semantics. 

 

Makale Kazak dilinde yardımcı fiiller doğasını inceler. Özellikle, uyumluluk ve "Otyr", "tұr", "zhatyr", "zhүr" 

olarak fiillerin gramer semantik olarak. Anlam farklı tonları ile analiz ve yardımcı fiillerin kullanımı, M. Auezov "Abay 

yolu" adlı romanından örnekler ile teyit edilir. 

Anahtar kelimeler: yardımcı fiiller, uyumluluk, gramer semantic. 

 

Етістік категориясын танып, оны меңгеру мен меңгерту барысында шешімі қиындық туғызатын 

мәселелер баршылық. Соның бірі – көмекші етістікке байланысты. Көмекші етістік табиғаты, әсіресе 

оның  грамматикалық  семантикасы толық  әрі  түбегейлі  зерттелді  дей  алмаймыз. Оның 

грамматикалық семантикасы мен түрлену  жүйесіндегі, функционалді  қызметіндегі  зерттеуге  

сұранып  тұрған  мәселелер  әлі  де жеткілікті. Көмекші етістік функционалді көмекшілер тобына 

жатады. Бірде толық мағыналы етістік қызметінде қолданылса, бірде көмекші сөз қызметінде 

жұмсалатын мұндай етістіктер жалпы етістік тобында үлкен орын алады. Мысалы, мен орындыққа 

отырдым деген мысалдағы етістік отырдым не істедім? деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің дербес 

мүшесі қызметін атқарып толық мағыналы сөз ретінде қолданылып тұрса, мен үйге қарай жүріп 

отырдым деген сөйлемдегі отырдым етістігінде бірінші сөйлемдегідей отыру қимылы жоқ, мұндағы 

негізгі қимыл жүр етістігінде. Отыр етістігі көсемше тұлғалы жүр етістігінің  жетегінде келіп, жүру 

қимылының созылыңқылығын білдіретіндей мән жамап тұр.    

Сонымен көмекші етістік деп өзінің лексикалық мағынасынан кейде жартылай, кейде бүтіндей 

айырылып, өзі тіркескен негізгі етістікке әр түрлі грамматикалық мағына үстеп, негізгі етістікпен 

қосылып оның грамматикалық сипатын, атап айтқанда, іс-әрекет қимылдың орындалу барысындағы 



343 
 

нәзік  мағыналық  реңкін, қызметін, түрленуін білдіретін етістікті айтамыз деген анықтамалар 

көптеген зерттеуші ғалымдар еңбегінде   айтылады.     

Түркітаным тарихында көмекші сөздер аз зерттелмеген. Қазақ тіліндегі көмекші етістіктер 

табиғаты морфологиялық бағытта біршама зерттелгенімен, оның аналитикалық етістік құрамындағы 

қызметі, бірде жетекші, бірде көмекші етістік болып жұмсалуы, сан түрлі семантикалық реңктерді 

білдіруі төңірегінде зерттеуге сұранып тұрған мәселелер баршылық. Соның бірі – көмекші етістіктің 

аналитикалық етістік құрамындағы бай грамматикалық  семантикасы.   

Өткен  ғасырдың  орталарында түркі тілдерінде көмекші етістіктер әртүрлі бағытта зерттелінді. 

Бір топ ғалымдар, Ы.Маманов, А.Хожиев, С.Акбаров сынды ғалымдар тарапынан көмекші 

етістіктерді жеке алып, олардың мағынасы мен тұлғалық ерекшелігін сөз етеді. Ал И.Ұйықбаев, 

А.И.Харисовтар көмекші етістіктерді сипат категориясымен байланысты қарастырса, А.А.Юлдашев, 

А.Ысқақов, Н.Оралбай, М.Оразов т.б. ғалымдар тарапынан  көмекші етістіктер аналитикалық етістік 

құрамында аналитикалық формантпен байланыстыра зерттелінді. Шындығында, көмекші 

етістіктердің саны аз болғанымен, тілімізде атқаратын қызметі орасан зор. Олардың көмегі 

арқасында, мағыналары қаншалықты олқы бола тұрса да, мағынасы толық, дербес сөз арқылы білдіре 

алмайтын неше алуан, өте нәзік семантикалық, грамматикалық абстракты мағыналар жасалып я 

беріліп отырады. Мысалы, шаршап кеттім және шаршап  қалдым, итеріп  жіберді және итеріп 

тастады, айта салдым және айта қойдым, жығылып кете жаздадым және жығылып қала 

жаздады деген етістіктердің бір-бірінен ерекшеленетін нәзік реңк  мәндерін  тек көмекші 

етістіктердің жетекші етістіктерге үстейтін мағыналарынан ғана ажырата аламыз.  Мысалы, Қабағын 

түйіп, екі көзі жалт етіп, жақтырмай қарағаны болмаса, Абай Майбасардай  ағаға қатаң жауап айта 

алмады. Оспан екі аяғын тайдың қос қолтығына тығып ап, шалқалап жатып алды деген 

сөйлемдердегі айта алмады, жатып алды аналитикалық формалы етістіктер істі істеушінің айту, 

жату қимылын орындай алатын, не орындай алмайтын қабілеті, мүмкіндігі бар не жоқ екендігін 

көрсетеді. Бұл мүмкіндік мәні -а -ал, -ып -ал аналитикалық форманты арқылы беріліп тұр. Аталған 

мағынаны –а  және -ал; -ып және ал форманты жеке тұрып бере алмас еді. Демек, көмекші етістіктің 

аналитикалық етістік құрамындағы қызметі де, мағынасы да, қолданылуы да, аналитикалық 

формантпен байланысты. Қазақ тілшілері тңілімізде отызға тарта көмекші етістіктер бар деп 

есептейді [1, 2, 3, 4,  5]. Қазақ тілінде көмекші етістіктер Ы.Мамановтың 1966 жылы жарық көрген 

еңбегінде сөздік мағынасын бірде сақтап, бірде сақтамай қолданылатынын  айта келіп, созылыңқы 

және аяқталған сипатпен байланыстыра түсіндіреді [1,56-78]. А.Ысқақовтың ЖОО арналған 

морфология оқулығынан аналитикалық етістік, аналитикалық форма, аналитикалық формант, 

көмекші етістік пен аналитикалық формант, көмекші етістіктің түрлері және олардың аналитикалық 

етістік жасаудағы орны жайлы толық мағлұмат алуға болады [2, 240-259].    

Аналитикалық етістік, аналитикалық формант мәселесін өткен ғасырдың жетпісінші жылдары 

Н.Оралбаева өз зерттеулеріне арқау етті. Оның екі бірдей еңбегі осы тақырыпқа, аналитикалық 

формалы етістікке арналған. Сондай-ақ ғалым қазақ тілінде есім сөздердің де аналитикалық формасы 

бар екенін, оның әлі зерттелмей жатқанын айтады [3, 4]. Қазақ тіл білімінде етістік семантикасын 

алғаш зерттеген ғалым М.Оразов көмекші сөздерге, соның ішінде көмекші етістіктерге арнайы 

тоқталып, көмекші етістікті мағынасына қарай: 1)амалдың өту сипатын білдіретін; 2)рай 

категориясымен байланысты қолданылатын; 3)модаль мағынасын білдіретін көмекші етістіктер деп 

үш топқа бөліп  және етістіктерді морфологиялық түрлену үлгісіне қарай толымды көмекші және 

толымсыз көмекші етістік деп қарастырады [5, 48-49]. Көмекші етістіктің қалыптасып, 

қолданылуы, білдіретін грамматикалық семантикасы тек аналитикалық етістікпен, аналитикалық 

формантпен байланысты. Көмекші етістіктер аналитикалық формант құрамында қолданылғанда, 

түрлі грамматикалық мағыналарды білдіреді. Атап айтсақ, амал-әрекеттің орындалуының мезгіл-

мезетін, шалағайлығын, созалаңдығын, асығыстығы мен жайбарақаттығын, қайталануын, 

сылбырлығы мен ширақтығын, созылыңқылығын, тосындығын білдіретіндей көптеген мағыналық 

реңк үстейді. Қазақ тіліндегі аналитикалық етістік мәселесі, ондағы көмекші етістіктердің орны 

С.Маралбаева, А.Алтаева, Ж.Масалиева, М.С.Жолшаевалардың зерттеулеріне де арқау болған [6, 7, 8, 

9]. Жалпы түркі тілдерінде, соның ішінде қазақ тілінде әрі толық мағыналы, әрі көмекші етістік 

қызметінде өте жиі қолданылатын отыр, тұр, жүр, жатыр қалып етістіктері. Қазақ тілшілерінен 

А.Ысқақов  аталған төрт етістіктің көмекші болғандағы семантикалық реңктері жетекші етістік пен 

көмекші етістіктің араларындағы дәнекерлерге де байланыстылығы, қарап отыр мен қарай отырдың 

семантикалық дәрежелерінің бірдей еместігін айта келіп, -п тұр,  -й тұр; -п жүр, -й жүр; -п отыр; -п 

жатыр, -й жатыр сияқты аналитикалық формант құрамындағы айырмашылықтарын көрсетеді. Ең 

алдымен, бұл төрт етістік (отыр, тұр, жүр, жатыр) өзді-өздіне тән түпкілікті лексикалық 
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мағыналарын толық сақтап, барлық парадигмалық (морфемалық) формаларда түрленіп, дербес 

синтаксистік қызметін түгел атқарып отыратын негізгі етістік есебінде де (ат қорада тұр, сіз жүре 

беріңіз, сәби бесікте жатыр, үлкендер есік алдында отыр) сонымен бірге бұл етістіктердің 

аналитикалық тіркесте жәрдемші (көмекші) етістік ретінде жұмсалатынын да (күн жауып тұр, 

қырықтықшылар қой қырқып жатыр) түсіндіре келіп, аталған төрт етістіктен құралған 

аналитикалық форманттарды көрсетеді [2, 259-265].  

М.Оразов 1980 жылы жарық көрген «Қазіргі қазақ тіліндегі қалып етістіктер» деген 

монографиясында қазақ тіліндегі отыр, тұр, жүр, жатыр қалып етістіктерінің лексика-

семантикалық және грамматикалық ерекшеліктеріне толық тоқталып, түркі тілдеріндегі қалып 

етістіктерінің қолданылу жиілігі мен қолданылу аясы бір дәрежеде еместігін, қазақ тілінде аталған 

төрт етістіктің төртеуі де бірдей қалыптық және шақтық мағына білдіретінін, олардың шақ 

мағынасында да айта қаларлықтай айырмашылық жоқ екенін, дегенмен олар бірінің орнына екіншісі 

қолданыла беретін, кез келген контексте синоним бола алатын да сөздер еместігін айтады. Олардың 

бірінен екіншісінің айырмашылығы – категориялық мағыналарында емес, өздерінің лексикалық 

мағыналары мен валенттілік қасиеттерінде дей келіп (бара тұр, отыра тұр; айта отыр, айта жүр; 

бара жатыр, айтып жатыр (айта жатыр емес), егер әр етістіктің мағынасын жеке-жеке алатын 

болсақ, олардың бірі екіншісінен мүлде өзгеше екендігіне көз жеткізуге болады. Сонда бұлардың 

басын біріктіріп тұрған элемент түбірге сіңіп кеткен «-ыр» қосымшасы емес пе? Соңғы пікірді 

дәлелдеу үшін тіл тарихына және қазіргі түркі тілдерінің материалдарына жүгіну керек, - деген ойын 

ортаға салады  [10, 31-32]. Соңғы уақытта жас ғалымдардан М.Жолшаева қимылдың өту сипаты 

категориясын  аспектуалды семантика аясында қарастырып, қалып етістіктерінің тіркесімділігі мен 

семантикалық құрылымына компоненттік талдау жасайды [9, 98-150].  

Толымды көмекші етістіктерге жататын отыр, тұр, жүр, жатыр көмекші етістіктері арқылы 

көбінесе аяқталмаған іс-әрекет мағынасы беріледі.  Отыр және тұр етістіктері  -а, -е, -й көсемшелі 

етістіктен кейін жол-жөнекей жасалған аяқталмаған қимылды (айта отыр, сөйлей отыр, баяндай 

отыр), -ып, -іп, -п формалы етістіктен кейін қимылдың ұзақтығын (ұшып отырды, жүріп отырды),   

-қалы, -келі, -ғалы, -гелі формалы негізгі етістіктерден кейін белгілі бір қимылды жасауға әзір 

тұрғандығын (айтқалы тұр, жүргелі тұр) білдіреді.  Мысалы, Бұл дүлейлер тағы бір мол бәлені 

шақырып отыр ғой. Сол жат қылықтың бетін бүркеу үшін жаңағы жалған шуды басымдатып отыр. 

Жұмағұлдардың арттарынан қуып отырып, жаңа кешке, аналар Күшікбайға түсіп, шайға аялдағанда, 

ілгері өтіп кеткен. Мысалы,... ағайынның обалына қалғалы отырған Тәкежанға болыспасын.  

Тұр көмекші етістігі қысқа мерзім ішіндегі қимылдың орындалу үстінде екенін білдіреді: 

жауып тұр, жүріп тұр. Тұр көмекші етістігі -а, -е, -й көсемшелі негізгі етістікпен тіркескенде іс - 

әрекеттің уақытша орындалғанын (оқи тұр, отыра тұр, көре тұр) білдіреді.Мысалы, Әншейінде 

қаншалық қиян-кескі араз боп жүрсе де, «торқалы той, топырақты өлім» дегенге келгенде, араздық 

ұмытыла тұратын . Осы естігеніңнің бірде-бірін Айғызға айтпай тұра тұр.Отыр көмекші 

етістігінен ерекшелігі тұр етістігінің барлық қимылға, яғни адамға қатысты емес қимылға да 

қолданыла беретіні байқалды. Мысалы, Балағаздар осы күндерде Қарашаштың ауылына күндіз-түн 

кісі жіберіп, хабар-ошар алып тұратын.....         Жүр 

көмекші етістігі -а, -е, -й көсемшелі етістіктен кейін келіп, қимылдың жол-жөнекей болғанын немесе 

ұзақтығын көрсетеді.  Мысалы,  таба алмай  жүрмін, келісе алмай жүрмін. Жеңіл , жортпа, 

шаншу өлеңдерді айта жүретін. Ол Базаралыға арнап киім тіккізе жүрді. Бір жағынан Құнанбай 

болса, екінші жақтан Майбасар жақтар да өз сабақтарын Тәкежанның құлағына құйып жүрді. Әкесі 

Нұрғанымды тоқалдыққа алғалы, Абай тіпті қашықтап жүр. Жүр етістігінің семантикалық 

құрылымының өте күрделі екендігін айта келе, М.Жолшаева сегіз топқа бөліп көрсеткен [9, 140].  

Жат (жатыр) көмекші етістігінің -а, -е, -й формасы  негізгі етістіктен кейін келгенде істің 

ұзақтығын, -ып, -іп, -п көсемшелі етістіктен кейін сөйлеп тұрған уақыттағы іс – әрекетті; -ғалы, -гелі, 

-қалы, -келі жұрнақтарынан кейін келіп, белгілі істі жасауға дайындық жұмысының болып жатқанын 

байқатады. Мысалы, Төлепберділер үздік-создық келе жатқан. Жау алыста деп еркін шауып келе 

жатқан. Аягөз, Тарбағатай, Алтай наймандарына да жетіп жатты. Анада Базаралы айтып кеткен 

сөз бен Балағаздардың қылықтары астасып жатыр.. Сонымен бірге жат көмекші етістігі белгілі 

уақыт ішіндегі қимылдың үзіліссіз орындалуын да білдіреді. Мысалы, ұйықтап жатқан, жылап 

жатыр. Заттың қозғалысын көрсететін негізгі етістікпен тіркесіп келгенде, іс-әрекеттің әр түрлі 

уақытта және түрлі жақтармен тізбектеліп орындалатынын (келіп жатты, қайтып жатыр, кіріп 

жатыр) білдіреді. Үлкен Семейге, Затонға, Жоламан жатағына ғана емес хабар тарап жатыр.  

Қазақ тіліндегі қалып етістіктерін арнайы зерттеген М.Оразов қалып етістіктерінің 

аналитикалық формант құрамындағы қолданылу өрісі бірдей болмайтынын, грамматикалық 
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семантикаға өте бай екенін, олардың нақты мағынасының сөйлем ішінде анықталатынын ескертеді 

[5, 134]. 

Қорыта келгенде, қалып етістіктері грамматикалық семантикаға өте бай. Біз бұл шағын 

мақалада аталған қалып етістіктерінің сөйлем ішінде білдіретін грамматикалық семантикасына толық 

тоқтала алмадық. Көмекші етістіктің аналитикалық формант құрамында қолданылып, сөйлем ішінде 

берілуінің алуан түрлі мағыналық реңктерде жұмсалатынын байқадық. Көмекші етістіктермен 

тіркесіп аналитикалық формант жасауға көсемшенің –ып, -іп, -п формалары өте өнімді 

қолданылатыны байқалды. 
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OĞUZ GRUBU TÜRK LEHÇELERİ İLE YAKUTÇA ARASINDAKİ  

ORTAK SÖZ VARLIĞI 

 
 Türkologlar tarafından yapılan sınıflandırma denemelerinde Yakutça, Çuvaşça  ile birlikte “uç diller/iki uç dil 

(periferik)” olarak değerlendirilmektedir. Çuvaşçadan sonra ana kütleden ayrıldığı düşünülen Yakutça tabiatiyle 

bünyesinde birçok eskicil özelliği barındırmıştır. Bunu söz varlığı temelinde de görmek mümkündür. Yakutça söz 

varlığı bakımından Oğuzca unsurlarla benzerlikler göstermektedir. 

 G. Gülsevin, “Göktürk Anıtları ile Yaşayan Üç Lehçemizin (Halaç, Çuvaş, ve Saha/Yakut) Tarihî İlgi Düzeni”  

adlı yazısında Halaçça, Çuvaşça ve Yakutçanın, gerek Orhun Anıtlarına nazaran daha eski veya müstakil şekilleri temsil 

eden özellikleri taşıması dolayısıyla gerekse bu yazıtlarla paralellikleri bakımından VIII. yy.da müstakil birer lehçe 

durumunda bulunduklarını gösteren deliller sunmuştur. 13. yüzyılda yazı dili olan Oğuzcanın da Köktürk bengü 

taşlarında belirtilerinin yer aldığı unutulmamalıdır. Dönemin standart dili Köktürkçe olmakla birlikte Oğuz  diyalektleri 

o dönemde konuşuluyor olmalıdır.   

 Bu çalışmada Yakutça ve Oğuz grubu Türk lehçeleri arasındaki ortak söz varlığı üzerinde durulmuştur: TTk., 

Az., Trkm. gizle- // Yak. kistē- “to hide”; TTk., Az., Trkm. yağlı // Yak. sıalāḫ “oily”; TTk., Az., Trkm. el // Yak. ilii 

“hand”; TTk., Az. Trkm. tön- // Yak. tönün- “to turn”; TTk., Az. bırak- // Yak. bıraḫ- “to leave”; TTk., Az. bul- // Yak. 

bul- “to find”; Az., Trkm. gızıl // Yak. kıhıl kömüs “gold”. 

 Anahtar Kelimeler: Oğuz grubu Türk lehçeleri, Yakutça, söz varlığı. 

 

 Yakut language is considered to be a peripheral language with Chuvash language according to the research 

studies by Turkologists. Sakha Turkish, which is thought to has separated from proto-Turkic languages after the 

Chuvash language, intrinsically incorporates many archaic features. It is possible to observe that also in vocabulary. 

 G. Gülsevin, in his study “Historical Relevance of  Our Three Dialects (Khalaj, Chuvash, and Sakha) Living 

with Orkhon Inscriptions”, concludes that Khalaj, Chuvash, and Sakha languages were autonomous dialects of the 8th 

century in that they both have the feautures that represents the older or autonomous forms when compared to Orkhun 

Inscriptions and they have parallels with these inscriptions. It is a fact that even though Oghuz language was a written 

language in the 13th century, Orkhon-Yenisei Script includes the indications of Oghuz language. The standard language 

of the period was Orkhon language, and Oghuz language must have been spoken as a dialect in that period. 
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 In this study, the lexical similarity between Sakha language and the Oghuz group of Turkic dialects will be 

discussed: TTk., Az., Trkm. gizle- // Yak. kistē-; TTk., Az., Trkm. yağlı // Yak. sıalāḫ; TTk., Az., Trkm. el // Yak. ilii; 

TTk., Az., Trkm. dön- // Yak. tönün-; TTk., Az. bırak- // Yak. bıraḫ-; TTk., Az. bul- // Yak. bul-; Az., Trkm. gızıl // 

Yak. kıhıl kömüs. 

 Keywords: Oghuz dialects, Yakut Language, lexicology. 

 

 Giriş “Oğuz” adı Türk dilinin ilk yazılı kaynakları olan Köktürk yazıtlarında geçmektedir: tokuz oguz 

bodun kentü bodunum erti “Dokuz Oğuz halkı kendi halkım idi” (KT.K.4). “r” dili olan Eski Batı Türkçesi 

kaynaklarında da (Tuna Bulgarcası) “Oğuz” adı “Ogur” olarak kaydedilmiştir. “Gerek Yenisey ve Orhun 

yazıtlarındaki kayıtlardan, gerek bu konudaki tarih araştırmalarından, Oğuzların VII. yy.ın ilk yarısında 

Barlık ırmağı yöresinde (Yenisey bölgesi), VII. yy.ın ikinci yarısından başlayarak da Tula ırmağı boylarında 

ve muhtemelen Ötüken yöresinde yaşadıkları anlaşılıyor” [12, 206]. Yazıtlardaki bilgilere bakılırsa Bilge 

Kağan’ın kentü budunum dediği Oğuzlar Köktürk siyasî teşkilatı içerisinde önemli bir yere sahip idiler. 

“Oğuzların, Köktürklerin yerini alan Uygurlar devrinde de Orhun ırmağı bölgesinde yaşadıkları ve 

Uygurlarla, Köktürk döneminde olduğu biçimde kimi zaman savaşlar yaptıkları, kimi zaman da dostluk 

ilişkileri içinde bulundukları görülüyor” [12, 206].  

Eski Türkçe döneminde birtakım lehçe ayrılıklarının var olduğu ortaya konulmuştur: “Nitekim bu 

konuya dokunan W. Radloff, Orhun yazıtları yanında merkezi Turfan olan geniş bir alanda daha başka edebî 

bir dil olduğunu ve bu edebî dilin daha sonraki bir sıra Türk lehçelerine temel teşkil ettiğini yazmıştır. Eski 

Türk yazıtları üzerinde durmuş olan Rus Türkologlarından S. E. Malov da Yenisey ve Orhun Yazıtlarındaki 

lehçe ayrılıkları ile, eski kuzey Oğuzcasının etkisine işaret etmiştir. Eski Türkçenin gramerini yazmış olan A. 

von Gabain ise Eski Türkçede bugüne kadar hangi kavmî unsurlara ait olduğu tespit edilemeyen beş ayrı 

lehçenin izleri bulunduğunu belirtmiştir” [12, 206-207]. Z. Korkmaz, “Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler” 

başlıklı yazısında Oğuzcanın Köktürk yazıtlarına nüfuz eden ses ve şekil bilgisi özelliklerine değinmiştir. G. 

Gülsevin ise “Köktürk Bengü Taşlarındaki Oğuzca Özellikler” isimli makalesinde Z. Korkmaz’ın verdiği 

bilgiler üzerine yenilerini eklemiş ve söz varlığı ekseninde de bir inceleme yapmıştır. Korkmaz’ın yazısında 

yer verdiği fonetik özelliklerden birisi uzun ünlü meselesidir. “Köktürk ve Uygurca’da aslî uzun ünlülerin 

bulunduğu, sistemli bir şekilde Osman Nedim Tuna tarafından 1960 yılında gösterilmişti” [9, 2]. Bugün, 

çağdaş Türk lehçelerinden Halaçça, Türkmence ve Yakutçada uzun ünlülerin bulunduğu bilinmektedir. 

“Korkmaz, Türkmencenin bir Oğuz lehçesi olmasından dolayı, Köktürkçedeki uzunlukların ‘Oğuzca bir 

unsur’ olduğunu belirtmiştir [9, 2]. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Yakutçanın da Türkmence ve 

Halaçça gibi uzun ünlüleri koruduğudur.  

XI. yy.ın ikinci yarısında Kaşgarlı Mahmud’un Oğuzca üzerine verdiği bilgiler Oğuzcanın tarihî 

seyrini aydınlatmada oldukça önemli bir yere sahiptir. XI-XIII. yy.lar arasında kaleme alınan eserlerde 

karşılaşılan imlâ özellikleri Ş. Tekin tarafından “olġa~bolġa” sorunu olarak adlandırılmış ve dönem 

eserlerinin dili karışık dilli eserler olarak değerlendirilmiştir. XIII. yy.dan itibaren ise standart bir yazı dili 

haline gelen Oğuzcanın tarihî gelişimi kesintisiz olarak takip edilebilmiştir.  

G. Gülsevin’e göre Köktürk yazıtlarında yer alan dönüşlülük zamiri “kentü” Oğuzca bir unsurdur: 

“Köktürkçede dönüşlülük zamiri olarak hem öz hem de kentü kelimeleri kullanılmıştır. Oyrot, Hakas ve 

Tuva Türkçelerindeki poyın, posım, potum ve Çuvaş Türkçesindeki ham gibi şekiller dışında, yaşayan lehçe 

ve şivelerimizde, yaygın olarak öz kullanılmaktadır. kentü kelimesi ise Türkiye Türkleri ile Gagauzlarda 

yaşamaktadır. Karaçay ve Balkar Türkleri ise kesi derler” [9, 5]. Daha önceki bir yazımızda Yakutça 3. teklik 

şahıs zamirinin kaynağı üzerinde durmuştuk: “Yakutçada kullanılan 3. teklik şahıs zamiri ‘kini’; Eski 

Türkçede kullanılan ve bünyesinde -nt- ünsüz çiftini barındıran kentü dönüşlülük zamiriyle ilgili olabilir. ET. 

yultuz ~ Yak. sulus; ET. küntüz ~ Yak. künüs örneklerinde olduğu gibi -lt-/-nt- ünsüz çiftlerinden ikincisi 

düşmüş, ET. temir ~ Yak. timir; ET. ben ~ Yak. min örneklerinde görüldüğü gibi ilk hecedeki /e/ ünlüsü de 

/i/ye tekabül etmiş olabilir:  ET. kentü ~ Yak. kini (< kenü < kentü). Yakutçada dönüşlülüğü ifade etmek 

üzere ‘beye’ zamirinin kullanıldığı unutulmamalıdır” [14, 55]. O. Durmuş’a göre Yak. beye kelimesi ET bod 

kelimesinden gelişmiştir [2, 237]. İşte bu kini zamirinin “kentü”nün fonetik varyantı olma ihtimali vardır. 

G.Gülsevin’in yazıtlarda Oğuzca bir unsur olarak nitelendirdiği kelimelerden biri de “beyaz” 

anlamında kullanılan ürüŋ kelimesidir: “Arapça beyaz kelimesine karşılık, Köktürkçede ürüŋ de 

geçmektedir. Yaşayan hemen bütün lehçelerimizde, ‘beyaz’ın Türkçe karşılığı olarak ‘ak’ kelimesi bulunur. 

Bengü Taşlardaki ‘ürüŋ’ ise ‘hiriŋ’ şeklinde Halaç Türkçesinde yaşamaktadır” [9, 5]. Biz, Yakutçada da 

“beyaz” anlamında ürüŋ kelimesinin kullanıldığını eklemek istiyoruz [18, 33]. 

Oğuzca ile Yakutça arasındaki paralellikler söz varlığı yanında şekil bilgisinde de kendini 

göstermektedir: Oğuzların XI. yy.da, geçmiş zaman çekiminde öteki Türklerden farklı olarak -dUk ekini her 

üç şahıs için de kullandıklarını Kaşgarlı Mahmud kaydetmiştir: men ya kurduk ‘Ben yay kurdum.’; ol ya 
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kurduk ‘O yay kurdu’). “Köktürkçede anlatılan geçmiş zaman için olumlu fiillerde -mIş eki kullanılmış, 

olumsuz fiillerde ise (yani -mA- eki üzerinde) -dUk şekli tercih edilmiştir.  (oglıtı kagan bol-mış erinç inisi 

eçisin teg kılın-ma-duk erinç oglı kanın teg kılın-ma-duk erinç biligsiz kagan olur-mış erinç yablak kagan 

olur-mış erinç ‘Oğulları kağan olmuş şüphesiz. Küçüğü büyüğü gibi yaratılmamış muhakkak, oğlu babası 

gibi yaratılmamış şüphesiz. Bilgisiz kağan tahta çıkmış, kötü kağan tahta çıkmış şüphesiz’ (KT.D.5)” [9, 4] 

Duyulan/anlatılan geçmiş zamanı ifade etmek üzere Türk lehçelerinin büyük bir kısmında (Kıpçak ve Karluk 

lehçelerinde) -gAn eki kullanılırken çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde -mI
4
ş eki 

kullanılmaktadır. Yakutçada ise olumlu fiillerde  -mIş ekinin fonetik varyantı olan -bI
4
t, -pI

4
t ve -mI

4
t ekleri; 

olumsuz fiillerde ise -mA-dUk ekinin fonetik varyantı olan -bAtAx eki kullanılmaktadır [11, 96]. “Bu 

olumlularda -mIş, olumsuzlarda (-mA)-dUK karşıtlığı, günümüz Oğuz lehçelerinden Halaç Türkçesinde 

aynen yaşamaktadır. Ayrıca, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde de -mIş /-mA-dUK tercihinin bol 

örneklerine rastlamaktayız” [9, 4]. 

“Sovyet devriminden sonra yazı dili olan Yakutçanın diyalektleri üç grupta toplanabilir: 1. Nam-Aldan 

diyalekti (ḫatın “kadın”, serîn “serin, serinlik”), 2. Kangal-Vilyuy diyalekti (ḫotun “kadın”, sörǖn “serin, 

serinlik”), 3. Dolgan diyalekti (katun “kadın”, serǖn “serin, serinlik”). Yakut yazı dili Kangal-Vilyuy 

diyalekti üzerine kurulmuştur” [15, 70].“Saha Türkçesi, bünyesinde bulundurduğu Moğolca ve Tunguzca 

unsurlardan dolayı Türk Dili ailesi içinde özel bir yer teşkil etmektedir. R. R. Arat, Yakut (Saha) Türkçesinin 

Türk dilinin Ana Türkçe döneminde Çuvaşça ile birlikte ayrıldığını kabul etmektedir” [11, 13].Talat Tekin 

ise Türk dillerinin gelişim şemasını verdiği kitabında Ana Oğuzcayı Ana Türkçeden gelişen müstakil bir kol 

halinde göstermiştir [15, 168-169]. 

Bu çalışmada Yakutça ile Oğuz grubu Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesi, Azerbaycanca ve 

Türkmencenin söz varlığı esas alınarak fiiler ve isimler olmak üzere iki başlık altında bir karşılaştırma 

yapılmıştır: 

I. Oğuz Grubu Türk Lehçeleri ile Yakutça Arasındaki Ortak Fiiller 

I.1. TTk. bırak- // Az. buraḳ-; Yak. bıraḳ- 

bırak- < (Ramstedt): Altay dilleri *bır- ‘terk etmek, akmak’ [7, 142]. Bu fiil, tarihî Türk lehçelerinden 

Harezm Türkçesi eserlerinde karşımıza çıkmaktadır. Kısasü’l-Enbiyâ’da bıraḳ- (b.-tı 248v.18) [1, 99], 

Mukaddimetü’l-Edeb’de bıraḳ- “bırakmak” (b.-dı 18-6) [19, 102]; Kıpçak Türkçesi eserlerinde bıraḳ- (I) 

“bırakmak” [16, 30]; Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden Dede Korkut Kitabında bıraḳ- “bırakmak, 

koymak” (b.-ur 273-7) [6, 45] anlamındadır.  

“Bırakmak” anlamında çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde bırak-; Azerbaycancada 

buraḫ-, goy-; Başkurtçada kaldır-; Kazakçada kaldır-; Kırgızcada kaltır-; Özbekçede täşlä-, ḳåldir-;  

Tatarcada kaldır-; Türkmencede gāldır-; Yeni Uygurcada kaldur- fiilleri kullanılmaktadır [10, 66-67]. 

Yakutçada ise bıraḫ- fiili kullanılmaktadır [18, 34]. 

 bıraḳ- 

Köktürkçe  

Eski Uygurca  

Karahanlı Türkçesi  

Harezm Türkçesi bıraḳ- ME.18-6 

KE.248v.18 

Çağatay Türkçesi  

Kıpçak Türkçesi bıraḳ- KTS.30 

 

 bırak- kaldır- Başka Şekil 

TTk. bırak-   

Az. buraḫ-  goy 

Trkm.  gāldır-  

Kzk.  kaldır-  

Başk.  kaldır-  

Tat.  kaldır-  

Kırg.  kaltır-  
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Özb.  ḳåldir- täşlä- 

Uyg.  kaldur-  

Yak. bıraḫ-   

 I.2. TTk. bul- // Az. bul-*; Yak. bul- 

 Clauson, bul- fiilinin yalnızca Güney-batı (Oğuz grubu) Türk lehçelerinde yaşadığını belirtmiştir. Bu 

fiil, ilk olarak tarihî Türk lehçelerinden Köktürkçede karşımıza çıkmaktadır: bul- “bulmak, edinmek” [Kül 

Tégin er at bultı: Kül Tigin er adını aldı] (BK.D.31). Uygur Türkçesi eserlerinde bul- “bulmak” [oğlan kekük 

tezeki:n bultı:] (IrkB.23; Chuas.200); Karahanlı Türkçesi eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk’te bul- 

“bulmak” [ol yarma:k buldı] (DLT.II.32), Kutadgu Bilig’de “edinmek” [uluğluk bile bul üküş élke erk] 

(KB.942); Harezm Türkçesi eserlerinden Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’inde ve Nehcü’l-Ferâdîs’te bul- “bulmak” 

(Kutb.37; NF.20.7); Çağatay Türkçesi Sözlüklerinden Sanglâh Lugâti’nde bul- “bulmak, ulaşmak” 

(San.138r.11) anlamındadır [4, 332]. 

 “Bulmak” anlamında çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde bul-; Azerbaycancada tap-, 

bul-; Başkurtça, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Türkmence ve Yeni Uygurcada tap-; Özbekçede tåp- fiilleri 

kullanılmaktadır [10, 84-85]. Yakutçada da Köktürkçe ve Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bul- fiili 

kullanılmaktadır [18, 43]. 

 

 bul- 
Köktürkçe bul- BK.D.31 

Eski Uygurca bul- IrkB.23; 

Chuas.200 

Karahanlı Türkçesi bul- DLT.II.32; 

KB.942 

Harezm Türkçesi bul- NF.20.7; 

Kutb.37 

Çağatay Türkçesi bul- San.138r.11 

Kıpçak Türkçesi  

 

 bul- tap- 
TTk. bul-  

Az. bul- tap- 

Trkm.  tap- 

Kzk.  tap- 

Başk.  tap- 

Tat.  tap- 

Kırg.  tap- 

Özb.  tåp- 

Uyg.  tap- 

Yak. bul-  

 

I.3. TTk. dön- // Az. dön- // Trkm. dön-; Yak. tönün- 

 Clauson, dön- fiilinin özellikle Oğuz grubu Türk lehçelerinde kullanıldığını belirtmektedir [4, 515]. 

Bu fiil, ilk olarak tarihî Türk lehçelerinden Karahanlı Türkçesinde karşımıza çıkmaktadır. Kaşgarlı, 

“dönmek” anlamındaki tön- fiilinin Oğuzca olduğunu belirtmektedir (DLT.III.184). Harezm Türkçesi 

eserlerinden Nehcü’l-Ferâdîs’te tön- “dönmek” (NF.11.14); Kıpçak Türkçesi eserlerinde dön- “dönmek, geri 

gelmek” [16, 64] ve tön- “1. dönmek” [16, 282]; Eski Anadolu Türkçesinde dön- “dönüşmek (bir şey)” 

(TTS.I.224); Çağatay Türkçesi sözlüklerinden Sanglâh Lugâti’nde köñül dön- “kusmak” (San. 225v.22) [4, 

515] anlamındadır. 

“Dönmek (etrafında)”  anlamında çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde dön-; 

Azerbaycancada dön-; Başkurtçada äylän-, öyöröl-; Kazakçada aynal-; Kırgızcada aylan-; Özbekçede äylän-

, ögiril-; Tatarcada äylän-, bötiril-; Türkmencede pırlan-, aylan- (ayrıca bkz. dön-); Yeni Uygurcada aylan- 

ve peḳıri- fiilleri kullanılmaktadır [10, 188]. Yakutçada ise 1. ergiy- 2. tönün- fiilleri kullanılmaktadır [18, 

73]. 

 

 tön- 



349 
 

Köktürkçe  

Eski Uygurca  

Karahanlı Türkçesi tön- DLT.III.184 

Harezm Türkçesi tön- NF.11.14 

Çağatay Türkçesi köñül dön- 

San.225v.22 

Kıpçak Türkçesi dön- KTS.64; 

tön- KTS.282 

 

 dön- aylan-

/aynal- 

Başka Şekil 

TTk. dön-   

Az. dön-   

Trkm. dȫn-  aylan- pırlan- 

Kzk.  aynal-  

Başk.  äylän- öyöröl- 

Tat.  äylän- bötiril- 

Kırg.  aylan-  

Özb.  äylän- ögiril- 

Uyg.  aylan- peḳıri- 

Yak. tönün-  ergiy- 

 

I.4. TTk. gizle- // Az. gizlä- // Trkm. gizle-; Yak. kistē- 

Bu fiil, ilk olarak tarihî Türk lehçelerinden Eski Uygurcada kizlä- şeklinde karşımıza çıkmaktadır [3, 

113]. Kaşgarlı Mahmud’a göre kizle- fiilinin kökü kiz ismidir (DLT.III.318, 17). Karahanlı Türkçesi 

eserlerinden Dîvânu Lügâti’t-Türk’te kizlē- “gizlemek” [ol kizle:di: ne:ŋni: ‘o bir şeyi gizledi’] 

(DLT.III.300), Kutadgu Bilig’de kizle- “gizlemek” [kerek sözni sözler kişi kizlemez ‘insan gerekli sözü söyler 

gizlemez’] (KB.I.3232); Harezm Türkçesi eserlerinden Nehcü’l-Ferâdîs’te kizle- “gizlemek” (NF.281.8); 

Kıpçak Türkçesi eserlerinde kizle- “gizlemek” (Kav.77.13; Tuh.14b.9); Çağatay Türkçesi eserlerinden 

Sanglâh Lugâti’nde kizle-/ kizlet- “gizlemek” (San.313v.27) [4, 760] anlamındadır. 

“Gizlemek” anlamında çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde gizle-; Azerbaycancada 

gizlä-; Başkurtçada yäşir-; Kazakçada jasır-; Kırgızcada caşır-; Özbekçede yäşir; Tatarcada yäşir-; 

Türkmencede gizle-, yaşır-; Yeni Uygurcada yoşur- fiilleri kullanılmaktadır [10, 276-277]. Yakutçada ise 

kizlē- fiilinin fonetik varyantı olan kistē- fiili kullanılmaktadır [18, 98]. 

 

 kizle- 

Köktürkçe  

Eski Uygurca kizlä- EUTS.113 

Karahanlı Türkçesi kizle- DLT.III.300; 

KB.I.3232 

Harezm Türkçesi kizle- NF.281.8 

Çağatay Türkçesi kizle- San.313v.27 

Kıpçak Türkçesi kizle- KTS.151 

  

 kizle- yaşur- 

TTk. gizle-  

Azb. gizlä-  

Trkm. gizle- yaşır- 

Kzk.  jasır- 

Tat.  yäşir- 

Başk.  yäşir- 

Kırg.  caşır- 

Özb.  yäşir- 

Uyg.  yoşur- 

Yak. kistē-  
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II. Oğuz Grubu Türk Lehçeleri ile Yakutça Arasındaki Ortak İsimler 

II.1. TTk. el // Az. el // Trkm. el; Yak. ilii 

Bu kelime, ilk olarak tarihî Türk lehçelerinden Köktürkçede elig şeklinde karşımıza çıkmaktadır 

(BK.D.32). Eski Uygur Türkçesi eserlerinden Irk Bitig ve Huastuanift’te elig “el” (IrkB.63; Chuas.193-4); 

Karahanlı Türkçesi eserlerinden DLT ve Kutadgu Bilig’de elig “el” (DLT.I.72; KB.I.29); Kıpçak Türkçesi 

eserlerinden Codex Cumanicus’ta el “el” (CCI); Harezm Türkçesi eserlerinden Nehcü’l-Ferâdîs’te ve 

Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’inde elig (NF.231.13; Kutb.20); Çağatay Türkçesi sözlüklerinden Abuşka lugâtinde 

élik “el” (Vel.70) [4, 140] anlamındadır. 

“El”i ifade etmek üzere çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde el; Azerbaycancada äl, 

Başkurtçada kul; Kazakçada kol; Kırgızcada kol; Özbekçede kol; Tatarcada kul; Türkmencede el; Yeni 

Uygurcada äl ve kol kelimeleri kullanılmaktadır [10, 208-209]. Yakutçada ise elig kelimesinin fonetik 

varyantı olan ilii kelimesi kullanılmaktadır [18, 79]. 

 

 el / elig 

Köktürkçe elig BK.D.32 

Eski Uygurca elig IrkB.63;  

Chuas.193-4 

Karahanlı Türkçesi elig DLT.1.72; KB.I.29 

Harezm Türkçesi elig NF.231.13; Kutb.20 

Çağatay Türkçesi élik Vel.70 

Kıpçak Türkçesi el KTS.71 

 

 el /elig kol 

TTk. el  

Azb. el  

Trkm. el  

Kzk.  kol 

Tat.  kul 

Başk.  kul 

Kırg.  kol 

Özb.  kol 

Uyg. äl kol 

Yak. ilii  

 

 

II.2. Az. gızıl // Trkm. gızıl; Yak. kıhıl kömüs 

Kelime, ilk olarak tarihî Türk lehçelerinden Köktürkçede ḳızıl “kızıl, kırmızı” anlamıyla karşımıza 

çıkmaktadır (T.II.D.2). Eski Uygur Türkçesinde ḳızıl “kızıl, kırmızı” [3, 178]; Karahanlı Türkçesi 

eserlerinden Dîvân’da ḳızıl “herhangi bir şeyin kırmızı renkte olanı” (DLT.I.349), Kutadgu Bilig’de ḳızıl 

“kırmızı” (KB.I.24); Harezm Türkçesi eserlerinden Nehcü’l-Ferâdîs’te ḳızıl “kızıl, kırmızı” (NF.155.3), ḳızıl 

altun “altın” (NF.64.13); Kıpçak Türkçesi eserlerinde ḳızıl “kızıl, kırmızı” (KTS.147); Çağatay Türkçesi 

eserlerinden Sanglâh Lugati’nde ḳızıl “1. kırmızı 2. şiddetli, yoğun 3. bir cins kırmızı kuş 4. şahinin bir türü” 

(San.296v.9) [4, 683] anlamlarına gelmektedir. 

“Altın”ı ifade etmek üzere çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde altın; Azerbaycancada 

gızıl, altun; Başkurtçada altın; Kazakçada altın; Kırgızcada altın, zer; Özbekçede åltin; Tatarcada altın; 

Türkmencede gızıl, altın; Yeni Uygurcada altun kelimeleri kullanılmaktadır [10, 18]. Yakutçada ise “altın” 

kıhıl kömüs olarak ifade edilmektedir [18, 10]. Yakutçada altan kelimesi vardır ancak bu kelime “bakır” için 

kullanılmaktadır [18, 24]. 

Türkiye Türkçesi ağızlarında da kızıl “altın” anlamıyla kullanılmaktadır [17, 2863]. 

  

 ḳızıl 

Köktürkçe ḳızıl T.II.D.2 
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Eski Uygurca ḳızıl EUTS.118 

Karahanlı Türkçesi ḳızıl DLT.I.349; 

KB.I.24 

Harezm Türkçesi  ḳızıl NF.155.3; 

ḳızıl altun NF.64.13 

Çağatay Türkçesi ḳızıl San.296v.9 

Kıpçak Türkçesi ḳızıl KTS.147 

 kızıl altın Başka Şekil 

TTk.  altın  

Azb. gızıl altun  

Trkm. gızıl altın  

Kzk.  altın  

Tat.  altın  

Başk.  altın  

Kırg.  altın zer 

Özb.  åltin  

Uyg.  altun  

Yak. kıhıl kömüs   

 

II.3. TTk. yağlı // Az. yağlı // Trkm. yāğlı; Yak. sıalāḫ 

Yaġ ve yaġlıġ kelimelerine ilk olarak tarihî Türk lehçelerinden Eski Uygur Türkçesinde rastlamaktayız 

[3, 280]. Karahanlı Türkçesi eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk’te yaġlıġ “yağlı” (DLT.I.70, 24); Harezm 

Türkçesi eserlerinden Nehcü’l-Ferâdîs’te yaġ “yağ” (NF.234.5); Kıpçak Türkçesi eserlerinde yavlı “yağlı” 

[16, 315]; Çağatay Türkçesi sözlüklerinden Sanglâh Lugâtinde ise yaġlıġ(ḳ) “yağlı” (San.333v.2) [4, 901] 

anlamlarına gelmektedir. 

“Yağlı”yı ifade etmek üzere çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde yağlı; Azerbaycancada 

yağlı; Başkurtçada maylı; Kazakçada maylı; Kırgızcada maylū; Özbekçede måyli; Tatarcada maylı; 

Türkmencede yāğlı; Yeni Uygurcada maylık kelimeleri kullanılmaktadır. Yakutçada ise yaġlıġ kelimesinin 

fonetik varyantı olan sıalāḫ kelimesi kullanılmaktadır [18, 293].  

 yaġlıġ 
Köktürkçe  

Eski Uygurca yaġlıġ EUTS.280 

Karahanlı Türkçesi yaġlıġ DLT.I.70,24 

Harezm Türkçesi yaġ NF.234.5 

Çağatay Türkçesi yaġlıġ(ḳ) San.333v.2 

Kıpçak Türkçesi yavlı KTS.315 

 
 yağlı maylı 

TTk. yağlı  

Azb. yağlı  

Trkm. yāğlı  

Kzk.  maylı 

Tat.  maylı 

Başk.  maylı 

Kırg.  maylū 

Özb.  måyli 

Uyg.  maylık 

Yak. sıalāḫ  

 Sonuç:  

Çalışmamızın giriş kısmında Yakutça ile Oğuz grubu Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesi, 

Azerbaycanca ve Türkmencenin söz varlığı esas alınarak bir karşılaştırma yapıldığını belirtmiştik. Bunun 

dışında VIII. yy.da müstakil bir lehçe durumunda bulunduğuna kanaat getirilen Halaçça ile de zaman zaman 
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bazı kıyaslamalar yapılmıştır. Söz varlığı dışında fonetik ve morfoloji alanlarında da Yakutçanın Oğuz grubu 

Türk lehçeleriyle ortaklaştığı noktalar vardır:  

1. Türkmence ve Halaççada olduğu gibi Yakutçada da birincil uzun ünlüler sistemli olarak korunmuş 

ya da ikizleşmiştir. Yakutçada söz başı /y/ foneminin /s/ye değiştiği bilinmektedir. İnceleme alanımız 

içerisindeki isimlerden biri TTk. yağlı //Az. yağlı // Trkm. yāğlı; Yak. sıalāḫ kelimesidir. sıalāḫ isminde söz 

başı /y/ fonemi /s/ye değişmiş; kelimenin Türkmence varyantında görülen uzun a /ā/ ünlüsü de /ıa/ ses 

grubuna tekabül etmiştir. Ana Türkçe /ag/ ses grubu Yakutçada /ıa/ biçimini alır [15, 68].  

2. G. Gülsevin Köktürk yazıtlarında olduğu gibi Halaççada sık sık ilgi durumu eki yerine nominative 

(eksiz) şeklin kullanıldığını belirtmiştir [8, 56]. Yakutçada da ilgi durumu eki yoktur: saḫa tıl-ın 

grammatika-ta “Yakut dili dilbilgisi” (-ın 3. kişi iyelik ekinin asıl biçimi) vb. [15, 70]. Yine G. Gülsevin, 

yazıtlarda olduğu gibi Halaçça ve Yakutçada ayrılma hâli ekinin +DA ile karşılandığını ifade etmiştir [8, 57].  

3. Köktürkçede anlatılan geçmiş zaman için olumlu fiillerde -mIş eki, olumsuz fiillerde ise (yani -mA- 

eki üzerinde) -dUk şekli tercih edilmiştir. Yakutçada da  olumlu fiillerde  -mIş ekinin fonetik varyantı olan -

bI
4
t, -pI

4
t ve -mI4t; olumsuz fiillerde ise -mA-dUk ekinin fonetik varyantı olan -bAtAx ekleri 

kullanılmaktadır. Aynı durum Halaçça için de söz konusudur. Türkiye Türkçesinde de olumlu fiilerde -mI
4
ş 

eki kullanılmaktadır.  

4. “beyaz” anlamında Halaççada hiriŋ; Yakutçada ise ürüŋ kelimesi kullanılmaktadır. Köktürk 

yazıtlarında da “beyaz” anlamında Oğuzca bir unsur olarak nitelendirilen ürüŋ kelimesi kullanılmıştır. 

5. Köktürk yazıtlarında görülen ve Oğuzca bir unsur olarak değerlendirilen kelimelerden biri de kentü 

dönüşlülük zamiridir. Bu zamir, çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde ve Gagauzcada 

kullanılmaktadır. İşaret zamirlerinin şahıs zamirleri yerine kullanılıp kullanılmadığı konusu türkologlar 

arasında tartışılan bir meseledir. Yakutçada 3. teklik şahıs zamiri olarak kullanılan kini kelimesi Oğuzca 

kentü dönüşlülük zamirinin fonetik bir varyantı olabilir. 

6. Oğuz grubu Türk lehçeleriyle Yakutça arasındaki ortak söz varlığından bıraḳ- “bırakmak” fiilinin 

tarihî dönem Türk lehçelerinden Harezm Türkçesi döneminde; bul- “bulmak” fiilinin Köktürkçe döneminde; 

tön- “dönmek” fiilinin Karahanlı Türkçesi döneminde; kizle- “gizlemek” fiilinin Eski Uygurca döneminde; 

elig “el” isminin Köktürkçe döneminde; ḳızıl isminin Köktürkçe döneminde (“altın” anlamıyla Harezm 

Türkçesi döneminde); yaġlıġ “yağlı” isminin ise ilk olarak Eski Uygurca döneminde kullanıldığı tespit 

edilmiştir.  

Fonetik, morfoloji ve leksikoloji alanlarındaki ortaklıklar; Oğuzlar ile Yakutların tarihin belli bir 

döneminde bir arada yaşadıkları ve diğerlerine oranla ilişkilerinin daha sıkı olduğu yönünde yorumlanabilir. 

Ancak bu tür ilişkiler sadece dilbilim araştırmalarının sonuçlarına göre ortaya çıkarılamaz. Böyle bir tez, 

diğer sosyal bilimlerin de (folklor, tarih vb.) içinde olduğu araştırmalar sonucunda aydınlık kazanabilir.  
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Dil Kısaltmaları 

Az. : Azerbaycanca Tat. : Tatarca 

Başk. : Başkurtça  Trkm. : Türkmence 

Kzk. : Kazakça  TTk. : Türkiye Türkçesi 

Kırg. : Kırgızca  Yak. : Yakutça 

Özb. : Özbekçe  Y Uyg. : Yeni Uygurca 

 

Eser Kısaltmaları 

CCI : Codex Cumanicus (İtalyanca) 

Chuas. : Huastuanift 

DLT : Dîvânu Lugâti’t-Türk 

EUTS : Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü 

IrkB : Irk Bitig 

Kav. : El-Kavânninü’l-Külliye Li-Zabti’l-Lugati’t-Türkiyye 

KB : Kutadgu Bilig 

KE : Kısasü’l-Enbiyâ 

Kutb. : Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’i 

KTS : Kıpçak Türkçesi Sözlüğü 

ME : Mukaddimetü’l-Edeb 

NF : Nehcü’l-Ferâdîs 

San. : Sanglâh Lugati 

TTS : Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü 

Tuh. : Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lügati’t-Türkiyye 

Vel. : Abuşka Lugati 
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 «СУБХ ӘЛ- АША ФИ СИНА‘ТИ ӘЛ-ИНША» АЛТЫН ОРДА  

ТАРИХЫНЫҢ ДЕРЕГІ РЕТІНДЕ 

 
Мақалада XV ғасырдағы араб энциклопедисті әл-Қалқашандидің өмірі мен қызметі, «Субх әл- аша фи 

сина‘ти әл-инша»  («Жазу өнеріндегі соқырдың көзін ашу») атты еңбегінің жазылу себебі, оның жалпы 

сипаттамасы, ғылыми құндылығы жайлы қысқаша мәлімет беріледі.  Сондай-ақ оның Алтын Орданың 

географиясын сипаттаған деректерінің үзінділері қазақ тіліне аударылып, ғылыми айналымға ұсынылды.  

Кілт сөздер: Алтын Орда, Мәмлүк дәуірі, энциклопедия, кеңсе катибтері. 

 

Makalede XV. asrın arap bilim adamı Al-Kalkaşandi`nin hayatı ve çalışmaları, “Subh al-aşa fi sina'ti al-inşa" 

(“Yazma sanatında körün ğözün açmak)  isimli emeğinin yazılma nedenleri, onun ğenel tanımı, bilimsel değeri 

hakkında bilgiyi sunuyor.  Aynı zamanda onun Altın Orda coğrafyasın tanıtmış verilerinin  alıntıları Kazak diline 

çevrilerek bilimsel tedavüle sunuldu.  

Anahtar Sözcükler: Altın Orda, Memluk dönemi, ansiklopedi, Katib ofisi. 

 

В статье представлен материал о жизни и творчестве арабского энциклопедиста XV века ал-Калкашанди, 

причинах написания, содержании и научной ценности труда «Субх әл-'аша фи сина‘ти әл-инша» («Заря для 

подслеповатого в искусстве писания»). Также переведены на казахский язык и введены в научный оборот 

отрывки источника, где представлены данные автора о географии Золотой Орды.   

Ключевые слова: Золотая Орда, мамлюкская эпоха, энциклопедия, катибы канцелярии. 

 

This article presents the material about the life and professional activity of the arab encyclopedist al-Qalqashandi 

who lived in the 15
th

 centry. It also explorers the reasons behind writing «The dawn of the weak – sighted in the art of 

writing» including its content and scientific value. Moreover, some excerpts of his work about the geography of the 

Golden Hord were translated into kazakh language and introduced into the scientific usage. 
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XIV  ғасырда Египеттегі Мәмлүк мемлекетінде әкімшілік қажеттілікке орай құрастылған, 

көлемді энциклопедиялық еңбектер пайда болды. Ол өзіндік мектеп ретінде қалыптаса бастады. Осы 

тарихи-мәдени мектептің өкілдерінің бірі – ортағасырлық мысырлық ғалым, Мәмлүк дәуірінің соңғы 

энциклопедиясының авторы  Шихаб ад-Дин Әбу әл-Аббас Ахмад ибн Әли әл-Қалқашанди (1355-

1418).  

Еуропалық ғалымдар оның ең басты еңбектерімен XIX ғасырда айтарлықтай жақын танысты. 

Неміс арабтанушысы Г. Ф. Вюстенфельд 1879 жылы оның энциклопедиясының мазмұнына 

сипаттама жасаған болатын [1, 411-415; 2, 167-172]. 1884 жылы орыс шығыстанушысы В.Г. 

Тизенгаузен әл-Қалқашандидің Алтын Ордаға байланысты үзінділерін орыс тіліне аударып 

жариялады [3, 287-289]. 1913-1919 жылдары Мысыр ғалымы Ахмет Зекидің қолдауымен Каирде әл-

Қалқашандидің энциклопедиясы "Субх әл-аша фи синаат әл-инша" деген атаумен 14 том етіп 

жарияланды. Швед арабтанушысының В. Бьёркмананың әл-Қалқашандидің еңбегі туралы 

монографиясы (1928) жарыққа шықты. Еңбекте энциклопедия туралы ғылыми сипаттама, талдау, 

тұжырым жасаумен бірге, Ахмет Зекидің жарияламаған мәліметтерін де қосымша етіп таныстырған 

еді. Орыс шығыстанушысы И.Ю. Крачковский де «Араб географиялық әдебиеті» атты іргелі 

еңбегінде әл-Қалқашандидің энциклопедиясына жан-жақты сипаттама жасады  [1, 411-415].  

Әл-Қалқашанди 1355 жылы Александрияға жақын Қалйубийа деген елді мекенде дүниеге 

келеді. Каир мен Александрия қалаларында өз заманының ең үлкен ғұламаларының қолында оқып, 

әдебиет, ислам заңдары, тіл білімі, шығармашылық сияқты пәндерді жетік меңгереді. Кейін сұлтан 

сарайында қызмет етіп, мәмлүк сұлтаны аз-Захир Барқуқтың (1382-1389) билігі кезінде мемлекеттік 

жоғары мансаптағы қызметтер атқарады [4, 48]. 

Әл-Қалқашандидің бұл ауқымды энциклопедиясы кеңсе катибтері үшін нұсқаулық болып 

табылады. Катибтер – ортағасырлық араб елдеріндегі кеңсе хатшылары. Автор катибтің игеруі 

міндетті барлық істер туралы, сия жөніндегі техникалық нұсқаулық, қалам, қағаз және 

каллиграфиядан бастап, география,тарих, әдебиет, стилистикаға дейінгі жан-жақты мәліметтер 

береді. Ол Мысыр мен Сирия провинцияларын және Мысырмен қандай да қарым-қатынаста болған 

мемлекеттерді, әсіресе, олардың саяси және әкімшілік құрылымын, тұрғындардың өзара қарым-

қатынастарының іскерлік әдістерін сипаттайды. Құрылымы жағынан энциклопедия  біркелкі емес 

және томдарға бөлу бойынша сәйкес келмейтін он үлкен бөлімге бөлінеді. Әл-Қалқашандидің еңбегін 

1389 жылы бастап,  14-ші томды 1412 жылы аяқтады. Еңбекке басқа толықтыруларды қайтыс 

болғанша дейін енгізіп отырған. 

Әл-Қалқашандидің еңбегі компиляциялық еңбек болып табылады. Алайда, ол Крачковскийдің 

айтуынша: «ерекше құрметке лайық, мұндай деректерді беретін жалғыз, әрі ерекше компиляция» 

деген. Алтын Орда аумағының сипаттамасын жазғанда әл-Қалқашанди он төртінші ғасырдағы белгілі 

ғалымдардың еңбектерін пайдаланған. Олардың қатарында, бірінші кезекте, ал-Омари (1301-1349) 

еңбектерін атап өткен жөн. Оның отыз екі томдық "Масалик ал-абсар фи мамалик ал-амсар"  

энциклопедиясы және "Ат-Та‘риф фи-л-мусталах аш-шариф" шығармасы әл-Калкашанди еңбегінің 

негізгі дерек көзі болды.  

Еуропада Абу-л-Фида (1273-1331) атымен танымал болған Исмаил ибн Али әл-Айубидің 

"Тақуим ал-булдан" еңбегін әл-Қалқашанди елді мекендердің арабша атауларын және олардың 

географиялық координаттарын анықтауда қолданған. Аталған автор сириялық Хама қаласының 

мұрагері болған. Ол Шығыста әл-Муайяд атымен немесе Имад ад-Дин лақап атымен танылған. Бұл 

екі есімді де әл-Калкашанди Абу-л-Фиданың «Тарих» атты еңбегіне сүйенгенде қолданады. 

Ертедегі авторлардан әл-Қалқашанди ал-Химяридің ( XIII ғ. соңы) "Ар-Рауд ал-митар фи хабар 

ал-актар" және Ибн Сайдтың ( 1214-1274 не 1286) "Китаб жуғрафийа фи-л-акалим ас-саба" 

шығармаларынан деректер келтірген. Ал Йақұт әл-Хамауидің еңбектерінен (1179-1229)  «Китаб ал-

муштарик уадан уа-л-муфтарик су-кан" атты географиялық омонимдер сөздігін қажетке жаратқан. 

Сондай ақ Ибн ал-Асирдің (1160-1234) "Ал-Камил фи-т-тарих" еңбегін, ас-Саманидың (1113-1167) 

"Китаб ал-ансаб",  әл-Бирунидің (973-1048) "Ал-Канун әл-Масуди фи-л-хайа уа-н-нуджум" 

шығармасын, әл-Масудидің (Х ғ.) "Мурудж аз-захаб уа маадин әл-жауахир" еңбегін түпнасқадан 

емес, әл-Омаридың "Масалик ал-абсар" еңбегі арқылы пайдаланған. 

 Әл-Қалқашандидің Алтын Орда аумағын сипаттауда  жоғарыда аталып өткен барлық 

авторлардың еңбектерін қалай және қай дәрежеде қолданғаны энциклопедияның орысша аудармасы 

мен ғылыми басылымы, сондай-ақ И.Ю.Крачковскийдің «Араб географиялық әдебиеті» еңбегі 
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арқылы оңай анықталып отыр. Әл-Қалқашандидің еңбегінен Алтын Орда тарихына қатысты 

мәліметтерді, назарларыңызға ұсынамыз.  

 

Сегізінші бөлім 

(Тұран, Хорезм, Қыпшақ елдерінен) 

«Мәсәлик әл-абсар»
105

 кітабында былай деді: Маған Нажмуддин ибн аш-Шаххам әл-Мосули 

шейх былай деді: Бұл ел ұзындығы жағынан да, ені жағынан да үлкен. Кең дала. Қалалары аз. Ұшы-

қиыры жоқ үлкен бір әлем, тек олардың қару-жарақтарының аздығы мен аттарының шабандығынан 

кесірінен көп пайда көрмейді. Жері жазық, ұсақ тасты болып келеді. Сол жерде өскен ат, ол жерде 

жүруге жарамайды, сондықтан олардың соғыстан олжасы аздау болады. «Та‘рифте» былай дейді: Бұл 

ел көне заманда, халифалар заманында және одан бұрын тақтың иесі  арқылы танылған. «Руд әл-

му‘тарда» айтады: Ол тақ алтыннан жасалған, онда патшалары отыратын болған, ал оларға оны 

парсы патшалары жіберген. «Та‘рифте» айтады: Иесі Насир
106

 заманында (яғни ибн Қалауын) Өзбек 

хан болған. Тағы айтады: Сұлтан оны қызымен атастырып, оған жақындасу үшін үйлендіреді. Сондай 

ақ былай дейді: Бейбарыс билігі уақытынан бастап соңғы кезге дейін әлі де бұл ел мен біздің 

патшалар арасында ертедегі одақтастық, шынайы достық жалғасып келеді. Көзделген мақсат 8 

тарауда беріледі: 

 

Бірінші тарау 

(Елдің шекарасы мен аумағы туралы) 

Алауад-Дин ибн Нұғман ибн әл-Хорезмиден алып, «Мәсәлик әл-абсар» кітабында бұл елдің 

ұзындығы Стамбұл теңізінен Арис (Ертіс) өзеніне дейін алты ай, ені бұлғарлар жерінен Темір қақпаға 

дейін шамамен 4 айлық жол екендігі айтылған. Ол туралы тағы былай делінеді: Бұл ел шығысында 

Хорезмнен башқұрт жеріне дейін, ал ені Хорезмнен Сир еліне дейін жалғасып жатыр, ол 

солтүстіктегі ең шеткі елді мекен. Бұдан өзге ибн Нұғман бұл елдің ені Александр тұрғызған, темір 

қақпасы бар Дирфу қаласынан Боғра еліне дейінгі, ал ұзындығы әл-Хита елінен бастау алатын, 

Мысырдағы Ніл өзенінен де үлкен Арис өзенінен Стамбұлға, яғни, Константинопольге дейінгі 

аумақты алып жатыр дегені айтылады. Бұл ұзындық Рус пен франктердің ортасында орналасқан 

Кемех (Немче) елінің шекарасынан біраз асады. Сондай-ақ Хорезм Хорасан мен Маураннахрдан 

бөлек белдеу, жан-жағының бәрі жазық, шығыс пен оңтүстік шекарасы Жейхун өзенінің екі 

жағасынан да Ғазнамен (оғыздар) шектеледі. Ибн Хаукал былай деген: Хорезм елі ең суық елдердің 

қатарынан. Жейхун өзенін мұз басады. «Әл-Азизиде» айтқан: Хорезм елінің шығысы мен батысы 

Хорезм көлінен алғанда 6 мархала. «Мәсәлик әл-абсарда» айтқан: Хорезмнің шекарасы аз-Захирия 

аталатын қаладан басталады, артынша Амул, бұл қала Жейхун өзенінің екі жағасында созылып 

жатыр.  

Жолаушы саудагер Хасан ар-Румидің оның ұзындығы туралы Темір қақпа атауымен белгілі 

Баку қаласынан ал-Хита еліне дейін, керуен жолымен жүрсе 5 айлық жол, ал ені Жейхун өзенінен 

Еділ өзеніне дейін дегенін айтқан. «Мәсәлик әл-абсарда»: Бұл ел солтүстік шығыста орналасқан, 

шығысында Қытаймен, солтүстігінде славяндармен, оңтүстігінде Хорасанмен және батысында Рум 

теңізінің (Жерорта теңізі) түбегімен шектеседі делінген.  

 

Екінші тарау 

Бірінші белдеу 

(Хорезм) 

 «Тақуим әл-булданда» былай деген: Хорасан мен Мауренахрдан бөлек белдеу, жан-жағының 

бәрі жазық. Батысының біраз жері Түркі елімен шектеседі, оңтүстік жағында Хорасан, ал шығысында 

Мауренахр, солтүстігінде тағы да Түркі елі. Былай дейді: Хорезм белдеуі Жейхунның бас жағында 

және одан кейін Жейхун Хорезм көліне құйғанша жағасында басқа қала жоқ, өзі Жейхунның екі 

жағасында тұр. Ибн Хауқал айтқан: Хорезм елі ең суық елдердің қатарынан. Жейхун өзенінің 

Хорезмде ағатын жағын мұз басады. Әл-Мухаллаби айтқан: Хорезм елі Хорезм көлінің оңтүстік және 

шығыс жағында жатыр, Амулге дейін 12 мархаля, Хорезмнен Хорезм көліне дейін 6 мархаля. 

«Мәсәлик әл-абсарда»: Хорезмде тау бар, оны Жақсылық тауы дейді, онда белгілі бұлақ бар. 

Созылмалы ауруға шалдыққандар жазылып кету үшін оның басында 10 күн тұрады, таң атып, күн 
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 Шихаб ад-Ди н А хмад ибн Яхья  әл-Омари ад-Димашки (1301-1349) - араб ғалымы, географ, 

тарихшы, энциклопедист. 
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батқанда жуынады, әр жуынған сайын суын ішеді, сөйтіп сауығады. Тағы да айтқан: Хорезм Жейхун 

бойында, екіге бөлініп кетеді. Былай деген: Хорезмге Қышлағ
107

 деп аталатын дөңгелек жер жалғасып 

жатыр, ұзындығы 5 ай, ені болса барлығы шөлді жерлер, ол жерде буржандар мекендейді. Жейхун 

өзені екеуінің арасын Хорасанның солтүстігіндегі Уилхан тауы бөліп жатыр. Онда екі база бар. 

Екінші белдеу 

(Дешті) 

 Солтүстік жақтағы жазық дала – қыпшақтарға қарайды. Олар осы даланы мекендейтін түркі 

ұлтының бір тармағы, көшпенді халық. Онда Сарай деген қала бар. Ол жеті белдеудің жетіншісінде 

орналасқан. «Тақуим әл-булданда» былай деген: Ол Еділ өзенінің солтүстік батыс бойында 

орналасқан үлкен қала. Батысы мен солтүстігінде Хазар теңізі, оған дейін екі күндік жол. Еділ өзені 

солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай Хазар теңізіне құйғанша ағады. Ол саудагерлер ме 

Түркілердің құл саудасына өте ыңғайлы. «Мәсәлик әл-абсарда» Абдрахман әл-Хорезми әт-

Тарджуман туралы былай атйылған: Бұл қаланы Шыңғысханның ұлы Жошының ұлы Беркехан 

тұрғызған. Ол өсімді жерде орналасқан, қоршаусыз. Патшаның ордасы алып сарай, ең үстінде Мысыр 

құрылысшысының қолымен соғылған алтын жарты ай қойылған. Сарай дауалмен қоршалған, 

мұнаралар бар. Онда әмірлер отырады. Осы сарайда қыстайды. Сарай базарлары мен моншалары бар 

үлкен қала. Қаланың ортасында арық бар, оған өзеннен таза су келіп жатады, пайдалануға жарамды. 

Ал ішетін суды ағынды өзеннен қыш ыдыспен тасиды. Оны арбаларға салып, саудагерлер қалаға әкеп 

сатады. Айтады: Хорезмнен қашықтығы бір жарым айлық жол. «Тақуим әл-булданда» айтады: Оны 

Өзбек хан білім ордасы қылып тұрғызан. «Мәсәлик әл-абсарда» айтады: Олар қиын өмірден 

арылыуға талпынады. Өйткені олар отырықшы халық емес. Күннің аяздығының кесірінен үй 

жануарлары қырылады. Егер біреуінде ет болса, оны қайнатады. Ет піспей тұрып сорпасын ішеді. 

Сосын етті тағы жеуге қалдырады. Сосын сүйектерді жинап қайнатады да, тағы сорпасын ішеді. 

Осылайша өмірлерін өткізеді. Саудагер Жамаладдин Абдуллах әл-Хоснидің былай дегені жеткізіледі: 

Олардың көбі тері киеді, ол мейлі сойылғандікі немесе өлексесі болсын, өңделген немесе өңделмеген 

болсын, тазартылған немесе тазарлтылмаған болсын, халал менен харамды ажыратпайды. Олар 

тұратын жердің тарлығынан балаларын жеке шығарып жібереді. Айтады: дегенмен олардың дінге 

қатысы жоқ және ақыл-естері түзу. Сонымен қатар былай деген: Олар түркілердің ең жақсысы, 

жаужүрек, сатқындықтан аулақ. Тағы былай деген: Мысыр әскерінің қатарындағы патшалар, әмірлер, 

сарбаздардың көпшілігі осылар. Өйткені Салих сұлтан (Нәжмуддин Айуб)
108

 солардан болған 

мәмлүктерді сатып алғанды қалады. Сөйтіп мәмлүктер сұлтандарға айналып, бір ұлттан басқа ұлтқа 

араласты, ал сұлтан олардың санын арттыра бергісі келді, ақыры Мысыр жан-жағы қорғалған, көрікті 

жерлердің тұрғындарына айналды. Мысалы, шерулердің алдын бермеді, отырыстардың сәнін 

келтірді, әскердің басшылары, елдің басқарушыларына айналды. Дінді қорғап, исламды әспеттеді. 

Алла жолында күресті. Айтады: Мысырдың билеушісі Құтұз Музаффар патшаның 658 жылы Айн 

Джалут түбінде басқа елдердің әскері төтеп бере алмаған, Жалаладдин Мұхаммад ибн Хорезм 

шахтың әскерін талқандап жеткен Хулагу әскерін алғаш жеңгенін айтудың өзі жеткілікті. 

Жалаладдиннің әскерінің қасында Мысыр әскері шеңбердің бір нүктесі, теңізбің бір тамшысындай 

ғана. Бірақ Алла жеңісті кімге қаласа, соған береді.  

 Ал біздің кезімізде аз-Захир Барқұқ сұлтаннан бастап, шеркес ұлтты мәмлүктері биледі. Сұлтан 

мәмлүктердің өз ұлтынан болғанын қалады. Шеркес мәмлүктерінің көбі әмірлер мен сарбаздарға 

айналды. Ал түркі мәмлүктерінің саны Мысырда азайып қалды. Олардың қалғандары немесе 

балалары ғана бар.  

 

Үшінші жинақ 

(Осы елдегі үлкен өзендер мен көлдер туралы баяндалады) 

 Өзендерге келсек, «Мәсәлик әл-абсарда» бұл елде Сейхун және Жейхун деген өзен бар екендігі 

жазылған, олар туралы алдыңғы Мауареннахр елі туралы бөлімде айтылды. Өйткені олар осы елден 

ана елге дейін созылып жатыр. Олар екі елдің де территориясына да кіріп жатыр.  

 Сосын осы елдің танымал 5 өзені туралы айтылады: 

- Еділ өзені, ол алдында айтылған Балжар қаласы. Бұл өзен осы елдегі ең үлкен және ең атақты 
өзен. «Мәсәлик әл-абсарда» Фазыл Шужағуддин Абдрахман әл-Хорезми ат-Тарджуманның бұл өзен 

Нілден үш немесе одан көп есе үлкен екенін айтады. Ол славяндар жерінен ағып келеді. «Тақуим әл-

булданда» айтқан: Ол солтүстік шығыстан бастау алады, онда ешқандай қала жоқ. Булар қаласының 
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 Бұл жерде Манкышлақ жайлы айтылған. 
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жанынан ағып өтеді. Булар дегеніміз бұлғарлар. Ол өзеннің солтүстігі мен батысын орап жатыр. Одан 

шығып, жағалаудағы Укак қалашығынан асып, Балжаман аталатын ауылдан өтеді де, оңтүстік 

батысқа бұрылады, сөйтіп Сарай қаласының батысы мен оңтүсітігінен ағып өтеді. Сарай қаласынан 

шыққанда мың бір сағаға бөлініп кетеді. Барлығы дерлік Хазар теңізіне барып құяды. «Мәсәлик әл-

абсарда» бұл өзенде алып кемелер жүзген, онда жолаушылар  Рус пен славяндарға сапар шегетін 

болған [5, 451-468].  
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ  ФОЛЬКОРЛЫҚ ОНИМДЕРДІҢ  

ТАРИХИ-ЭТНОМӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ                                  
  

 Bu makalede Türk Halk Edebiyatı çalışmalarında geçen özel isimleri ve tarihteki ünlü şahsiyetleri, coğrafi 

isimleri ve mitolojik kahramanları bildiren özel isimlerle oluşan deyimler incelenmektedir. Onunla beraber deyimler ve 

atasözlerde rastlanan özel isimler hakkında söz edilecektir.  

 Anahtar Kelimeler: Türk Halk Edebiyatı, özel isimli deyimler, İsimler, Türk Halkları 

 

 Данная статья посвящена изучению вопросу ономастической фразеологии тюркских  народов и  

тюркскому  фольклору.  А также  рассматриваются  фольклорные имена,  которые встречаются  в составе 

фразеологии и паремиологии представляющий собой имена известных тюркских исторических личностей, 

географические названия, мифических героев, сакральных антропонимов.  

 Ключевые слова: тюркский фольклор, ономастическая фразеология, онимизация, тюркские народы. 

  

 This article is devoted to studying the issue of onomastic phraseology of Turkic peoples and Turkic folklore. 

Also considered folk names that are found in the composition of phraseology and paremiology representing the names 

of famous Turkish historical personalities, geographical names, mythical heroes, sacred anthroponyms. 

 Keywords: Тurkish folklore, onomastics phraseology onims, Turkic peoples. 

 

Фольклорлық ономастиканың қайнар көзі жан-жақты сан қырлы бастаудан: миф, аңыз, ертегі, 

эпос,  тарихи оқиғалардан туындаған  тұрақты тіркес, қанатты сөз, нақыл   сөздерден көрінеді. 

Тұрақты тіркес құрамындағы жалқы есімдердің уақыт өте келе нақтылық мағынасы солғындап, 

біртіндеп жоғалып, абстракт мағынасы, яғни жалпыға өту тенденциясы байқалады. 
Алып Азия мен еңселі Еуропа сынды қанаттас қос құрлықты қатар жайлап, Солтүстік Мұзды 

мұхиттан Сахара шөліне, Қиыр Шығыстан Жерорта теңізіне дейінгі 14 миллион шақырымдық ұлан-

ғайыр атырапты алып жатқан түркі жұртының, түркі халықтарының тілінде оның басып өткен бүкіл 

ұзақ өмірінің өрнегі жатыр.  

Мақаланың мақсаты – халықтың өзімен бірге туып, бірге жасасып келе жатқан түркі 

фолькорындағы бейнелер мен тарихи тұлғалар, яғни онимденген жалқы есімдер жайында болмақ: 

мақал-мәтел, қанатты сөз, нақыл сөз, тұрақты тіркес, бата сөз, ұлағатты сөз, жұмбақ-жаңылтпаш 

құрамында кездесетін жалқы есімдерді салыстырмалы-сипаттамалы түрде зерделеу.  
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Зерделенген, сараланған жалқы есімдерді түрлі тарихи оқиға, тұрмыс-салт, әдет-ғұрып, ұлттық 

бітім-болмысына қарай бірнеше топтарға бөліп қарастырдық: 

Мифтік бейнелер: Адам Ата, Хауа Ана, Әзірет Әлі, Бабай түкті шашты Әзіз, Үш пайғамбар 

(Дәуіт, Мұса, Сүлеймен), Қыдыр ата, Нұқ пайғамбар т.б 

Ел аузындағы есімдер: Аяз би,  Алаша хан, Асан қайғы,  Жиренше шешен, Қара қыпшақ 

Қобыланды, Құмырсқа батыр, Қорқыт ата, Тау көтерген Толағай, т.б. 

Қасиетті пірлер мен әулиелер: Арыстан бап, Бекет ата, Бибі Фатима, Мұхаммед пайғамбар, 

Қожа Ахмет Ясауи, Ұмай ана, Зеңгі баба, Қамбар ата, Ойсыл Қара, Ойсыл қара, Шопан ата, 

Шекшек ата (төрт түліктің иелері мен киелері) т.б. 

Тарихта болған тұлғалар: Еділ, Едіге, Абылай хан, Әз Жәнібек, Әбілхайыр хан, Есім хан, Қасым 

хан, Тәуке хан, Майқы би, Мамай батыр, Есет батыр т.б. 

Басқа халықтан ауысқан аттар: Аплатон, Атымтай жомарт, Ескендір Зұлхарнайын,  

Қарынбай, Наушаруан, Ұлықпан хакім, т.б. 

  Ертегілерде кездесетін персонаждар: Мыстан кемпір, Қаңбақ шал, Шығайбай, Тоңқылдақ, 

Шіңкілдек т.б. [1] 

Ендігі  сөз тіліміздегі шұрайлы да құнарлы, бейнелі, астарлы сөз оралымдары айшықты 

тіркестер құрамында ұшырасатын мифтік бейнелер мен тарихи тұлғалар жайында болмақ. 

Мақал-мәтелдер – халық даналығының мейлінше сұрыпталған, жинақталған «тоқсан ауыз 

сөздің тобықтай түйіні». Мақал-мәтелдер – халық даналығының қазына байлығы. Олар ғасырлар 

бойы қалыптасып, сол халықпен мәңгі бақи бірге жасап, біте қайнасып кеткен дүние. Сондықтан да 

оны жұртшылық жадына сақтап, өзінің күнделікті өмірінде, өзара қарым-қатынасында пайдаланады.   

Түркі халықтарының мақал-мәтелдерінің бастау көзі сонау Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінен 

бастау алады. XII-XIII ғасырлардан бізге жеткен жазба ескерткіштердің тілінде мақал мен мәтелдер 

баршылық. Мысалы: Орхон жазбаларында: «Бастыны еңкейтіп, тізеліні бүктірген» («Күлтегін» 

жырынан), «Өлімнен ұят күшті» («Тоныкөк» жырынан) деген мақал-мәтелдерді кездестіреміз. 

 Түркі халықтарының  өзінің өмір сүрген дәуіріне қарай, күн-көріс, түрмыс-тіршілігі, сол ұлтқа 

тән әдет-ғұрыптарымен салт-дәстүрлері, мәдениеті, тарихы бар. Осының бәрі әр халықтың ғасырлар 

бойы өзімен бірге жасаған тілінен көрінеді. Сондықтан да тілдегі қанатты сөздердің 

этнолигвистикалық сыр-сипатын ашу ұлттық дүниетанымның сыры мен ерекшеліктерін танып білуге 

септігін тигізеді. 

        *Еділ қатса, кім өтпес, 

          Едіге өлсе, кім кетпес 

Бұл ел арасына тарап кеткен қанатты сөзді Тоқтамыс ханның нөкері, сегізінің бірі Қадырберді  

айтқан деседі, кейін ел ішіне мақал боп тарап кеткен. 

Кавказ жотасының солтүстік баурайынан Волга сағасына дейінгі алапта тіл жағынан түркілерге 

жақын хазарлардың мемлекеті, Итіл қаласы болған. Волга, Еділ атаулары осы Итілден шыққан. 

Кезінде Гун хандығы қанатын кең жайып тұрғанда, бүкіл Сібірді, одан шыға Бүкіл Орталық және 

Орта Азияны қиялай, батыстан Еділ өзеніне дейін барған. Сол өлкенің батыры Еділ  болған. Қазіргі 

Еділ өзені батыр есімімен аталады. 

  Еділ патша есімі Еуропада Аттила деген атпен танымал. Еділ патша 447 жылы Византияға 

шабуыл жасап, Балқан түбегін жермен-жексен етеді. Аттила Еуропадағы өзара қырық пышақ болып, 

ұдайы соғысып жататын тайпалардың басын қосып,  Еуропада бейбіт өмір орнатты. Рим 

империясында құлдық қауымды құлатып, ондаған мың адамды құлдық бұғауынан азат етті. Өз 

халқына қатыгездік жасаған әміршілерді қатал жазалап отырды. Сол үшін Аттиланы халық 

“құдайдың қамшысы“  деп атап кетті.  

Профессор Н.Келімбетов «Аттила» дастаны туралы зерттеуінде: «Аттила (400-454 жылдар) 

есімінің түп-төркіні, түбірі Еділ (Волга) өзенінің атымен байланысты болып келетіні даусыз. Ежелгі 

түркі тілі бастауларының бірі саналатын ғұн тілінде Еділ өзені әркезде әртүрлі (Ател, Итил, Еділ, т.б.) 

аталып келгені мәлім», – деген болатын [2]. 

 Римдіктердің езгісінен құтылған Еуропа халықтары “Эллада”, “Хильдебрант туралы жыр”, 

“Нибелунга жыры” тәрізді дастандар шығарып, атын аңызға айналдырды. 

Едіге – Ақ Орданың әмірі, маңғыт әулетінен шыққан Құтлұ Қабаның баласы. Ноғай ордасының 

негізін қалаушы. Оның Дешті Қыпшақ әміршісі, Татария императоры, Ел билеген Едігей, Ер қамын 

жеген Едіге деген жанама аттары болды. 

 Алтын Орданы (1396-1411) да өзіне қаратты. Едіге Тоқтамысқа қарсы күресті және 

талқандады. Едіге Хорезмді басып алып, өзін Бұлғардың ханы етіп жариялады. 1408 жылы Руське 

жорық жасады, Мәскеуді қоршағанымен, оны ала алмады. Едіге тарих сахнасына Тоқтамыс ханмен 
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қатар шықты. Оның ұлдары Нұраддин, Шадыбек  көзі тірісінде жеке аймақтарды билеуге қол 

жеткізді. Едігенің есімі Г.Н.Потаниннің жинағында кездеседі:  

 Эдіге деген эрь еді                                     Едіге деген ер еді, 

 Эрдің қамын джер еді,                              Ердің қамын жер еді, 

 Эль четне ждау кельсе,                             Ел шетіне жау келсе, 

 Мень джабайін дерь еді.                           Мен шабайын дер еді. 

         *Яр итмәгән ярга Локман Хәким дә дәрман тапмас 

Бұл татар тілінде кездесетін мәтелдің мағынасы  жауапсыз махаббатқа Лұқпан хакім де 

шарасын таппайды. Бұл мәтелдің түрік тілінде бірнеше нұсқасы кездеседі:  

         Çaresiz derde Lokman neylesin //  Шарасыз жерде Лұқпан не істесін  

         Lokman Hekim gelse çare bulamaz // Лұқпан хакім келсе де дауасын таппас 

         Lokman Hekim bulurdu acele çare olursa // Лұқпан хакім дауасын табар болса, табатын еді ғой 

[3]. 

Семантикалық тұрғыдан Лұқпанның  Хакім  есімі «даналық» сөзінің мағынасымен тікелей 

байланысты:  «хикма» сөзі араб тілінде «даналық» деген мағынаны білдіреді.  

  *Аёз утган кунинг унутма, эски чориғингни куритма 

Өзбек тілінен сөзбе-сөз аударғанда «Аяз, өткен күніңді ұмытпа, ескі шарығыңды құртпа». 

Мұндай нақыл сөз қазақ тілінде  «Аяз, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл» түрінде кездеседі. 

Аяз би, әліңді біл  

Құмырсқа, жолыңды біл 

Аяз Би Жаманұлы – данышпан, ақылгөй абыз, ертегі кейіпкері, атақты Майқы бидің қабырғалы 

биінің бірі болған. Бірде Құмырсқа батыр екеуі Майқы бидің алдын кес-кестей беріпті. Сонда Майқы 

би:  

«Билер, бүгін Майқының алдын кесесің. 

 Ертен жұрттың төбесін тесесің.  

Майқының да айтатын кебі бар.  

Айтуға аузының да ебі бар.  

Аяз би, әліңді біл;  

Құмырсқа, жолыңды біл», - деген екен.  

Бұл мақалдың мәні – қандай да болмасын биікке шыққан адамның бақ-дәулетке мастанбай, тура 

жолдан таймай, таза, анық жүріп, аңдып басуға үндейді. 

*Ай, Танэрылар, Танэрысы, 

Беним йарым анэысы? 

Сырты мор минтаннысы, 

Башы йешил шаллысы 

Бұл гагауз тіліндегі частушкадан аударғанда былай болады: «Ей, Тәңірінің Тәңірісі, менің 

құдай қосқан қосағым ? Жеңсіз қоңырқай қамзолым, Басымда жасыл  шәлі» [4].  Гагауз тіліндегі 

‛минтан  сөзі йун голсуз ъилет ‛жеңсіз қамзол  дегенді білдіреді. Бұл сөз әзербайжан және түрік 

тілдерінде де кездеседі.   

 *– Кел, Къарачач, Къара Ташха барайыкъ,  

 Жиляй, жиляй Къара Ташны узунуна жарайыкъ.  

 “Мен да жарылама, сен да жарыл,  

 КъараТаш!” – деп, жиляйыкъ.  

 – Кел, Къарачач, Къара Ташдан  

 Тебен таргъа къарайыкъ,  

 Къаншаубийим келе эсе,  

 Жюрюгенлеге сорайыкъ,  

 Келмей эсе, жиляй-жиляй турайыкъ...” [5].   

 

 Қарашай-балқар тіліндегі махаббат поэмасынан үзінді, аударайық:  

  “Кел, Карашаш, Қара Тасқа барайық,  

 жылай-жылай Қара Тасты ұзынынан жарайық, 

          мен де жарыламын, сен де жарыл  

 Қара тас деп жылап айтайық, 

 Кел, Карашаш, Қара Тастан қарайық, 

 Төменгі менің Қаншаубиім келе ме 

 Жүргендерден сұрайық 
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  Келмесе, жылай-жылап тұрайық 

 Бұл – қарашай-балқар лирикасындағы ең басты кең таралған  символдық бейне. “Каншауби и 

Гошаях” поэмасын халықтың жырлағанына 150-дан астам жыл өтті.  

  *Көктә Күн ялғуз, йәрдә – һун 

Бқл  мақал ұйғыр тілінен алынды. Қазақша нұсқасы «Көкте күн жалғыз, Жерде ғұн жалғыз». 

Бұл мақалдың  беретін мағынасы: Бүкіл Еуразиялық жазықтықта Ғұн империясы аспандағы Күн 

сияқты сонша елді жалғыз бір өзі билеп-төстеген еді. Осы мақалдың ұйғырша баламасына келетін 

болсақ, оның мағынасы мүлдем басқаша. Яғни «Көктә күн ялғуз, йәрдә - һун» деген бұл ғұндардың 

сымбатты келбеті, көріктілік  сипаты туралы мәнге ие.  Ұйғыр мақал-мәтелдерінің ішінде ғұндардың, 

Ғұн империясының соғысқұмарлығын, шапқыншылық саясатын паш ететін, қазақ тіліндегі осы 

мақалмен мағыналас, ұқсас балама мақал да қалыптасқан: Һұн йоқимиғунчә жаһан тинжимас (Ғұн 

жоғалмай жаһан тынышталмас) [6].   

Нақыл сөздер – мақал-мәтелдер секілді даналықтан туған, өсиет мәнінде айтылатын әсерлі, ой-

түйіндері, тек айырмашылығы ел арасына тарай білуінде. Үлкен ой, терең пікірге құрылған нақыл 

сөздердің шығуына талай аты аңызға айналған, даңқы жер жарған, өмірде болған, елге ерекше еңбегі 

сіңген тарихи тұлғалар негіз болған.  

*Түркістанда – түмен баб, 

Самарқанда – сансыз баб,  

Отырарда – отыз баб,  

Бабтардың басы – Арыстан баб 

  Заманында Отырар – ғұлама абыздар жиналған діни, мәдени, ғылыми орталық нағыз шығыс 

қаласы болған. Қай халықтың болмасын танымында сандардың киелілік қасиеті бар деген түсінік 

қалыптасқан. Көне тылсымдардың бірінде «Ел басқарған Темір есімді тұлғалардың қайсыбірі Отырар 

санын атап қойса, өте үлкен қатерге ұшырайды» деп жазылған екен. Атақты Әмір Темір абайсызда 

Отырар санын ауызға алып қояды. Бүкіл ғұламалар аяғынан тік тұрып, қатердің алдын алуға әрекет 

жасайды. Ғалымдар тылсым санның амалын тапқанын, яғни «806 жылдың қатерлі, сондықтан Ұлы 

Қытай жорығына 807 жылы аттану керек» дегенді айтады. Қатерлі деген 806 жыл өтіп, Әмір Темір 

807 жылы Отырарда көз жұмады.  

Күмәнді сұраққа арада бір ғасыр өткеннен кейін Отырар атты абыз жауап береді [7].  

Алдыңғы ғұламалар есепті арабтың АБЖД (абжад) тәсілімен шешуге тырысқан, бірақ, оқиғаны 

тудырушы нүктелерді дұрыс ұштастыра алмаған. Отырар абыз бұл жерде ең керекті екі нүктені 

анықтайды: 1. Әмір Темір. 2. Апат алаңы – Отырар. Абжад есебі бойынша Темір хадид  деп аталады: 

х = 8, д = 4, и = 10; 8 + 4 + 4 + 10 = 26.  

Бір қызығы,  Д. И. Менделеев таблицасында да темірдің саны – 26. Ежелден Отырар саны 31 

деп есептеліп келген, Отырарда – отыз баб, түп негізі – Арыстан баб, яғни отыз бабқа бір бап 

қосылады: 30 + 1 = 31. Сонымен Темірдің саны – 26. Отырардың саны 31-туыс, аттас сандар, яғни 31-

ді екі еселесе, 31 х 2 = 62 шығады. Бұл санның терісі – 26. «Аттас зарядтар бір-бірін тебеді» дейтін 

заңдылық бар, олай болса, мұның сыры – қатер уақыты 806 жыл дегенді мегзеп тұр. Қатер себепшісі 

Отырарда абжад есебімен санын тапса тығырықтан шығуға болар еді. Отырар: 0 = 6, т = 400, р = 200, 

а = 1, яғни 6 + 400 + 200 + 1 + 200 = 807. Демек,  қатерлі сан 807 жыл біздің жыл санауымыздағы 1405 

жыл болған  

*Чыҥыс хаан ыйааҕа, Одун хаан оҥоһуута 

Бұл мәтел сөз саха тілінен алынды. Аударсақ, «Шыңғыс ханның әмірі мен Одун ханның 

шешімі», беретін мағынасы «сол себептен де ешкім ештеңе істей алмайды». Ертегілер мен жырларда 

кездесетін бұл мәтел  оңтүстік якуттардың шығу тегінің айғағы болып табылады. Егер де якуттар 

Якутияның ежелгі  аборигендері болмаса,  онда оларға Шыңғыс хан, Темірлан / Темір Лыбырдаан, 

Арслан Далай / Арсан Дуолай есімдері таныс болмас еді. Дегенмен, Шыңғыс хан, Одун хан 

якуттармен араласқандығын  мынадан біліп болжауға болады: ертедегі Танха хан және Дьылҕа 
хандар сияқты тағдырдың киесі болып саналатын есімдермен салыстырғанда, татар хандары болуы 

мүмкін деп болжам жасайды зерттеуші А.Е. Кулаковский [8].  

*Бол ак хаз кар, 

 битисли хаз йамғур,  

сатыр хаз кини Шавотнун 

  Қарайым тілінен сөзбе-сөз аударғанда, «Қар секілді ақ, жаңбырдай жомарт, Шавот 

мейрамындағыдай көңілді бол» дегенді білдіреді. Бұл қарайымдардың – өздерінің жақсы көретін 

жандарына айтатын жақсы тілектерінің бірі. Ал Шавот – халықтық көңілді ерекше мейрамдардың 

бірі.  
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*Кацан ходза йарлыны кыстайд, булут Куйасны каплайд 
Бұл мақалдың аудармасы  «Бай  жарлыны қыстаса, бұлттар Күннің көзін жабады [9]. 

*Кун харагы эршдйрбес,  

Куннш чылии чызытпас 

Хакас тілінен аударғанда, Күн нұры ұйықтатпас, Күн жылуы жоғалтпас. Күннің нұры – сәуле 

шашып тұрған күн, яғни бүкіл тіршілікті қыздырып, жарқырап тұрған  планета. Түркі халықтарының 

ұлттық дүниетанымымында Күнге байланысты аңыз-әңгімелер, ырым-жоралғылар, табу мен 

тыйымдар этномәдени ерекшелікті танытады.  Түріктердің басты құдайы – Көк Тәңірі. Оның 

рақымымен елді билеген қағандар «Аспанда туған және Күнмен, Аймен безендірілген» деп аталған. 

*Су енесі Сулай-Каан 

Түркі халықтары суға тағзым етіп, бұлақ атаулыны қастерлеген. Олардың нанымы бойынша 

судың да тәңірі болады, су иесі – Сүлеймен деп қадір тұтқан. Мәселен, «Су иесі Сүлеймен», «Су иесі 

Пайғамбар», «Су Сүлеймені», «Суын ішкен құдыққа түкірме» деген сөйлемдер судың қасиет-киесіне 

байланысты айтылған. Су иесі Сүлеймен ұғымы моңғолдарда мүлде жоқ, бірақ  алтай бақсыларының 

«алкышында» кездесетіні қызықты: 

Балык сууда Палай-Каан, 

Тал таптылу Талай-Каан, 

Суу-энези Сулай-Каан [10]. 

Су енесі Сулай-Каан деген сөздің түбірі «су» деген сөзден өрбіп, су  анасы (енесі) деген 

мағынаны береді. Хакастарда «Су иесі – Суғдай-хан, жел иесі – Чилдей-хан» деген сөз бар. Омбылық 

татарларда Ертіс пен Сүлеймен әлемді жаратушылар, екеуі бірігіп орманды, жын-періні, адамды 

жаратқан соң ұсқыны жаман Сүлеймен өзеннің тереңіне жасырынып, елге көрінбейтін болған деген 

аңыздау бар. Бұл сюжетте де Сүлеймен судың рух-иесі ретінде көрінеді. Хакастарда «Су иесі Суғдай-

хан, жел иесі – Чилдей-хан» деген сөйлем бар [11] 

Су иесін, су культін яғни су құдайын құрметтеу көне түркі ру-тайпаларымен бірге жасасып, әлі 

жалғасын тауып келе жатқандығын, сол наным қырғыз халқының арасында бүгін де сақталып 

тұрғандығын С.М.Абрамзон зерттей келіп: «Бұл құдайға құрбандық шалу әрекеті жаңбыр жаумай, 

құрғақшылық болғанда ұйымдастырылады. Онда әр шаңырақтан бір қой немесе жеті күлше алып 

өзеннің жоғары жағына барады», – деп тұжырымдаған [11].  

Ал, түрік халықтарына кең таралған бір жұмбақтың татар тіліндегі нұсқасы былай:  Тауда 

Талайман курдем, Суда Сөләйман курдем. Шешуі: аю мен балық. Ғалымдар мұндағы Сүлеймен 

сөзінің араб тілінде ‛балық  деген мағына беретінін де жазады.  

Халық даналығындағы аңыз бен ақиқаттай боп жеткен осы фолькорлық бейнелер, тарихи 

тұлғалар, мифтік бейнелер ел аузындағы есімдерде біртұтас халық тарихы, психологиясы, 

географиясы, этнографиясы, мәдениеті жатыр деуге болады. 

   Онимдер біріншіден, өз белгісін сақтай отырып,  екіншіден апеллятивке (жалқы есімнен жалпы 

есімге) айналып, нақтылы мағынасын жоғалтып, абстрактілі мәнінің күшейе түскенін байқауға 

болады. Бүгінгі түркітануда түркі тілдерін бір-бірімен салыстырмалы  бағыттағы зерттеулер, сөз жоқ, 

түркі тілдерінің өзара байланыста одан әрі дамуына, салыстырмалы фолькордың салалана 

ілгерілеуіне мол мүмкіндік береді деп ойлаймыз.    

  Қорыта келгенде, түркі тілдес халықтардың о бастағы тарихи және генетикалық бірлігі кейінгі 

дербестену үдерісіне қарамастан, жойылып кетпегені осы, күні бүгінге дейін түркі тілдерінде ортақ 

айтылып келе жатқан ортақ түркілік фольклорда сақталған фразеология мен паремиологиядан 

байқалып отырады.  
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ТҮРКІ  ТІЛДЕРІН  ТАРИХИ  ДӘУІРЛЕУ 
 

 Көне және ескі түркі тілдерін тарихи дәуірлеу барысында ескерткіштер тіліндегі кейбір мәліметтерге 

сүйену қажеттігі және тарихи кезеңдердің адамның қоғамдық ортада өз тілін қолдануына тікелей 

байланыстылығы көрінеді. Сонымен қатар мақалада ерте замандағы бір негізден тараған түркі тілдеріне қазіргі 

кезеңде қайта оралу мүмкіндігі де сөз болады. 

 Кілт сөздер: тарихи дәуірлеу, тілдік дәуірлеу, көне және ескі түркі тілдері. 

 

 Kune zhane eskі tyrkі tіlderіn tarihsel periyotlama barysynda eskertkіshter tіlіndegі keybіr mәlіmetterge sүyenu 

hazhettіgі zhane Tarija kezeңderdің adamnyң hogamdyk ortada uz tіlіn holdanuyna stream baylanystylygy kөrіnedі. 

Sonymen hatar mahalada erte zamandagy bіr negіzden taragan tүrkі tіlderіne hazіrgі kezende hayta sözlü mүmkіndіgі 

de soz bolado. 

Anahtar Kelimeler: tarihsel periyotlama, periyotlama dil, antik ve eski Türk dilleri. 

 

 Consents and old turk language historical lives on easy street motion monument language гі some taking leans 

necessity and historical pore a man public middle language applies direct tie-up could be seen. And also to the 

languages of turk, that spread one the basis on early epoch in the article, and possibility overwrapping again on 

nowaday pore talked. 

Key Words: historical periodization, periodization language, ancient and old Turkic languages. 

 

 Кіріспе. Дүниежүзілік тіл білімінде немесе әлемдік тіл білімінде түркі тілдерінің даму 

тарихында әрбір түркі тілдерінің тарихи дәуірлеу сипатын қайта қарауды ұсынамын.  

 Түркі тілдерінің дамуына әрбір тарихи кезеңдердің ішкі (жеке тіл білімі құрылымында) және 

сыртқы, яғни экстралингвистикалық (мәнбірлердің) факторлардың әсері тұрғысынан қайта қаралуы 

қажет. Ол үшін әрбір түркі тілінің даму, қалыптасу тарихына үңіліп, ондағы ең негізгі, яғни тілдің 

түркі негізіне өзгеріс әкелген мәселелерді жинақтау сол арқылы жер бетіндегі адамдардың 100 млн-ға 

жуық (1992ж. санақ бойынша) халықтың тілдік дамуын бір негізді тілін қайта жаңғыртуға болады, 

оған кедергі болатын әлеуметтік мәнбірлердің бірі экономика, шекара, жеке елдердің саясаты, өзіндік 

ерекшелігі. Тілдің өзі әлеуметтік құбылыс.  

 Дамудың жалпы теориясына тіл білімінің қосары мол болды, әсіресе ХІХ ғасырда 

лингвистикада  тіл білімінің халық тарихымен қатар қаралуы мәселесі. Көптегн тілші
1
 ғалымдар 

қоғамның тілдің дамуына әсерін теріске шығармайды, дегенмен тілдік құрылымға сыртқы күштердің 

әсерінен өз-өзінен қозғалу заңдылқтарын туғызатын мүмкіндіктерді жібермейді. 

 «Жүйенің қысымы», «әлеуметтік қысым» жасау сияқты тілдік техниканың дамуы мүмкін 

еместігі компоративистиканың ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы фонетикалық 

заңдылықтар, қазіргі диахрондық фонология және диахронды морфология мәселелерін әлемдік 

лингвистика тарихында жеке-жеке тіл тұрғысынан әңгіме етіліп, бұрын-соңды зерттеу нысаны 

болмаған. 

 Тілдік үдерістерге әлеуметтік қысым жасау деген халықтың қалауындағы сөз үлгісінің 

болашағына балта шабумен бірдей екені белгілі, сөзі жоғалған халықтың өзі де жоғалары сөзсіз. Ол 

тарихта талай рет қайталанып отырған үдеріс қатарында танылған жағдай. Тіпті қазіргі әлемдік 

деңгейдегі тілдердің дамуы үдерісінде жылына 200-ге жуық тілдер әлеуеттік қысымның әсерінен 

жойылып, не ірі әлеуметтік орта құрған тілдердің саясында жұтылып жоқ болып кетуіне орай 

жаһандану заманында түркі тілдерінің қайтадан бір негізге құрылып, қайта жаңғыртылуы қажеттігін 

туғызып отырғаны да белгілі. 

 Тілдің тарихын танып білуде тіл білімі жеке ғылым есебінде қарала отырып, әлемдік аренада 

жеке-жеке тіл білімдерінің тарихында дивергенция құбылысының жүзеге асуы нәтижесінде тарихи 

тіл білімін қайта қарастыру қажет-ақ, біздің ғылыми жұмысымыздың мақсаты да осы түркі 
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тілдеріндегі дивергенция құбылысының қазіргі әлеуметтік ортада қалай іске асуын салыстыра қарау 

қажеттігінен туындайды. 

 «Социолема» тілдің әлеуметтік субстраты, тілдік ұжым, яғни тілдік ортаны, бір тілдің сөйлеу 

тіліндегі бір-біріне әсер етуі, сол арқылы екі тілдің не екі диалектінің  өкілі бір қауымдастық құрып, 

өзара түсінісуіне, әсіресе,  ғылымның дамуына ерекше жол ашылады. «Социум» сөзінің мәні ұжым 

болса, социолема сөйлеу ұжымы болып табылады. 

 Тілдің халық тархымен байланысы жөнінде әлеуметтік тіл білімінің атақты өкілдері 

(А.А.Будилович, А.А.Шахметов, Е.Д.Поливанов және т.б.) еңбектерінде айтылған болатын. 

 Тіл техникасында, тіл құрылымында (структурасында) дамитын қалыпты әлеуметтік жағдай 

тудырыушы, өз тілін дамытушы, реттеуші болып та табылады. 

 Социолема – қоғам мен тілдің дамуын қиылыстыратын тілдік дамудың бірлігі. 

  Социолема арқылы ғана тілдің дамуына «әлеуметтік қысым» жасалады. Оған қарсы тұратын 

тек қана тілдің ішкі заңдылықтары. 

Өзара әлеуметтік қатынас – өзара ақпарат алмасу. Тілдік қарым-қатынассыз әлеуметтік қатынас 

іске аспайды. Қарым-қатынас жасау салалары, әлеуметтік қарым-қатынастың да көрінісі болады. 

Тұрмыстық, шаруашылық, өндірістік-экономикалық, әлеуметтік-саяси және мәдени қарым-

қатынастан бастап қана әлеуметтік қатынас туындайды. 

Тілдің өзара әсері тек сөйлеу тілінің өзара әсері арқылы жүзеге асады. Сөйлеу жүйесінің 

кезкелген бөлігінен оның құрылымдық негізі көрінеді: мәселен, лексикалық, грамматикалық және 

фонологиялық деңгейінен (ярус, қабат).  

Сөйлеу актісінің белгілі социумда іштей қалыптасады, ірі әлеуметтік ұжымдық білімге 

айналады. Социумға мобильділік қасиет тән. Ол аз уақыттың ішінде бірлесе де, тез бөлек-бөлек кете 

алады. Социум көлемі (сол ұжымдағы адам саны) міндеттерді орындау мен араласу арқылы іске 

асады. Микросоциум немесе макросоциум болуы мүмкін. Біздің симпозиум жағдайында екі не 

бірнеше ұлттың немесе мемлекеттің арасында бір тіл орнықса, ол макросоциум болады, ал енді 

мегасоциум – мәдени-тарихи аймақта немесе халықаралық аймақтағы экономикалық, саяси немесе 

әскери серіктестік (ООН, НАТО, «Ортақ нарықтық қатынастағы елдер»). Тіпті барлық түркі 

тілдерінің өкілдерінің бір тілде сөйлегеніндей, бір-бірін түсінуі де мегасоциум десе де болады деп 

ойлаймын. 

Тілдердің әлемдік типологиялық жіктелісінде түркі тілдер семьясының алатын орны ерекше. 

Мәселен, түркі тілдері батыс ғұн, шығыс ғұн деп екі топқа бөлінсе, ары қарай тағы да бірлестіктер 

тіліне қарай ажыратылған. 

Әлемдік лингвистикада тап күресі мен таптық идеология тілде белгілі дәрежеде өмір сүріп, өз 

әсерін қалдыратынын білеміз. Мысалы, атақты лингвист Поль Лафарг буржуазия тобының құрылуы 

және оның таптық идеологиясының жасалуы мен бірге француз сөйлеу тілі мен әдеби тілі 

нормаларының өзгеруін көрсетеді, төңкеріс дәуірі кезіндегі ауызекі және әдеби формасындағы 

француз тілінің тарихын үш түрлі жақтан, атап айтқанда. 1. Тап күресінің тілде көрінуі тұрғысынан; 

2. Тілді осы күрестің құралы ретінде пайдалану тұрғысынан; 3. Тіл үшін күресте және тіл арқылы 

күресте әртүрлі таптық күштердің жіктеліп орналасуы, шоғырлануы тұрғысынан алып қарастырады.  

Адамдар қарым-қатынасының әмбебап құралы ретінде белгі түгелдей дерлік қоғаммен, әлеумет 

пен қатынасты әлеуметтік болмыс. Олар қашанда тұлғалардың қарым-қатынасына бағышталған. 

Белгілі шығармашылық және ол шығармашылықтың мазмұны тікелей қарым-қатынастың, сұқбаттың 

негізінде жүзеге асуы мүмкін. Мысалы, Түркі халықтарының симпозиумы сондай игі 

шығармашылыққа негіз болатын қарым-қатынас тудыратынына сенімдімін.   

ХХ ғасыр тіл философиясында Германия ғалымы В.Дильтей «Рухани ғылымдарға кіріспе» 

(1883) деген еңбегінде адамның өзі гуманитарлық ілімдерде таным субьектісі болатынын, адамды 

түсіну үшін оның дүниетанымын, көзқарасын, идеяларын, яғни рухани әлемін білу қажет екенін 

ескерткен. Ұғыну, түсіну мәселесі түркі халықтарының тілдік үдерісінде үлкен мәселе болып 

отырғандықтан, ендігі жерде олардың өзара жиі-жиі қарым-қатынасынан тез арада түркі тілдерінің 

жаңа қатынас аймағы орнығып, ғылыми көзқарастары бір арнаға саяды деп ойлаймын. Осы рухани 

мәселелерді қамтуда тіл білімінің жас ғылыми салалары бір негізде дамиды деген пікірдемін.  

Орал-Алтай тілдері – тіл білімінің орал (фин, угор, самоди) және алтай (түркі, моңғол, тұңғыс-

маньчжур, жапон, корей) тобы тілдерінің шығу тегін зерттейтін саласы. Ф.Страленберг Орал-Алтай 

тілдерінің шығу тегі бір деген тұжырым ұсынып, бұл тіл білімінде “Орал – Алтай теориясы” деп 

аталды. ХVIII ғасырда пайда болған бұл теорияны қолдаушы ғалымдар (В.Шотт, Ф.Видеман, М.А. 

Кастрен, О.Бетлингк, Г.Винклер, В.Томсен, М.Рясянен, Д.Фокош – Фукус, Дж.Киекбаев, Б.Базылхан, 

т.б.) Орал-Алтай тілдерінің кейбір фонетикалық, грамматикалық, лексикалық ұқсастықтарын ескере 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4.%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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отырып, бұл тілдердің шығу тегі бір деп тұжырымдап, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс 

топтарына бөледі. Орал-Алтай тілдерінің теориясына қарсы ғалымдар (В.Котвич, Дж.Клоусон, А.М. 

Щербак, т.б.) бұл топ тілдерінде кездесетін түбір сөздердің ұқсастығын, кейбір грамматикалық 

тұлғалардың сәйкестігін осы тілдердің ұзақ уақыт өзара тарихи қарым-қатынаста болуының нәтижесі 

деп есептейді. Орал-Алтай тілдерінің туыстық ортақтығын қолдайтын ғалым Б.Базылханның 

пікірінше, бұл тілдерде әуелі жалпылық ортақ элемент қалыптасты да, эволюциялық даму барысында 

жекелік элементтер (дыбыстар, сөздер, морфологиялық, синтаксистік өзгеше тұлғалар) пайда 

болды. Орал-Алтай тілдері эволюциялық дамудың “ым тіл дәуірін”, “келте сөз дәуірін”, “күрделі сөз 

дәуірін” бастан кешіріп, қазіргі дербес тілдер деңгейіне жетті. “Ым тіл дәуірінің” басты сипаты бұл 

тілде сөйлескен адамдардың өзара қарым-қатынасында қазіргі бір, екі буынды түбір сөздердің, яғни 

алғашқы сөздік қордың болмауымен айқындалады. Дыбыстау арқылы, оған бас изеу, қол бұлғау 

секілді
 

дене қозғалысын сәйкестендіру негізінде түсініскен. 140-тай деп көрсетеді ғалым. Бұл екі түрлі тіл 

дыбысы Орал-Алтай тілдерінде қазірге дейін сөз басында сақталған, оларды “түбір морфема” деп 

атап, Орал-Алтай тілдерінің “алғашқы ортақ түбір элементі” деуге болады. “Келте сөз дәуірінде” 

бір, екі буынды түбір сөздер туындап, алғашқы сөздік қор жасалды. Мұндай сөздер жұрнақ-

жалғаусыз, келте сөйлем түрінде қолданылды. “Күрделі сөз дәуірі” – Орал-Алтай тілдерінің дербес 

тілдерге толық жіктеліп, “бір-бірінен алыстаған дәуір” ретінде тұжырымдалады. Орал-Алтай 

тілдерінің туыстығы әлі де зерттей түсуді қажет етеді. Тіл ғылымында  Орал-Алтай тіл бірлестігіне 

қарсы пікірлер де бар.  

  Осы күнгі түркі тілдерінің тарихын өте ертеден басталған деп жүрміз. Бірақ ертерек кездерде, 

біздің жыл санау дәуірімізден әлденеше ғасыр бұрын өмір сүрген тайпалар одақтары туралы, 

олардың құрамы хақында бізге келіп жеткен тарихи мәліметтер өте аз. Мысалы, біздің заманымызға 

дейінгі VІІ-ІV ғасырларда жасаған сақтар Орта Азия мен қазіргі Қазақстан даласын жайлаған. Бірақ 

сол сақ тайпаларының тілі жайында біздің білетініміз мардымсыз. 

  Тек қана «бізге жеткен жалқы есімдерді, грек, қытай тарихшылары қалдырған кейбір тайпа 

аттары мен жер аттарын талдау» арқылы «Қазақстан территориясын мекендеген сақ тайпаларының 

солтүстік тобы түркі тілдес болған да, оңтүстік тобы иран тілдес болған» деп есептеуге болады. 

«Оңтүстік топқа» жататын сақтар ол кезде Қаратау мен Арал  теңізінің аралығын, Яксарт (Сырдария) 

өзенінің көбінесе төменгі ағысын мекендеген. 

  Сақтардың кейін жасаған ірі тайпалық одақтарының бірі – үйсіндер мен қаңлылар. Үйсін 

тайпаларының одағы Балқаштан Ыстықкөлге дейін, Таластан Шуға дейін, қазіргі Жетісу өлкесін 

жайлаған да, қаңлылар тайпаларының одағы Қаратау өңірі мен Сырдарияның орта саласында болған. 

Бұлар түркі тілінде сөйлеген.  

  Түркі тілдерінің жалпы даму кезеңдерін Н.А.Баскаков өзінің университеттер үшін арнайы 

жазған оқулық кітабында (1962 ж.,1970 ж.қайта басылып шыққан) алты дәуірге бөледі: 1) Алтай 

дәуірі; 2) Хун дәуірі (б.з.д. V ғасырына дейін); 3) Түркі тілдерінің көне дәуірі (V-Хғ.); 4) Түркі 

халықтарының орта дәуірі (Х-ХVғ.); 5) Түркі тілдерінің жаңа дәуірі (ХV-ХХғ.); 6) Түркі тілдерінің 

соңғы дәуірі. Бұл айтылған дәуірлерге қатысты қысқаша мыналарды айтуға болады. 

  1. Алтай дәуірі  туралы ғылымда жөнді мәлімет жоқ. Ол дәуірдің қашан басталып, қай кезде 

аяқталғаны әзірге белгісіз. Бірен-саран жорамалдарға қарағанда, орал-алтай тілдері деп аталып 

жүрген тілдер тобы міне осы кезде орал тілдері (фин-угор, самодий тілдері) мен алтай тілдеріне 

бөлінген тәрізді. Кейбір зерттеушілер мысалы, Н.А.Баскаков бұл кезеңді алтай тілдерінің өзі де, 

түркі-монғол тілдері мен тунгус-маньчжур тілдері болып, өзара екіге жарылып, бөліне бастаған 

дәуір еді деп таниды. 

  «Орал-алтай тілдері»  туралы теорияның о баста негізін салушы – ХVІІІ ғасырда өмір сүрген 

Ф.Страленберг. Оның жолын қуушы ХІХ ғасырдың зерттеушілері – В.Шотт, М.Кастрен, О.Бетлинг, 

В.Томсен, И.Гомбоц, Г.Винклег, О.Доннер, В.Прело болды. Алтай тілдерінің өзара туыстас тілдер 

екендігін теріске шығаратын, яғни Ф.Страленберг теориясына қарсы келетін зерттеушілер де бар. 

Олар – Дж.Клоусон, А.М.Щербак т.б. Венгер ғалымдары Ю.Немет угор тілдері мен түркі тілдері 

өзара туыс тілдер болу керек деп қараса, Л.Лигети алтай тілдерін  тұтас алып, олардың туыс тілдер 

екендігін дәлелдеу керек деп есептейді. А.Кононов, Н.Баскаков, Г.Санжеев, Е.Убрятова
 
сияқты совет 

мамандары алтай тілдерінің туысқандық қатынасы жайындағы теорияның негізін қалаушы – 

Р.Рамстед. Ол алтай тілдерін угор-фин тілдері ғана емес, үндіеуропа тілдерімен де тарихи  

байланысты деп қарайды. Бұл пікір угро-фин тілдері
  

үндіеуропа тілдерімен бір тектес деп қарайтын Виклунд, Андерсен, Мункачи, Педерсен, 

Коллендер, Итконен тәрізді зерттеушілердің ойына дәл келеді. Орал-алтай тілдерінің туысқандығы 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91.%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
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туралы мәселе осындай толғаныстар үстінде. Башқұртт мемлекеттік университетінде оқылып жүрген 

«Орал-алтай тілі біліміне кіріспе» деп аталатын курстың бағдарламасында да бұл мәселе осылайша 

баяндалады. 

3.Хун дәуірі біздің жыл санауымызға дейін ІІІ ғасырдан бастап, б.з. V ғасырға дейінгі уақытты 

қамтиды. Ол кезде Хун империясы Орталық Азиядан Шығыс Еуропаға дейін созылған кең атрапты 

түгел алып жатқан да, ондағы түркі, монғол, тунгус, маньчжур тайпаларын өзара біріктіріп, бірге 

билеген. Б.з. басында (І ғасырда) Хун одағы екі топқа жарылып, бірі Шығыс Хун мемлекетінің батыс 

жақ шекарасы Сыр бойына дейін жеткен. Екі топтың екеуінде де түркі тайпалары билеп отырған 

бірнеше тайпалық одақтар болған. Демек олар түркіше сөйлеген. 

  Түркі тілінің дамуындағы алтай дәуірі мерзімді жағынан әлі анықталмаған, ғалымдардың 

арасында дау туғызып келе жатқан мәселелердің бірі дедік. Осындай туыстық белгілертүркі-моңғол 

тілдерінің арасында да бар джәне олар фонетика жүйесінде де, лексика мен грамматика құрамында да 

кездесетіндігін ескерекеліп, бір топ ғалымдар түркі тілдері өз алдына бөлініп шыққанға дейін алтай 

тілдері семьясынан: 1) түркі-моңғол тілдері, 2) тұңғыс-манчжур тілдері, 3) жапон-корей тілдері 

бөлініп шықты деген гипотезаны ортаға салады. Ал Х.Винклер, С.М.Широкогоров, Б.Коллиндер, 

М.Рясянен, Д.Шинор, А.Дильачар сияқты ғалымдар тіпті алтай тіл бірлестігінен де арыға барып, 

орал-алтай тіл бірлестігі теориясын ұсынады. 

Бұл жоба бойынша: бір кездерде, хронологиялық мерзімі анықталмаған дәуірде орал тілдері мен 

алтай тілдері генеологиялық жағынан туыстас болған. 

Алтай тілі теориясын қолдаушылардың барлығын да  бір ізді пікірде деуге болмайды. Бір топ 

алтаистер (Б.Я.Владимирцев, Е.Д.Поливанов, Н.Н.Поппе, Г.И.Рамстедт т.б.) алтай тілдерін тегі бір 

туыс тілдер деп санаса, екінші бір топ алтаистер (В.Л.Котвич, Л.Лигети, Дж.Клоусен т.б.) алтай 

тілдеріндегі ұқсастық типологиялық ұқсастық деп санайды. Кеңес тілшілерінің ішінен алтай 

теориясына өз үлестерін қосып, түрліше пікір айтып келе жатқан кеңес ғалымдары: Н.А.Баскаков, 

Г.Д.Санжеев, Дж.Киекбаев, Ш.Ш.Сарыбаев, В.И.Цинциус, О.П.Суник, К.А.Новикова, 

И.В.Кормушин, Д.М.Насилов т.б. КСРО – да бұл теорияға байланысты Н.А.Баскаков, Дж.Киекбаев 

т.б.  еңбектерінен басқа 4 арнаулы жинақ жарық көрді. [Проблема общности алтайских языков. Л., 

1971; Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972; Очерки сравнительной 

морфологии алтайских языков. Л., 1978; Исследования в области этимологии алтайских языков. Л., 

1979]. 

Сонымен алтай тілдерінің туыстығы туралы пікірді жинақтап, екі топқа бөлуге болады. Бір топ 

ғалымдар Г.И.Рамстедттің пікіріне  қосылып, алтай снмьясына енетін тілдердің (түркі-моңғол, 

тұңғыс-маньчжур, корей-жапон) генеологиялық туыстығын мойындайды. Олар (В.Владимирцев, 

Е.Д.Поливанов, Н.Н.Поппе, Н.А.Баскаков, О.П.Суник, І.Кеңесбаев, Ш.Ш.Сарыбаев т.б.) алтай тілдері 

бір негізден тараған, сондықтан да ортақ негізді мойындайды олар мүмкіндік береді десе, екінші бір 

топ ғалымдар В.А.Котвичтің пікіріне сүйеніп, о баста өзара көрші орналасқан тілдер генологиялық 

жағынан туыстығы болмаса да, талай ғасыр бойы араласу негізінде жаңа қасиетке ие болған дейді. 

Сондықтан да олар (Л.Лигети, Г.Д.Санжеев, Т.А.Бертагаев т.б.) алтай тілдеріндегі ұқсастық 

генеологиялық негізде емес, кірме материалдар негізінде қалыптасқан деп тұжырадайды. Хун дәуірі 

алтай дәуірімен ұштасып, байланысып жатады да, біздің эрамызға дейінгі ІІІ ғ. біздің V ғ. аралығын 

қамтиды. Егер алтай дәуіріндегі тайпалар туралы бізде ешқандай тарихи мәлімет, жазба деректер бар. 

Мәселен, б.э.д. дәуір мен б.э.б. Орталық Азия мен Оңтүстік Сібір өлкелерінде жасаған түркі, моңғол 

және тұңғыс-манчжур тайпаларының басын біріктіріп тұрған Хунну империясы болған.[Гумилев 

А.Н. Хунну. М., 160; Древние тюрки. М., 1967; Поиски вымышленного царства. М., 1970; Хунны в 

Китае. М., 1974]. 

Хундар туралы алғашқы және біршама толық мәлімет б.э.б. ІІ ғасырда өмір сүрген Сам Цянның 

«Тарихи ескерткіш» кітабында [1].  

Э.Р.Тенишев Алтай тілдері. Г.И.Рамстедт көне алтай тілі б.з.б. ІІ ғ. күйреді. Алтай ата тілдік 

бірлігінің жойылуы В.Котвичтің дәлеледеуінше, б.ж.с.б. І ғ. басына келіп тіреледі. Л.Лигетидің 

айтуынша, алтай ата тілінің б.ж.с.д. ІІ-ІІІ ғ. В.М.Иллич-Свитичтің ойынша, алтай бірлестігі 

ностратикалық макросемьяларға кіретін басқа бес тілдік бірлестіктерден ертеректе құлаған. 

Қазіргі зерттеулер нәтижесі ата тілінің құлауын б.ж.с.д. Х ғ. телиді (О.П.Суник), б.ж.с.д. ҮІІІ ғ. 

тән дейді (С.А.Старостин). 

1. Көне түркі дәуірі (V-Хғ.). Түркі тайпаларының арасында феодалдық қатынастар б.з. VІ 

ғасырынан бастап қалыптаса бастайды. Олардың ерте феодалдық мемлекет түріндегі үлкен бірлестігі 

– Түрік қағанаты VІ ғасырдың орта кезінде құрылған. Ол қазіргі Алтай мен Монғолияның ұлан 

байтақ атрабын түгел қамтиды. VІ ғасырдың аяғында құрылған Батыс Түрік қағанаты Жетісу жерін 
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билейді де, оның құрамына  жоғарыда көрсетілген үйсіндер мен қаңлылар, қарлұқтар мен түргештер, 

чығылдар меняғмалар кіреді. Көшпелі тайпалардың бір шеті Тарбағатай тауларын мекендесе, енді бір 

шеті Сырдария бойында отырған. Шығыс Түрік қағандығының орталығы – қазіргі Монғолия жері, 

дәлірек айтқанда, Орхон өзенінің бойы. VІІ ғасырдың ортасында ол Қытай империясының ықпалына 

түскен. Батыс Түрік қағандығының шығыс жақ аймағы да кейінірек Қытай империясына қарап алған, 

ал батыс жақ бөлігі араб жаулаушыларына бағынып кеткен. 

 Шырғалаң заман үстінде түркі тайпаларының тараған жері кеңейіп, сан жағынан арта берген: 

Шығыс Түркістан өлкесінен Қарақұм төңірегінде дейін барған, Монғолиядан Жетісу асып Балх пен 

Индияға дейін жеткен. Ұйғырлар мен қырғыздар билікке таласып, оғыздар мен қыпшақтар тарих 

сахынасының алдыңғы шебіне шыққан.  

Ол кездегі түріктердің тілін қолданылу барысына қарай әдетте тіл мамандары үш кезеңге бөліп 

қарайды:  

 а) тукю тілі қолданылған дәуір (V-VІІІғ.);  

 ә) көне ұйғыр тілі қолданылған дәуір (VІІІ-ІVғ.); 

 б) көне қырғыз тілі қолданылған дәуір (ІХ-Х ғ.). 

 Осы кезеңдер ішінде орхон-енисей жазу ескерткіштері жазылған, ежелгі ұйғыр жазуының 

үлгілері пайда болып, оғыздар мен қыпшақтардың аралас әдеби тілі жасала бастаған. Осы күнгі 

көптеген өлі тілдер (оғыз, қыпшақ, көне ұйғыр т.б.) міне, сол уақыттарда өмір сүрген. 

 2. Түркі тілдерінің орта дәуірі (Х- ХVғ.) – осы күнге дейін өмір сүріп келе жатқан түркі 

тілдерінің басым көпшілігі өзінше тұлғаланып, қалыптаса бастаған дәуір. А.Н.Самойловичтің сөзімен 

айтқанда, бұл кездегі Орта Азиялық мұсылман түріктерінің барлығына бірдей ортақ болып келетін 

жалғыз арналы және жаппай қолданылатын бір ғана әдеби тіл өмір сүрген. Ол әдеби тіл өз басынан 

үш түрлі кезең өткізген:  

 а) Қараханидтер династиясына бағынып тұрған түріктердің әдеби тілі (орталығы - Қашқар 

қаласы, ІХ-ХІІ ғ.);  

 ә) Оғыз-қыпшақ тайпаларының тілінде қолданылған әдеби тіл (орталығы – Сырдарияның 

төменгі ағысы мен Хорезм өлкесі, ХІІ-ХІV ғ.);  

 б) Шағатай ұлысындағы тұратын түріктердің әдеби тілі (орталығыҚұлжа қаласы, ХV-ХVІ). 

 Қараханидтер династиясының орталық өңірінде өмір сүрген түріктердің тілі ұйғыр-қарлұқ 

тайпаларының тілі негізінде дамыған да, оғыз тілдерінің азын-аулақ әсеріне ұшыраған. Оғыз-қыпшақ 

тайпаларының тілінде аралас отырған оғыз-қыпшақ рулары мен тайпалары сөйлеген. Олар 

Сырдарияның төменгі ағысынан бастап Алтын Орда арқылы Кіші Азия мен Мысыр еліне дейінгі кең 

алқапты қамтыған. 

 Алтын Орда мен Мысыр мамлюктерінің тілінде жазылған шығармалар туралы өз алдына 

жекелей әңгіме болады да кіші Азия жерінде туған нұсқалар жайында, әдетте жартымды ештеңе 

айтыла қоймайды. Кіші Азияда ХІV ғасырда осы өлкені мекендеген түріктердің әдеби тілінде 

көптеген көркем әдебиет туындылары дүниеге келген. Мысалға: «Мантық атты айыр» (Аттар 

еңбегінің Гүлшехри аударған нұсқасы), Ахмеди ақынның өлеңдер жинағы (8 мың бәйіт), 

«Искандернама» (тарихи-эпикалық поэма), «Жам шид-у Хуршид» (лирикалық дастан), «Асрарнама» 

(Аттардың осы аттас лирикалық дастанының аудармасы) т.б. айтса да болады. Осылар тектес 

еңбектердің барлығы да қазіргі оғыз тілдерінің тарихи желісіне байланысты зерттелуге тиіс те, қазіргі 

қазақ тілі мен басқа қыпшақ тілдері үшін ең алдымен көне қыпшақ тілінде жазылған нұсқалар мен 

Орта Азия түріктерінің тілінде жарық көрген еңбектерге баса назар аударған жөн. Осыдан да шығар, 

Кіші Азия топырағында туған шығармалар көбінесе қазақ тіл білімінде осы күнге дейін беймәлім 

болып жүр. Шағатай ұлысын мекендеген түріктердің тілін А.Н.Самойлович «шағатай тілі» деп 

атайды да, А.Науаи бастаған ақын-жазушылардың шығармалары дәл осы  тілде жазылған деп таниды. 

Ал осы күнгі өзбек тілі мен өзбек әдебиеті тарихының мәселелерін зерттеуші мамандардың біразы 

«шағатай тілі» деудің орнына «ескі өзбек тілі» деген атау қолданып жүр. Сөйтіп, жоғарыда 

көрсетілгендей үш топқа жататын, үш түрлі кезеңде, үш түрлі аймақта жасалған үш түрлі әдеби 

тілдің барлығын да бұл авторлар бір ғана «ескі өзбек тілі» деген атаудың аясына сыйғызғысы келеді. 

Біз, әрине сөз жоқ, А.Н.Самойловичтің пікірін қолдауға тиістісіміз (осы еңбектің «Шағатай тілі» 

деген арнаулы бөлімін қараңыз). 

 Х-ХV ғ. мынадай тайпалық тілдердің топтары пайда болған:1) қыпшақ тілдері; 2) оғыз тілдері; 

3) Қарлуқ тілдері; 4) Қырғыз-қыпшақ тілдері; 5) хақас, якут, тува, алтай т.б. тілдердің топтары. 

 3. Түркі тілдері дамуының жаңа дәуірінде қазіргі түркі тілдері халықтық тіл болып 

қалыптасқан. Олар мыналар: татар, башқұрт, қазақ, ноғай, қарақалпақ, қарайым, құмық, қарачай, 
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балқар, қырым татарларының тілі, түркімен, гагауыз, балқан түріктерінің тілі, азербайжан, түрік, 

өзбек, ұйғыр, тува, қарағас, якут, хақас, шор, камасин, кюэрик, сары ұйғыр, алтай т.б. 

 Қазан төңкерісінен кейінгі дәуірде бұл тілдер түгелдей дерлік ұлттық әдеби тіл болып 

қалыптасты. Олар социалистік ұлт тілдері есебінде тез дамып, жан-жақты жетіле түсуде. Түрік 

тілдерінің көне дәуіріне жататын ескерткіштер сонымен, үлкен екі топқа бөлінеді.  

 1) Көне түркі немесе ежелгі ескі түркі тілінде жазылған нұсқалар.  

 2) Орта түркі немесе ескі түркі тілінде жазылған нұсқалар. Көне түркі тілінің жазба нұсқалары 

деп біз орхон-енисей ескерткіштерін айтамыз.  

 Орта түркі тілінің ескерткіштерін өз ішінен мынадай төрт топқа бөліп қараймыз:  

 1) Қараханид  түріктерінің тілінде жазылған ескерткіштер;  

 2) Орта Азия түріктерінің тілінде жазылған ескерткіштер;  

 3) Көне қыпшақ тілінде жазылған ескерткіштер; 
 

 4) Шағатай тілінде жазылған ескерткіштер.  

 Орта түркі дәуірінің тіл ескерткіштерін дәл осылай төрт топқа  бөлу әр топқа жататын 

ескерткіштердің жазылған орны мен қолданылған ортасына, сол ескерткіштер
 

тілінде сөйлеген түркі тайпаларының әлеуметтік рөлі мен сол ру тайпалардың аттарына байланысты. 

Ол туралы төменде, қысқаша болса да, жеке-жеке тоқталып өтеміз. 

 Шамамен айтқанда, V-ХVғасырларда өмір сүрген түркі тілдері Х-ХV ғасырларда халық 

тілдерінің негізгі ұйытқысын түзіп, жеке-жеке тіл болып қалыптасқан.  

 ХV-ХVІІ ғ. жаңа түркі тілдері белгілі бір ұлт тілдерінің дәрежесіне көтеріліп, әдеби тілдің 

негізін қалаған да, ол ХVІІІ-ХІХ ғ.түбегейлі түрде қалыптасып, өз дамуының жоғарғы сатысына 

көтерілген. ХІХ-ХХ ғ. – көптеген түркі тілдерінің жаңа сапалы әдеби тіл ретінде қызмет атқарған 

дәуірі. Қазіргі қазақ, өзбек, қырғыз, татар, башқұрт т.б. тілдерінің тарихи тағдыры осы тәріздес. 

 Көптеген түркі тілдері мен жаңа түркі тілдерінің өзара тарихи байланысы мен туысқандық 

қарым-қатынасы, өзара жіктелуі жөнінде жазылған әдебиеттер өте мол. Солардың ішінен М.Қашқари, 

Н.Ильминский, А.Ремюза, А.Мюллер, Н.Аристов, Н.Катанов, Ф.Корш,А.Самойлович, П.Иванов, 

А.Е.Крымский, В.А. Богородицкий, И.Бенцинг, И.Батманов, С.Малов,Н.Баскаков, М.Рясенен, 

Ф.Зейналов, К.Сартбаев т.б. жасаған түркі тілдерінің өзара жіктелу кестесін арнап атап өткен жөн. Ол 

әдебиеттерді пайдалану көпшілік оқушылар үшін оншалықты қиындыққа түспейтін болғандықтан, 

біз арнайы тоқталып жатпадық. Жоғарыда көрсетілген «Түрік филологиясының негіздері» деген 

еңбекте көне түркі тілдері мен жаңа түркі тілдерін өзара топтастыру мәселесі осыған дейін 

жүргізілген зерттеу жұмыстардың бәрін де есепке алып жасалған. Бұның өзі түркі тілдерінің ең 

соңғысы классификациясы болғандықтан, біз оны оқушылардың назарына ұсынуды лайық көрдік:  

 1.Ескі түркі тілі (орхон-енисей жазу ескерткіштерінің тілі) 

 2.Орта түркі тілдері.  

 Батыс түріктерінің тілі – 1) «Кодекс куманикус» тілі; 2) қыпшақ тілі: а) мамлюк 

қыпшақтарының тілі; ә) армян қыпшақтарының тілі. 

 Шығыс түріктерінің тілі – 1) Қараханид түріктерінің тілі (осыған қосымша Жетісу жерінен 

табылған эпиграфиялық ескерткіштер тілі де келтіріледі); 2)Хорезм түріктерінің тілі; 3) шағатай тілі. 

 3.Жаңа түркі тілдері. Оңтүстік түркі тілдері – 1) ескі осман тілі; 2) жаңа осман тілі және қазіргі 

түрік тілі; 3) осман тілінің диалектілері: а) анатоли және рум диалектісі; ә)гагауыз диалектісі; б) 

қырым османдарының диалектісі; 4)азербайжан тілі; 5) түркімен тілі. Батыс түркі тілдері – 1) каспий 

группасы: а) жаңа куман тілдері; ә) қырым татарларының тілі; б) құмық тілі; 2) орал группасы: а) 

Қазан татарлары мен Батыс Сібір өлкесіндегі татарлардың тілі; ә) башқұрт тілі. Орталық түркі тілдері 

– арал-каспий группасы: а) қазақ тілі;  ә) қарақалпақ тілі; б) ноғай тілі; в) өзбек тілінің қыпшақ 

диалектісі; г) қырғыз тілі. Шығыс түркі тілдері – 1) өзбек тілі; 2) жаңа ұйғыр тілі; 3) сары ұйғырлар 

мен салар тілі. Терістік түркі тілдері – 1) алтай тілі; 2) абақан, чулум, шор тілдері: а) абақан тілі; ә) 

чулум татарларының тілі; б) шор тілі; 3)сойон және қарағас тілдері; 4) якут тілі (долған тілі де осы 

топқа кіреді). Бұлғар тілдері – 1) ғұндар тілі, Дунай бұлғарларының тілі, Еділ бұлғарларының тілі; 2) 

чуваш тілі.  

 Бұл арада ескерте кететін бір жәйт – бұл келтірілген классификация мен осы кітаптағы түркі 

тілдерін жіктеу айырмашылық жоқ та емес. Мысалы, «Орта түркі тілдері» дегенді біз «Орта ғасыр 

ескерткіштері», «Батыс түркі тілі» дегенді «Көне қыпшақ тілінде жазылған ескерткіштер», «Хорезм 

түріктерінің тілі» дегенді «Орта Азия түріктерінің тілінде жазылған ескерткіштер» деп алдық. Мұның 

өзінше себептері бар. Ол жайында аталған тарауларда арнайы түсінік бар[1].
 

 Ф.С.Хакимзянов Бұлғар тілі. Бұлғар тілінің тарихы 3-ке бөлінеді: Бастапқысы ата түркімен 

тұтас келеді V-VІІ ғ. бұл дәуір бұлғар рулық одағының құрылуымен, ал ол ұлы Бұлғардың құлауына 
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шейін созылады, тапалық тілдер болмысындағы алғашқы дәуір. VІІ-ІХ ғ. аяғы Дунай, Кубан, Еділ 

(Вольга) бұлғарларының өмір сүруі; басқа тілдердің әсеріне қатты ұшыраған тілдер;  

 ІХ –ХІV ғ. тарих аренасында Еділ бұлғарлары қалған; күрделі тілдік жағдаят байқалады, 

әсіресе функциональді-стильдік қызметте формалармен байланысты қолданыста [2].
 

 Э.Р.Тенишев Ғұндар тілі. Атау гректің (Птолемей, ІІ ғ.) латынша Гунни//Хунни, орысша: 

Хунну//Гунны т.б. 

 Моңғолия мен Қара теңіз аралығында (б.ж.с.д. І ғ.-Vғ. аралығы) [3]. 
 

 Л.Ю.Тугушева Көне ұйғыр тілі. Көне ұйғыр әдеби тілін көне түркі мемелекеттінің Орхон өзені 

бойында мекендеген дәуірімен (Моңғолия жерінде) VІ ғ. пайда болған деушілер бар. 

 Ұйғыр қағанатының дүниеге келуімен байланысты (VІІІ ғ.) көне ұйғыр тілі даму дәуірінің 

екінші кезеңі басталады. Бұл дәуірге тән ұйғыр руникалық жазбасы Шинесу  

және Суджи (Моңғолия), VІІІ-ІХ ғ. ұйғырлардың бұл кезеңге шейін әдеби тілі болғанынан мәлімет 

береді, өйткені нормаланған болып келеді. 

 Орхон өзенінің бойынан табылған жазба ескерткіштермен салыстырғанда шығыс тобына 

жататын көне түркі тілдерімен бірдей болып табылады. ІХ ғ. ортасында ұйғыр тайпаларының бір 

бөлігі Шығыс Түркістанға көшкенше және Кочо книяздігі Бешбалықты орталық еткенде, көне ұйғыр 

тілі соңғы үшінші дәуірі болады. Кочо мемлекетінің құлағанынша ХІІІ ғ. дейін өмір сүрді [4]. 
 

 Г.А.Абдурахманова Қараханид-ұйғыр тілі. Қараханид-ұйғыр тілі ескі түркі тілі болып 

саналады; оның дәуірленуі түркі тілдерінің дәуірленуімен қатар жүреді: 

көне түркі тілі – V-Х ғ., ескі түркі тілі - ХІ-ХІІІ ғ., ескі өзбек, ескі қазақ, ескі ұйғыр, ескі қырғыз, ескі 

түркімен, ескі қарақалпақ тілдері – ХІV-ХІХ ғ. жаңа өзбек (т.б. Орта Азия тілдері) – ХІХ ғ. ІІ 

жартысынан басталады [5].
 

 Э.Н.Наджип, Г.Ф.Благова Мәмлүк-қыпшақ тілі. ХІІІ ғ. ІІ жартысынан (мәмлүк-қыпшақ 

билігінің келуімен, айюбидтер династиясының келуімен аяқталған).  Мысырда қыпшақ жазба 

тілі қалыптасып, оның үлгісі Тарджуман –глоссарийде т.б. граммтикалық мәліметтерде сақталған. 

ХІVғ. мәмлүк-қыпшақ тілі поэзиясы Сейф Сараидің Гүлстанында, ал прозасы парсы тіліне 

аудармасында көрініс тапқан. Мәмлүк-қыпшақ сөйлеу тілі араб-қыпшақ (ХІV ғ.) сөздігі Ад-дурра ал-

мудиа фил лугат ат туркиа да, ХV ғ. терминденуідің басы болып табылады. Шағатай тіліне мәмлүк-

қыпшақ элементтері енген. Бұл дәуірдің тілі арабтың әскери іс жөніндегі трактовкасында Ал-

манхалас-сафи және Мунижат-ул дуғат та жарқырап көрінеді [6].
 

 И.В.Кормушин Орхон-Енисей жазба тілі. Орхон-Енисей жазба тілі өзінің даму 

(фиксациясында) VІІ-VІІІ-Х-ХІ ғ. Орхон-енисей ешқандай өзгермеген, ескерткіштердің өзін үшке 

бөлушілік бар: көне дәуір VІІІ ғ. дейін, ІІ-VІІІ ғ. орта дәуір, соңғы дәуір ІХ ғ. ортасы [7].
 

 В.Г.Гузев Ескі анатолий-түркі тілі. Тарихын дәуірлеу (Г.Дерфер бойынша): VІІІ ғ. ортасы-

Арал теңізі бойында оғыз мемелекетінің пайда болуы; оғыз тілдері түркі тілдерінің бір тобы болып 

қалыптасады. Хғ.- Селжүк ислам дінін қабылдайды, Сырдарияның төменгі ағысында мемлекет 

негіздейді; селжүктердің шарпысуы басталады (олардың ұрпақтары: хора-сан түркілері; 

әзербайжандар, түріктер) қалған оғыздардан (олардың ұрпақтары: түркімендер). ХІ ғ. – селжүктер 

Хорасанға орнығады 

соның нәтижесінде қазірге шейін олардың тілінің басқа оғыз тілдерінен айырып тұратын өзгешелік 

сақталған. Манцикерттегі (1071 ж.) жеңіс – Анатолияны жаулап алудың басы және батыс 

селжүктердің (әзербайжандар, Кіші Азия түркілері) шығыс селжүктерден (Хорасан түркілері) бөлінуі. 

ХІІІ ғ. І жартысы – ескі осман әдебиетінің басы (ескі анат. Түркі тілінің әдебиеті) [8]. 

 Э.Н.Наджип, Г.Ф.Благова Түрки тілі. Орта Азиялық түркилер тілі шағатай тілінің кейінгі 

түрлерінің үшке бөлінеді: 

Орта Азия түркілері; 

Еділ бойы түркілері; 

Солтүстік Кавказ түркі тілі 

 1.Алтын Орда түркилерінің дамуына әсер етті.  Түрки тілі шағатай тілін дәуірлеуімен тұспа-тұс 

алынуға тиіс, өйткені ХVІІ ғ. – ХVІІІ ғ. аяғында өмір сүрген. Батыс оғыздары Абу-л Ғазының 

шежіресінде (Шежіре и түрки); түркидің шағатай тіліне қарсы тұрғаны туралы мәліметтер де бар. 

 2. ХVІІІ ғ. аяғы-ХХ ғ. басында – жаңа әдеби орталықтар пайда болды. Орта Азия түркилерінің 

әдеби жанрының дамуына диалектілік ерекшеліктердің күшейе түсуі. Әкімшілік- іс-қағаздарының 

түрки тілінде дамуы. Еділ бойы түркілерінің дәуірленуінің негізінде Алтын Орда түркілері жатыр, 

Алтын Орда ыдыраған соң оларды түрки деп атау қалыптасқан. 

 Еділ бойы түркілерінің тілінің әрбір дәуірінде шағатай тілінің әсері күшті болған. 

 Еділ бойы түркилерінің тіл тарихы дәуірленуі екі кезеңнен тұрады: 
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1). ХVІІ ғ. – ХІХ ғ. І жартысы аралығын қамтиды. 

2). ХІХ ғ. ІІ жартысы мене ХХ ғасыр басында жаңа татар әдеби тілін қалыптастырып, араб 

жазуының реформа жасағанымен белгілі.  

 Солтүстік Кавказ түркілерінің тілі дәуірлерге бөлінген жоқ [9]. 

 Г.Ф. Благова Шағатай тілі. Шағатай тілінің дәуірленуі: Классикалық дәуірге дейін: ХІVғ. аяғы 

ХVғ. үштен екісін қоса. (Саккаки, Лютфи, Атом, Ходжанди, Саид Ахмад, Хайдар Хорезми, Амири, 

Якыни, Годои, Ахмади). Тілдік қатынаста бұл дәуір ең күшті региональдық теңеулерге әртүрлі 

диалектілік формалардың бірізденуіне, архаизмдердің сақталуына, тілдің тазалығы грамматикадағы 

арабизмдер және лексикада оның көп еместігіне жеткен дәуір. Классикалық кезең: ХVғ. соңғы үштігі 

– ХVІ ғ. (Әлішер Науаи, Хусейн Бакара, Бабур, Хамиди, Шайбани, Убайди, Мухаммед Салих, 

Маджлиси т.б.); Я.Эккман бұл дәуірдің басын 1464 ж. Әлішер Науаидің ең алғашқы өлеңдер 

жинағымен байланыстырады. Бұл арабизмдердің молдығымен сипатталған дәуір[10].
 

 Қазақ тілінің тарихын кезеңдеуде: Бірінші, қазақ тілінің тарихын (халық тілі, ұлт тілі болып 

қалыптасу тарихын) түсіндіру үшін, алдымен қазақтың халық болу,одан кейін ұлт болу процестеріне 

тоқталу қажет. Басқа да халықтар тәрізді қазақ халқы да о баста кішігірім этникалық топтардан 

құралды. Атадан руға, рудан рулар бірлестігіне, рулар бірлестігінен тайпаға, тайпалардан тайпалық 

одақтарға, тайпалық одақтардан ұлысқа, ұлыстан халыққа айналды.  

 Екіншіден, қазақ тілінің шығу тегі мен даму кезеңдерін түркі халқының, жалпы түркі тектес 

тілдердің даму дәуірлерімен бірлікте, соның шеңберінде алып қарастырғанда ғана толық түсінуге 

болады. Қазақ тілінің тарихын түркі тілдер тарихымен бірлікте алып қарастырған ғалымдар (Н. 

Баскаков, Ә.Қайдар т.б.) алты дәуірді атап көрсетеді, олар: алтай дәуірі, ғұн дәуірі, көне түркі дәуірі, 

орта ғасыр түркі дәуірі, жаңа дәуір, ең жаңа дәуір. Алтай дәуірін тап басып айта алмағандықтан, бұл 

дәуірдің сипаты ашылмай қалды, тек бір білеріміз: бұл дәуірде түркі-моңғол, тұңғыс-
 

маньчжур, корей-жапон тілдері бірлікте болды деген мағлұмат. Кейбір зерттеулерде түркі тілдерінің 

даму тарихында алтай дәуірінен де әрі шумер дәуірі болғандығы жайлы деректер айтылады.Осы 

дәуірлердегі қазақ тарихына қатысты тарихи жазба ескерткіштердің, жазу таңбаларының  қазақ 

тілінің халық, ұлт тілі болып қалыптасып, әдеби тіл дәрежесіне жетуінде мәні зор. 

 Үшінші, қазақ тайпаларының халық болып бірігуі, қазақтың халық тілінің қалыптасуы ХV-ХVІ 

ғасырларда қазақ тайпаларының қыпшақ қауымынан, ноғай ордасынан бөлініп шығуына, моңғол 

басқыншылығынан кейін қазақ жерінде патриархтық-феодалдық қатынастың күшейіп, алғашқы қазақ 

хандықтарының пайда болуына байланысты екені ескерілуі қажет. Ал қазақ халқының ұлт болуы, 

тілінің ұлт тілі болуы ХІХ ғ. екінші жартысынан басталатыны, ұлт тілімен бірге ұлттық әдеби тіл 

қалыптасқанын шатастырмау қажет. Қазақ халқы – ежелгі ұлттардың бірі. Қазақ халқының ертедегі 

тарихы туралы еліміздің ежелгі тарихында мол мәлімет бар. Мұндай деректер ежелгі парсы және грек 

тарихында да ұшырайды.
 

 
Қорыта келгенде, Қазіргі дүниежүзілік ғылымда түркілердің арғы тегін ғұн немесе сақтар, 

алтайлықтар дегеннен басқа да болжамдар баршылық. Мәселен, шумермен ұқсастықтары туралы 

ғылыми болжам (гипотеза) [11].
 
Дегенмен  түркі қағанаты кезінен белгілі түркі тілдерінің тарихын 

түркі қоғамының тарихымен байланысты қарастырып, сол кезеңдердің социолингвистикалық қалпын 

анықтау арқылы болашақта да талай тілдік тарихи зерттеулер жүргізілмек. Сонымен қатар 

адамзаттың тарихында белгілі тарихи кезеңдердің мәнін ашуда түркі тілдерінің тарихына тікелей 

негіздеп, онымен санасу қажеттігі туатыны анық. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Ермекова Т.Н., Жүнісова М.Ә. Түркі тілдерін тарихи дәурлеу. Оқу құралы. - Алматы. - 2013. -103 бет. ІІ 

бөлім. 

2. Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. Э.Р.Тенишев Алтай тілдері. 

3.
 
Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. Ф.С.Хакимзянов Бұлғар тілі.  

4. Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. Э.Р.Тенишев Ғұндар тілі.  

5. Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. Л.Ю. Тугушева Көне ұйғыр тілі.  

6. Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. Г.А.Абдурахманова Қараханид-ұйғыр тілі.  

7. Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. Э.Н.Наджип, Г.Ф.Благова Мәмлүк-қыпшақ тілі.  

8. Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. И.В.Кормушин Орхон-Енисей жазба тілі.  

9. Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. В.Г.Гузев Ескі анатолий-түркі тілі. 

10. Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. Э.Н.Наджип, Г.Ф.Благова Түрки тілі.  

11. Языки мира. Тюркские языки. Бишкек. 1997. Г.Ф. Благова Шағатай тілі.  

12. Қосымова Г. Тіл тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері. А., 2011. 

 



370 
 

 

Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU 

Candidath PhD  

İstanbul Üniversitesi  

İstanbul / Türkiye 

mehmedzade@gmail.com  

 

BAŞKURT TÜRKÇESİNDE “+ĶAY, +KÄY, +ĶAS, +KÄS” EKLERİ VE TÜRKİYE  

TÜRKÇESİNDE “+CIk, +CUk” EKLERİNİN MORFOLOJİK İŞLEVLERİ 

 
Ek kelime bünyesinde görülen, tek başına anlamı olmayan ve kullanılmayan, ancak köklerle birleşmek suretiyle 

kullanılan ve mana ile ilgili bir vazife gören şekillere denir. Türkiye Türkçesinde isimleri küçültmek için isme “+CIk” 

ekleri getirilir. Bu türeyen isme küçültme adları denir. Küçültme adları çoğu zaman sevgi, şefkat, acıma, bazen de 

aşağılama anlamında kullanılır. Ayrıca küçültme adlarının üstün vasıflı anlamına geldiği de olur. Başkurt Türkçesinde 

küçültme ekleri eklendiği isme sevgi, şefkat, acıma, bazen de aşağılama anlamı katarlar. Ayrıca küçültme adlarının 

üstün vasıflı anlamına geldiği de olur. Bildiride Başkurt Türkçesinde “+ķay, +käy, +ķas, +käs” küçültme eklerinin ve 

Türkiye Türkçesinde   “+CIk” ekinin morfolojik işlevleri incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Başkurt Türkçesi, gramer, küçültme ekleri, şekil bilgisi, isim.  

 

It is a form seen in the supplementary word in itself, meaningless and unused, but used by combining with the 

roots and taking on a duty related to meaning. To reduce the names in Turkish, the suffix “+ CIk” is added. This name 

is called the names of diminutive names. Minimizing names are often used in the sense of love, compassion, pity, and 

sometimes humiliation. It also means that the names of reduction means superior qualification. The name to which the 

suffixes are added gives love, compassion, pity, and sometimes humiliation. It also means that the names of reduction 

means superior qualification. The morphological functions of the “+ ayay, + käy, + asas, + käs” reduction suffixes in 

the Bashkir language will be examined. 

Keywords: Bashkir language, grammar, scaling suffixes, morphology, name. 

 

Ek kelime bünyesinde görülen, tek başına anlamı olmayan ve kullanılmayan, ancak köklerle birleşmek 

suretiyle kullanılan ve mana ile ilgili bir vazife gören şekillere denir. Kısacası ekler kelime bünyesindeki 

gramer vazifeli şekillerdir. Köklerin k ainattaki bütün nesne ve hareketleri karşılamamakta, bir kısım nesne 

ve hareketlerin köklerden yapılmış kelime gövdeleri ile karşılanmaktadır. Yani bir kısım nesnelerin ve 

hareketlerin karşılanması için kökler başka dil birlikleri ile genişletilirler. Sonra isim kök ve gövdeleri 

nesneleri tek tek, fiil kök ve gövdeleri de hareketleri mücerret olarak karşılarlar. Kainatta nesneler yalnız tek 

tek, hareketler yalnız mücerret halde bulunmazlar. Nesnelerin çeşitli durumları, halleri ve şekilleri 

karşılamak için de kökler ve gövdeler başka dil birlikleri ile takviye edilmek mecburiyetindedirler. İşte 

köklerle birleşerek onları gövde halinde genişleten, kök ve gövdelerin çeşitli durumları, halleri ve şekilleri 

ifade etmeleri için onları takviye eden dil birlikleri ek dediğimiz morfemlerdir [1: 114-115]. 

Türkiye Türkçesinde isimleri küçültmek için isme “+CIk” ya da “+CAğIz” ekleri getirilir. Bu türeyen 

isme küçültme adları denir. Küçültme adları çoğu zaman sevgi, şefkat, acıma, bazen de aşağılama anlamında 

kullanılır. Ayrıca küçültme adlarının üstün vasıflı anlamına geldiği de olur. Dilimcik, anneciğim, kızcağız, 

kadıncağız, kitapçık, parçacık, çocukcağız vb kelimeleri buna örnek olarak verebiliriz. İsme +CIk ekinin 

eklenmesiyle çoğu zaman kelimenin sonundaki “k” sesi düşer. Bebecik, yürecik, eşecik, köpecik 

örneklerinde bu durumu açık şekilde görüyoruz. Yavrucak, çocucak, yumrucak gibi az sayıda isimler için 

küçültme eki olarak “+cek” kullanılmıştır [2: 340]. 

Ekin başlangıçtan beri küçültme ve sevgi ifadesi fonksiyonuyla Türkçede kullanıldığını ifade eden 

Muharrem Ergin, -cIk, -cUk ekinin –cak –cek’ten türediğini düşünmektedir. -cIk, -cUk ekinin kullanımının 

yaygınlaşmasına karşılık, –cak –cek ekinin küçültme fonksiyonunun zamanla kaybolduğunu ve kullanım 

alanını şu ifadelerle dile getirmiştir: “-cak –cek küçültme eki zamanla işlekliğini kaybetmiş ve ancak sayılı 

bazı misallerde kullanış sahasında kalmıştır : kuzu-cak, yavru-cak, yumur-cak (yumrucak), … demincek 

gibi.” Muharrem Ergin, ekle ilgili bilgi verdiği bölümde ekin yapısı konusunda herhangi bir görüş 

belirtmeyerek, ekin yapım fonksiyonunun yanında bazı örneklerde çekim fonksiyonuyla da kullanıldığını, 

ekin c‟li şekillerinin de sonradan ortaya çıktığını dile getirmiştir. Zeynep Korkmaz, ekin yapısı için “+cak 

<+çak, <+ça + ok pekiştirme edatı birleşmesinden meydana gelen … isim çekimi eki +çak” diyerek 

bünyesinde +ça eşitlik ekiyle başka eklerle de birleşen pekiştirme edatı ok/ök’ün bulunduğunu belirtmiş, 

daha sonra gelecek zaman gösterme özelliği kazandığını da ifade etmiştir. Burada, birden fazla yapının yani 

bir ekle bir kelimenin kaynaşması söz konusudur [3: 1541-1542]. 

mailto:mehmedzade@gmail.com


371 
 

Başkurt Türkçesinde “+ҡай”, “+кәй”, “+ҡас”, “+кәс” (“+ķay”, “+käy”, “+ķas”, “+käs) küçültme 

ekleri dört farklı fonetik şekildedir [4: 16-18]. 

Başkurt Türkçesi üzerine çalışan dil bilimciler “+KAy” ekinin isme kattığı anlamı çok çeşitli ifade 

etmişlerdir. Dmitriyev: sevgi (1950: 75); Poppe: şefkat (1964: 62); Yuldaşev: küçültme (1981: 126, 181); 

Zeynullin: sevgi ve hürmet (2002: 17); Seyitbattalov: küçültme ve sevgi (2004: 62); Ersen-Rasch: küçültme 

anlamı katmaktadır, demektedir [5: 90]. 

Başkurt Türkçesinde küçültme adları Türkiye Türkçesinde olduğu gibi sevgi, şefkat, acıma, aşağılama 

anlamlarında kullanılırlar. 

Örnek:  

Эй, балаҡайым, миндә уның ҡайғыһы булдымы әллә, оҙон көн ҡунаҡ менән мәшәҡәт сиктем, ни 

һин өйҙә юҡ, ни Аҙнағол әллә ҡайҙа китеп олаҡты [6: 135]. 

Ey balaķayım, minde unıñ ķaygıhı buldımı ällä, ǔẕǔn kǚn ķunaķ menän mäşäkät siktem, ni hin ǚyẕä 

yuķ, ni Aẕnagul ällä ķayẕa kitep ǔlaķtı.  

Hey evlatçığım, bende onun kaygısı oldu mu hiç? Uzun gün misafirin zahmetini çektim, sen de evde 

yoktun Aznagul da nereyeyse bir yerlere gitmişti.  

Был маҡтанырлыҡ сифаттар - уның шул Уралҡайында алған тәрбиәһе. [7: 22]. 

Bıl maktanırlık sifattar unıñ şul Uralkayında alğan terbiyehi.  

Bu övünülecek sıfatlar onun o Uralcık’ında aldığı terbiyesidir.  

Ағиҙелкәйҙәрҙең, ай, һауаһы 

Йәнгә рәхәт, тәнгә ҙур файҙа [4: 32]. 

Ата-ҡай, әсә-кәй, бала-ҡай,  

Ağizelkeyzerzeñ ay hawahı 

Yenge rahat, tenge zur fayza 

Agidelcik’in ay havası 

Cana rahat, vücuda faydalı 

Örnek: 

Әминәкәй ҡайтыуға өйҙө йы йыштырып ҡуйһағыҙ ине. [8: 117].  

Eminekey kaytıwğa üyźü yıyıştırıp kuyhağıź ine.  

Eminecik dönüş için evi toplayıp koysanız.  

Eminekey, örneğinden gördüğümüz gibi tekil isimlere eklenen küçültme ekleri Başkurt Türkçesinde 

bu isimlere küçültme ve şımartma anlamı katarlar. 

Sonuç:  

Tarihi Kıpçak Türkçesinin devamı niteliğinde olan Başkurt Türkçesinde Eski Türkçenin izleri de 

görülmektedir. Başkurt Türkçesi gramerinde Oğuz Türkçesinin etkisi de zaman zaman karşımıza 

çıkmaktadır. Başkurt Türkçesinde “+ķay, +käy, +ķas, +käs” ekleri ve Türkiye Türkçesinde “+cık, +cuk” 

eklerinin morfolojik işlevlerini edebi örneklerle incelemeye çalıştık. Türk lehçeleri üzerine karşılaştırmalı 

gramer incelemeleri ortaya çıktıkça lehçelerin tarihi gelişimi daha iyi anlaşılacaktır.  
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ АРАБИЗМДЕРДІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ 

 
      Мақалада түркі тілдеріне енген  арабизмдердің грамматикалық құрылысы, фонетикалық варианттары 

және семантикасы   қарастырылады. 

Түйін сөздер: түркі тілдері, араб тілі,  арабизмдер, грамматика, фонетика, семантика.  

 

      В этой статье рассматриваются арабизмы в тюркских языках, их грамматические структуры, 

фонетические варианты и семантика. 

Ключевые слова: тюркские языки, арабский язык, арабизмы, грамматика, фонетика, семантика.  

 

      This article discusses Arabisms in Turkic languages, grammatical structure, semantics and phonetic variants. 

 Keywords: Turkic languages, Arabic, Arabisms, grammar, phonetics, semantics. 

 

Түркі әлемінде шығыс тілдері мен мәдениеттеріне деген қызығушылық қай кезде де болғаны 

анық және  қазіргі кезеңге дейін бәсеңдеген емес. Оның бір дәлелі түркі  әлемі мен шығыс 

арасындағы мәдени-тілдік қарым-қатынас. Бұл мәселені зерттеу әлі де жалғасын таба бермек.  

Тiлдiк қарым-қатынас әртүрлi жағдайларда бола бередi. Құрылысы жағынан бiрдей туысқан 

тiлдер немесе құрылысы басқа өзге тiлдер арасында да тiлдiк қарым-қатынас орнауы мүмкiн. 

Тiлдер қарым-қатынасы кезiндегi маңызды процесс -  әдебиеттерде дәстүр бойынша кiрме 

сөздер деп аталатын бөтен тiлдiк элементтердiң бiр-бiрiне енуi. Әртүрлi тiлдердегi бұл құбылысты 

зерттеудiң жеткiлiктi ұзақ тарихы бар, алайда кiрме сөздердiң болмысын түсiнуде және олардың 

типтерiн топтауда әлi де бiрауыздылық  жоқ. 

Сөз ауысу сөйлеу мәдениетi, тiлдiк норма мәселелерi қатарынан маңызды орын алады. Бiр 

тiлден екiншi тiлге енген кiрме сөздердi әдетте екi топқа бөледi. Бiрiншiсi - ассимиляцияға ұшыраған 

сөздер, екiншiсi - ассимиляцияға ұшырамаған сөздер. Бiрiншi топты атауда «кiрме сөздер» 

(заимствование) деген термин қолданылса, екiншi топты «шетелдiк сөздер» (иностранные слова) деп 

атау орын алған. 

 Басқа тiлдерден енген кiрме сөздер тiлдiң лексикалық қорын толықтырудағы ең өнiмдi жол, 

бiрақ олардың қарқыны өзгерiп отырады. 

 Кiрме сөздер тек тiлшi мамандарды ғана қызықтырып қоймайды. Кiрме сөздерге деген терең 

қызығушылықты тудыратын бiрқатар аспектiлердi атауға болады. Тiл бiлiмi мәселесiне тiкелей 

қатысы жоқ тарихи-мәдени мәселелердi зерттеудегi кiрме сөздердiң маңызы зор. 

Кiрме сөздер тарихшы үшiн халықтардың өткен өмiрдегi мәдениетiн, экономикасын, 

тарихының кейбiр жақтарын толық әрi тереңiрек ашып көрсететiн құнды материал. Олар бiр 

халықтың екiншi бiр халықпен қарым-қатынасы қандай болғанын анықтауға мүмкiндiк бередi. 

 Шартты түрде культурологиялық  аспект деп аталған бұл аспектiден басқа тiлдiк аспект те бар. 

Бұл аспектiде кiрме сөздер мәселесiнiң маңызды деп саналатынының басты себебi - оның тiлдiң 

сөздiк қорын байыту арқылы тiлдi жетiлдiрудiң басты тетiгi деп саналуында. Кiрме сөздер- тiл 

құрылысын әрi қарай  дамытушы факторлардың бiрi. 

 Әрбiр нақты тiлдiң лексикасы сол тiлде сөйлеушi халықтың өмiр салтының тiкелей көрсеткiшi. 

Халықтың шаруашылық, экономикалық, ғылыми және мәдени өмiрiн және олардың дамуын көрсете 

алмайтын грамматика мен фонетикадан оның басты айырмашылығы осында. 

Түркі тілдеріне енген арабизмдер өте көп зерттелді. Бұл тақырыпқа қалам тартқан ғалымдар 

жетерлік. Алайда көп еңбектерде сөздердің мағыналық жағына көңіл бөлініп, грамматикалық 

тұрғыдан көп талдау жасалмайды. Кірме сөздердің о бастағы түбірін, ол түбірден тараған түбірлес 

сөздерді, олардың мағынасын, өзгерістерін білмейінше ол сөздердің этимологиясын толық ашу 

мүмкін емес және сол сөз алынған тілдің де қарапайым грамматикалық ережелерін білу көптік етпес 

еді. 

Дүние жүзiндегi тiлдер грамматикалық құрылысы жағынан алуан түрлi болып келедi. Соған сай 

әр түрлi тiлдердегi сөздердiң морфологиялық  құрамы да түрлi-түрлi болады. 
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 Қоғам тарихы мен тiлдiң грамматикалық құрылысы арасында тiкелей байланыс жоқ. Тек тiлдiң 

грамматикалық құрылысын бүтiндей алғанда оның тiл иелерi-халық тарихымен жалпы байланысын 

байқауға болады: халықтың саяси, экономикалық өмiрi неғұрлым белсендi, шапшаң дамыған болса, 

соғұрлым оның мәдениетi бай болады, ал тiлiнiң грамматикалық құрылысы дамыған болып келедi. 

 Тiлдiң грамматикалық құрылысы адам ойының жетiлуiне тiкелей байланысты болады. 

Мысалы, екiлiк түрдiң жойылуы адамдардың ойлау қабiлетiнiң жоғарылағандығын, нақтыдан 

жалпылауға көше алғандығын көрсетедi. Экономикасы мен мәдениетi артта қалған кейбiр халықтарда 

сан категориясына байланысты грамматикалық формалар көптеп кездеседi. Сондай-ақ етiстiк 

саласында да грамматикалық формалардың көптiгi байқалады. 

Тiлдiң грамматикалық құрылысының дамуы негiзiнен iшкi факторлар әсерiмен болады. Әдетте 

бiр грамматикалық категорияның өзгерiсi тiзбектеле барып, грамматикалық жүйенiң басқа 

элементтерiне де тиедi. 

Тiлдiң грамматикалық құрылысының iшкi ерекшелiгi деп, оның басқа тiлдер ықпалына мүлдем 

дерлiк бой бермейтiндiгiн айтуға болады. Алайда кейде бұл жалпы заңдылық сыртқы оқиғалардың 

күштi әсерiнен бұзылуы мүмкiн. Екi халықтың ұзақ уақыт бойы етене араласуы кейде грамматикалық 

элементтердiң ауысуына әкелiп соғады. 

Тiлдiк ауысулардың басқа тiл топтарынан, тiптi басқа семьяларынан да бола беретiндiгiн айта 

кету керек. Оның айқын мысалы- түрлi тiлдiк семьяларға жататын, бiрi флективтi, екiншiсi 

агглюнативтi тiлдер - араб тiлi мен түркi тiлдерi. 

Кейде тарих себепшi болып, басқа тiлдiң сырттан әсер етуi грамматикалық жүйенiң бөтен 

тiлдiк элементтердiң бойына енуiне iшкi қарсылығын жеңiп кетедi. 

 Тiл бiлiмiнде тiлдiң грамматикалық құрылысының бөтен элементтердi қабылдауы жайлы талас 

көп. Шетел тiл бiлiмiнде В.Д.Уитней, А. Мейе, Э. Сепир грамматика жүйесi бөтен элементтер үшiн 

жабық деген пiкiр айтса, ал Г. Шухардт, А. Росетти оған керiсiнше пiкiр айтады. 

В.А.Звегинцев ғалымдар көзқарастарының қарама-қайшылығын былай түсiндiредi: Бiрiншiден, 

грамматикалық элементтер әртүрлi болады. Сөз тудырушы жұрнақтар сияқты грамматикалық 

элементтер басқа элементтерге қарағанда басқа тiлге тезiрек өтедi. 

Екiншiден, тiлдiк қарым-қатынас және грамматикалық ауысулар кезiнде тiлдiң құрылысы 

маңызды роль атқарады. Егер тiлдер құрылысы жағынан ұқсас болса өзара алмасу оңайлайды да, 

құрылысы жағынан әртүрлi болса қиындайды [1, 239-б]. 

К.М.Мұсаевтың пiкiрiнше тiлдiң грамматикалық жүйесiнiң басқа грамматикалық жүйеден 

элемент қабылдамайтыны жайында пiкiр негiзiнен морфологиялық типологиясы ортақ тiлдердi 

зерттеуге негiзделген. Шынында да тiлдiң морфологиялық жүйесi өте қалыпты және кiрме 

элементтердi қабылдай бермейдi. Дегенмен, белгiлi бiр жағдайда, типологиясы жағынан ұқсамайтын 

тiлдер қарым-қатынасы кезiнде, кейбiр морфологиялық элементтер басқа тiлге енуi мүмкiн[2, -б]. 

Араб тiлi грамматикалық қатынастары флексияның көмегi арқылы iске асатын синтетикалық 

тiлдер тобына жатады. Ендi араб тiлiнiң грамматикалық құрылысын қарастырып көрелiк. 

Араб тілінде сөздің түбірі көбінесе үш кейде төрт немесе бес дауыссыз дыбыстан құралады. 

Ешқандай мағынаға ие емес. Егер осы дауыссыздарға дауыстылар қосатын болсақ, онда мағынасы 

бар негіз пайда болады. Мысалы, Ка-Та-Б(а) «ол жазды», Ки-Таа-Б(ун) «кiтап», КааТиБ(ун) 

«жазушы», маКТаБ(атун) «кітапхана» сөздерiнен бәрiне ортақ бiр түбiр КТБ-ны (жалпы мағынасы 

«жазу») бөлiп алуға болады. Араб сөздіктері ұя жүйесімен түзіледі, яғни бір түбірден тараған барлық 

сөздер, олардың қай әріптен басталғанына қарамастан, сол түбірдің астына жазылады. Яғни, туынды 

етістіктер, есімшелер, қимыл есімдері т.б. 

Араб тіліндегі есім сөздердің 90 пайыздайы етістіктен жасалады. Араб тіліндегі есімше негізгі 

және ырықсыз болып екіге бөлінеді және әрқайсысының белгілі формасы бар. Негізгі 

есімше(дейсвительное причастие) фааъилун, ал ырықсыз есімше(страдательное причастие) 

мафъуулун формалары арқылы жасалады. Мұндағы фъл түбір сөздің орнындағы әріптер.  Осы үш 

дауыссыздың орнына кез келген сөздің түбірін қоюға болады Бұл математикадағы а+b=c деген 

формулада осы әріптердің орнына кез келген санды қоюға болады дегенді білдіретіні сияқты 

формула.  

Осы формалар арқылы жасалған сөздер түркі тілдеріне зат есім түрінде енген. Мысалы, ғалым 

сөзі. Бұл сөздің түбірі ълм, одан ъалима етістігі жасалады, мағынасы-білу, хабардар болу. Қазақ 

тілінде «айн» әрпінің баламасы жоқ болғандықтан «ъ» әрпімен беріп отырмыз, қазақ тілінде бұл 

дыбыспен енген сөздер не «ғ» әрпімен немесе «а,ә» әріптерімен жазылған. Бұл түбірден көптеген 

сөздер тарайды, алайда қазақ тіліне енгені: ғалым, ғұлама, мұғалім, мағлұм(мәлім), мағлұмат 

(фонетикалық варианты мәлімет), тағлым(тәлім),  ғылым, әлем. Ал ғылым сөзі қазақ тілінде ғылым, 



374 
 

білім, ілім деген үш түрлі мағынаға ие болып, мағынасын кеңейткен. Ал осы сөздердің 

грамматикалық формаларына жеке-жеке тоқталайы. 

Ғалым-білу етістігінің негізгі есімше формасы бойынша жасалған. Сөзбе сөз аудармасы білуші. 

Заттанған түрі ғалым. Бұл сөздің көпше түрі ғұлама яғни ғалымдар. Кейде араб тіліндегі көпше түр 

қазақ тілінде жекеше түр ретінде қолданылып, сол сөзге қазақ тілінің көптік жалғауы жалғанып 

айтылатыны бар. Мысалы, ғұламалар, хабар сөзінің көпше түрі ақпар. Қазақ тілінде ақпараттар. 

Мұғалім-оқыту, білім беру, нұсқау етістігінің негізгі есімше формасы бойынша жасалған. Сөзбе 

сөз аудармасы-оқытушы,білім беруші, нұсқаушы. Ал тағлым – білім беру, оқыту, ағарту мағыналы  

қимыл атауы. Ал ырықсыз есімшесі мағлұм-аудармасы білдірілген, яғни белгілі. Ал мағлұмат-

ақпарат, белгілі болған нәрселердің жиынтығы деген мағынаға ие, тіпті қазақ тілінде нақты баламасы 

да жоқ.  Ғылым, әлем сөздері формасы жағынан қимыл атаулары, арабша айтқанда масдарлар. 

Халақа – жаратушы, жасаушы етістігінен таралған сөздерден қазақ тіліне енгені: халық, құлық, 

мақұлық, құлқы. Негізгі есімшеден жасалған Халық сөзі - Алланың бір атауы. Алайда мұнда жай 

қарапайым халық атауы да жаратушы деген сөзді білдірмейді. Өйткені олардың жазылуында 

айырмашылық бар. Жаратушы-хаалиқ, ал адамдар немесе жаралған деген сөзді білдіретін сөз халқ 

болып жазылады.  

Құлық-мінез, табиғат, болмыс, көңіл-күй, әдеп, үлгі мағынасындағы қимыл атауы, ал құлқы - 

әдепті, адамгершілігі жоғары деген мағынаны білдіретін сын есім. 

Мақұлық-ырықсыз есімше, яғни жаратушы емес жаратылушы, жаралған. Кейде адамдарды 

мақұлық десе ренжіп жатамыз, бірақ олар да  осы Алла жаратқандардың қатарына жатады. 

Лаъана(лағана)-қарғау, лағнет айту етістігінен енген сөз көп емес, олар: лағнет айту, лағнет( 

фонетикалық варианты нәлет) және малғұн. Әдетте өзге тілден етістік өте аз ауысады десек те, кейде 

ауысып жатады. Соның бір дәлелі лағнет айту. Малғұн, жоғарыда айтылғандай, ырықсыз есімше, 

мағынасы қарғалған, лағнеттелген. 

Жанна(джанна)- 1) жасыру, жабу;2) есінен адасу етістігінен жасалған сөздерден енген сөздер: 

жан, жын, жаннат, мәжнүн. Қарап тұрсаңыз бір түбірден мағыналары мүлдем бір біріне ұқсамайтын 

сөздер өрбіген. Негізінен қазақ тілінде мағыналары көп өзгеріске ұшырамаған, тек жан сөзі араб 

тілінде аруақ, рух, дию деген мағынаны білдіреді. Ал қазақ тіліндегі жан(тіршілік иесінің жаны) 

мағынасы араб тілінде жанан деген сөзбен берілген. 

Мәжнүн сөзі тағы да ырықсыз есімше-есінен адастырылған(есуас) деген мағынада[3, 239-б]. 

Әкбар, тәкаппар сөздерінің түбірі кабара «үлкен болу» етістігінен жасалған. Әкбар кабир 

«үлкен» сөзінің күшейтпелі шырайы. Мысалы, Аллаһу акбар. Ал тәкаппар сөзі такббара «өзін өзі зор 

тұту, көкірегін көтеру» етістігінен жасалған таккабур қимыл есімі[3, 674-б].  

Қытай қазақтарының тілінде де араб тілінен енген сөздер жетерлік, кейде Қазақстандағы 

қазақтардың тілінде кездеспейтін немесе өте сирек қолданылатын сөздер де бар. Мысалы, мақбұл, 

мазлұм, мәттақым т.б. Бұл сөздердің барлығы есімше формасымен жасалған. 

Кәкеш Қайыржанұлының сөздігінде мақбұл-жарамды дегенді білдіреді дейді де қасына 

«Ғазиздердің дұғасы мақбұл» деп  мысал келтіреді. Араб тілінде бұл сөздің етістігі қабила, мағынасы 

қабылдау, мақұлдау. Ырықсыз есімшесі мақбул-қабыл етілген, мақұлданған, яғни» Ғазиздердің 

дұғасы қабыл болады».  

Мәттақым сөзі(біздегі варианты мүттәйім) қу, айлакер, алатұяқ дегенді білдіреді екен. Ал араб 

тілінде бұл сөз иттаһама – кінәлау, айыптау етістігінен жасалған негізгі  есімше муттаһим,, 

мағынасы айыптаушы, кінәлаушы. Қазақ тіліндегі қу, айлакер деген мағынасы осы түбірден 

туындаған ауһама- біреуге жалған ой ұялату етістігінен алынған болу керек[4, 330, 339-бб]. 

 Қазақ тіліне қарағанда түрік тіліне араб сөздері өте көп енген. Мысалы, қатил, сакин. Қатил 

сөзі өлтіру, жанын алу, құрту, жою мағыналы қатала етістігінің негізгі есімшесі. Мағынасы кісі 

өлтіруші, жан алғыш. [5, 180-б]. Сакин сөзі тынышталу,баяулау,ұстамды болу мағыналы сакана 

етістігінің негізгі есімшесі. Мағынасы тыныш, баяу, ұстамды. «Ұрланған тағдыр» атты түрік 

фильмінің бір әйел кейіпкерінің аты Сакина. Қазақ тіліне ол кейіпкердің атын Сақина деп аударыпты.  

Аудармашы түрік тілінде «қ»  әрпі жоқ болғандықтан сақина(жүзік) сөзі сакина деп айтылған болу 

керек деп ойлаған болар. Ал бұл сөз шын мәнінде сакина деп айтылады да, жазылады да. Бұл сакин 

сөзінің аналық тегі(женский род). Фильмдегі әйел өте көп сөйлейтін, тынымсыз болғандықтан автор 

юмормен кейіпкерін солай атаған болу керек. Араб тілінде аталық, аналық тектер болғандықтан 

сөздер де сол тектерде болады. Түркі тілдеріне енген аналық тектегі араб сөздерінің соңы « а, е» -ге 

аяқталады. Мысалы, Кәрім, Кәрима, Әмин, Әмина, мұғалім, мұғалима, медресе. 
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Қорыта келгенде айтарымыз түркі тілдеріне енген сөздердің көпшілігі зат есімге айналған 

қимыл есімдері, есімшелердің негізгі және ырықсыз формалары, сын есімнің шырайлары болып 

келеді. 

Ал ұсыныс ретінде «Түркітану» мамандығында оқитын студенттер араб графикасы мен араб 

тілінің қарапайым ережелерін біліп, сөздіктен сөз түбірін және сол түбірден тараған сөздердің 

мағыналарын таба білсе, сөздердің этимологиясын білер еді, біліктіліктері артар еді. Араб 

графикасымен жазылған ортағасырлық түркі жазба ескерткіштерді оқи алар еді.  
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ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚЫПШАҚ ТІЛДІ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРДІ ТАРИХИ ДЕРЕККӨЗ 

ТҰРҒЫСЫНАН ҚАРАСТЫРУДАҒЫ КЕЙБІР ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
 

В статье рассматривается некоторые проблемы  исследования средневековых кыпчакских письменных 

памятников как исторический источник 
 

The article discusses some problems of the study of medieval Kipchak writing monuments as a historical source. 
 

Түркітану ғылымының белді саласы – Қыпшақтану. Қыпшақтанулық бағыттардағы ғылыми 

зерттеулер бүгінге дейін әртүрлі дәрежеде жүргізіліп келеді. Соның ішінде кешегі орыс империясы 

мен Кеңестік дәуірде де қыпшақтану саласында біршама қомақты, әрі іргелі жұмыстар жүргізілді. 

Алғашқы кезеңдерде көшпелі халықтар жайлы деректердің шашыраңқылық сипатта кездесуі, жүйеге 

түспегендігі, ең бастысы көшпелілер туралы нақты ғылыми концепциялардың жоқтығынан  бұл 

бағыттардағы ғылыми зерттеулер мардымды жүре қоймағаны белгілі. Дегенмен қыпшақтану саласы 

түркітанудың бір тармағы ретінде тарихнамалық жағдайда күннен күнге өзінің нақты зерттеу 

нысанын белгілеп, ғылыми бағыты айқындалып ғылымның жеке саласы болып қалыптаса берді. 

Қыпшақтанудың дамуында орыс түркітанушыларының үлесі ерекше. 

Тарихи жағдайда қыпшақтанудың ғылым саласы ретінде қалыптасуына түрлі жағдайлар әсер 

еткен. Соның ішінде орыс тарихи санасын қалыптастырудағы Киев Русі тарихын жазуда ғалымдар 

қыпшақ мәселесін аттап кете алмағаны анық. Ал кейін Ресей империясы құрамына башқұрттар, 

татарлар мен қазақтар, өзбектер, қарақалпақтар, Алтайлықтар және солтүстік Кавказдағы халықтар 

саяси бағынышты жағдайға түскен соң қыпшақ тарихына қызығушылықтар арта түскен.  

Қыпшақтану саласында тарихи дереккөздер ретінде ортағасырлық орыс жылнамалары мен 

этнографтар, тарихшылар мен жиһангездердің, әскерилердің, демографтар, картографтар және 

жергілікті жерлердегі билікке қызмет етуші т.б. жазбалары алынды. Оның өзінде негізінен екі 

сипаттағы дереккөздер басым болғанын Шығыстанушы ғалым В.А. Гордлевский еңбектерінен 

байқалады. Ғалым пікірінше, олардың бірі қыпшақтарды орыстардың мәңгілік дұшпаны санатында 

көрсететін шіркеулік жылнамалар болса, екіншісі халықтардың өзара ықпалдастығын көрсететін 

саяси, шаруашылық, сауда, мәдени, туыстық т.б. байланыстар туралы мағлұматтар беретін түрлі 

дәрежедегі жазба деректер [1, 487 б.].  

Тарих ғылымында сол деректерді шынайы ғылыми зерттеу нысаны ету де оңай шаруа 

болмағаны тағы бар. Оған түрлі жағдайлар әсер еткен. Соның ішінде біріншіден,  ғылымға сырттан 

«қысымның» болуы еді. Мысалы, Кеңес дәуірінде Кавказ аумағы түріктер тарихына қатысты бірқатар 

саяси тұрғыдан «шектеулер болғанын» сол В.А. Гордлевскийдің 1940 жылы жарияланған 

«Государство Сельджукидов Малой Азии» деп аталатын еңбегінің бірінші басылымының алғы 

сөзінде: «В течение этого времени я иногда вновь пересматривал работу; она дополнена, кое где 

подправлена, но, может быть, и перегружена мелочами...» деп қиналыспен жазғанынан да 
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байқалады [2, 32 б.]. Яғни, шындықты айтқысы келген ғалымдардың «шындығын айта алмай» осылай 

қиналуы саяси идеологиялық қысымның болғандығын айқындап тұр. Екіншіден, сол империялық 

саясаттың әсерінен қыпшақтанулық бағытта, әсіресе тарихшы-деректанушы мамандарды әзірлеуге 

онша құлықтылық танытпағаны анық. Нәтижеде ғалымдардың көбі Компартия мен заводтардың 

тарихына ойысып, тек аздаған ғалымдар ғана ебін тауып түркітануға кіріге алды. Отандық 

қыпшақтану саласында, оның ішінде қыпшақтар тарихына санаулы ғана ғалымдардың (Ә. Марғұлан, 

Б. Көмеков, С. Ақынжанов т.б.) қалам тербеуін осымен түсіндіруге болатын шығар.  

Қыпшақтану саласы дегенде ең алдымен қыпшақ тілді жазба ескерткіштер ойға оралады. 

Ортағасырлық қыпшақ тілді жазба ескерткіштер саны да біршама. Олар ғылыми айналымға енгеннен 

бері олар көп жағдайда филологиялық тұрғыдан зерттеу нысаны болды. Оларды тарихи дереккөз 

ретінде қарастырған еңбектер жоқтың қасы еді. Дегенмен кейбір филолог мамандар өз еңбектерінде 

сол жазба ескерткіштің дәуірін анықтау мақсатында, яғни тарихи кезеңді сипаттауда 

ескерткіштердегі мағлұматтарды ішінара болса да пайдаланған тұстары болған.  

Ортағасырлық қыпшақ тілді жазба ескерткіштер арасында көлемі мен көнелігі жағынан ең 

маңызды жәдігер саналатын «Кодекс Куманикус» (одан ары «КК») материалдары біздің 

зерттеулерімізде тарихи дереккөз ретінде біршама қарастырылды. Алайда, бұл және өзге де жазба 

ескерткіштердің тарихи қайнаркөздік маңызына кешенді тұрғыдан келу бүгінгі қыпшақтанудың 

өзекті мәселелерінің бірі деп қарастыруға болады. Әсіресе «КК» материалдарының дереккөздік 

әлеуеті өте бай. Ондағы тарихи лексикалық қордан ортағасырлық қыпшақтардың шаруашылығы мен 

саяси құрылымы, этнографиясы мен діни түсініктері, фольклоры мен астрономиялық түсініктері және 

мәдениетіне қатысты мол мағлұматтар сақталып қалған [3].  

Біздіңше, ендігі жерде сол зерттеулерді негізге ала отырып, барлық қыпшақ тілді жазба 

ескерткіштердің тарихи лексикасының тарихи дереккөздік маңызына маңызына назар аударудың 

кезегі келіп отыр. Өйткені тәуелсіздік жылдары елімізде «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы 

аясында біршама игілікті істер атқарылды. Соның ішінде ортағасырлық қыпшақ тілді жазба 

ескерткіштердің мәтіндері де көпшілікке біршама қол жетімді бола түсті. Ендігі міндет оларды 

ғылыми сараптаулардан өткізе отырып, елдің игілігіне айналдыру міндеттері тұр.  

Аталған жұмыстарды өз деңгейінде атқару үшін бірнеше маңызды мәселелердің бар екені 

байқалады және оларды ескермесе болмайды. Бірінші кезекте қыпшақтану саласында еліміз ішінде 

және халықаралық деңгейлерде де мамандар әзірлеуді қолға алу өзекті мәселеге айналып отыр. 

Әрине, маман әзірлігі әрбір адамның жеке қызығушылығына да тікелей байланысты. Алайда ЖОО-да 

арнайы деректанушылардың, оның ішінде қыпшақтанушылардың халықаралық талаптарға сай 

әзірлігіне үнемі назар аударып отыру керек. Ол үшін оларды қызықтыратын, олардың ғылыми 

зерттеулерінің бағыттарына дем беріп отыратын ғылыми институттар мен орталықтардың жұмысын 

жүйеге түсіру өзекті іс. Әрине соңғы уақыттарда қыпшақтанушы мамандарды әзірлеу бағыттарында 

да сең қозғала бастағандай. Алайда сылбырлық жоқ дей алмаймыз. Өйткені ғылыми әлеуетті жіктеп, 

мемлекеттік тапсырыстарды ортақ үйлестіріп отыру бағытында бірізділіктер бары байқала бермейді. 

Сондықтан қыпшақтар тарихына қатысты өзекті мәселелерді халықаралық деңгейлерде үйлестіріп 

отыратындай ғылыми орталықтар, мысалы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті жанында 

ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д. Б.Е. Көмеков жетекшілігіндегі халықаралық Қыпшақтану институты сияқты 

мекемелер мен еліміз көлемінде осы бағыттарда жұмыс жасап отырған өзге де ғылыми мекемелердің 

жұмысына бағдарлар жасауды отыратын орталықтың керектігі байқалады. 

Екіншіден, қыпшақ тілді жазба ескерткіштерге қатысты бүгінге дейінгі зерттеулерде кеткен 

методологиялық олқылықтарды ескере келе, ендігі жерде сол жазба мұралардың иелері тұрғысынан 

зерделеу өзекті мәселеге айналғанына күмәніміз жоқ. Өйткені, дереккөздердегі материалдарды 

түсінуде жат жерліктердің пайымдаулары бәрібір сол мұраны жасаған халықтардың бүгінгі төл 

ұрпақтарының пайымдауларымен әрдәйім сәйкестік таба бермейтіні тағы белгілі. Үшіншіден, 

түркілік тұтастық пен Дала өркениеті деген ұғымдарды аршып қарау үшін қыпшақ тілді жазба 

ескерткіштердің маңызы ерекше. Өйткені қыпшақ тілінің қолдану аясы сол дәуірде геосаяси жағынан 

алғанда өте кең қолданыста болуы мен көне түркілік мемлекет басқару жүйелерін ұзақ сақтаған 

халықтар ретінде де қыпшақтар өз тарихына ерекше назар аударуды қажет етеді. Кезінде академик 

В.В. Бартольтың өзі «қыпшақтарда біртұтас мемлекеттік болмаған» деген қате тұжырымын осындай 

мемлекеттік басқару жүйелерін нақты түсінбегендіктен айтқаны ғылымға белгілі. Ал М. 

Тынышпаевтың тарапынан орыс зерттеушілерінің «басты әлсіздігі де түріктерді біртұтас ел деп 

қарамауында» екені туралы айтқан пікірлерін біз де қуаттаймыз [4].  

Төртіншіден, қыпшақтануға, оның ішінде қыпшақ тілді жазба ескерткіштерге ғылыми 

кешенділікпен келу өзекті мәселенің бірі. Өйткені, ғылым салаларының барлық жетістіктерін 
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пайдалану, оның ішінде тарихи дереккөз ретіндегі қырларына ғылыми зерттеу әдістерінің кешенді 

қолданыстары арқылы үңілумен олардың ғылыми құндылықтарын айқындай түсеміз, әрі шынайы 

тарихқа жақын келеміз. Солар арқылы ғылымдағы еуропацентристік көзқарастар арқылы 

қалыптасқан көшпелілердің «адамзаттық мәдениетті қиратушылар ретіндегі» түсінік  стеротиптерден 

арылып ұлттық рухымызды сақтай аламыз. Отандық тарихтың тарихи дереккөздерінің саны мен 

сапасы арта түседі. 

Бұл орайда ортағасырлық қыпшақтардың дүниетанымы мен дінінің мәселелерімен тікелей 

айналысып келе жатқан американдық ғалым П. Голденнің: «Қыпшақтардың тарихы мен 

мәдениетінің мәселелері сан түрлі, әрқилы. Көшпелі өмір салтын ұстанған олардың көршілес 

отырықшы елдермен экономикалық, саяси, әлеуметтік және мәдени байланыстары өте күрделі 

жағдайлармен сипатталады. Біздің білетініміз олардың дұшпандары қалдырған мағлұматтар....» -

деп жазғанының астарында талай мәселердің бар екені байқалады [5]. Ал керісінше академик К. 

Мусаев сияқты ғалымдардың зерттеулерінде жалпы қыпшақ атаулы елді ежелгі сақтармен 

байланыстыра қаралатыны, бұл атаудың өзі «қыпсақ», яғни сақтардың бумасы (бірлестігі, жиынтығы) 

сипатында түсіндіруге болатыны туралы соны пікірлерге де ғылыми жауаптар беруге ерекше назар 

аудару керек екенін түсінеміз [6, 6 б.]. Ғалымның түрік-қыпшақ атауларының ортағасырларда 

синонимдік тұрғыдан қолданылғаны туралы айтылған бұрынғы пікірлерге қолдау білдіруі ойлануға 

жетелейді. Бұл пікірлерден «қыпшақтану дегеніміз- түркітанудың белді саласы» деген ой түюге 

болады.  

Енді сөзіміз дәлелді болу үшін «КК»-те келтірілген тарихи лексикаға назар аудара отырып осы 

тұжырымдарды растайтын мағлұматтар алудың мүмкіндіктері туралы қысқаша тоқталғанды жөн 

санаймыз. Мысалы жазба ескерткіштегі бақсы, шаман, қамлық сияқты терминдер батыс еуропадағы 

ортағасырлық құман-қыпшақтардың монотеизмге дейінгі наным-сенімдері туралы мағлұматтар 

береді. Ертедегі түріктерде адамдардың құдайлық күштермен «қарым-қатынасындағы» аралық 

міндеттер қоғамдағы ерекше топтың — шамандардың қолында болды, ал шамандар ертедегі түрік 

мәтіндерінде қам деп аталған. Шамандар, сәуегейлер, емшілер, «құдайдың қалауын» жариялаушылар 

болған. «КК»-тегі қам, «қам, ол қатын дір» деген тіркестер кейінгі дәуірлерде бақсылық, 

шамандықты негізінен әйелдер жасаса керек деген тұжырымға әкеледі.  Сонымен бірге ескерткіштегі 

құмандардың салт-дәстүрінен хабар беретін «сығыт»-қайғы, қасірет, «тул»-тұл әйел мағынасында 

айтылған сөздерді осы тұрғыдан алғанда маңызды деп санауға болады [7, 118, 129 - бб.]. Көне түркіде 

Күлтегін ескерткішінде «сығыт» - жыры туралы айтылады [8, c. 505]. Бұдан оларда қайғы-қасіретте 

сығыттау немесе жоқтау айту дәстүрі, ал ері қайтыс болған әйел тұл атанғаны байқалады. 

Ортағасырлық Лаврентьев жылнамасында Игорь жорығы кезінде половец даласында «құстар шулап, 

аңдар ақырып, аққудың қаңқылы естілгені» туралы айтылған [9, С. 75]. Осы деректер олардың 

(құмандардың, қыпшақтардың) тек тотемдік нанымдарынан ғана хабар беріп қоймай, жау шапқан 

елдің жылап-сығтағанын, яғни өлгендеріне жоқтау айтқанын байқатады. Жоқтау айту дәстүрі қазақ 

халқында осы күнге дейін сақталған. Бұл дәстүрдің Алтай халықтары арасында да бар екенін Л.П. 

Потапов еңбектерінен көреміз [10, С. 267].  
Қорыта айтқанда, ортағасырлық қыпшақ тілді жазба ескерткіштерді кешенді түрде  тарихи 

дереккөздік тұрғыдан зерделеу бүгінгі түркітанудың өзекті мәселерінің бірі. Ортағасырлық 

қыпшақтардың өздері қалдырған немесе солардың тілінде жазылған жазба ескерткіштердің тарихи 

дереккөздік маңызы айқындала түскен сайын елдің рухани қуаты да арта береді. 
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МУСУЛЬМАНСКИЕ РУКОПИСИ И РЕДКИЕ КНИГИ 

ИЗ ФОНДОВ ЦГМ РК  
 

Автор в своей статье дает всестороннюю научную характеристику различным категориям 

мусульманских рукописей и редких книг религиозного содержания, хранящихся в фондах ЦГМ РК, раскрывает 

их историю появления и распространения на территории Казахстана. 
                                                          
The author in his article gives close scientific  characteristics of different categories of muslims manuscript and 

rare books of religious contents which is keeping in the fonds of CSM RK, discover their historу appearance and 

spreading on the territorу of Kazakhstan. 

  
Начало принятия ислама в Казахской степи относится к эпохе караханидов. В Х-ХІ веках 

города Самарканд, Бухара, Шаш, Хива, Фергана, Отрар, Тараз, Баласагун и народы на территории 

Казахстана и Центральной Азии оказались под сильным влиянием исламской культуры. О 

политической ситуации той эпохи так пишет известный знаток арабской истории и языка А.Б. 

Халидов: «Расцвет Арабского халифата, расселение арабов на завоеванных землях, городах, кентах, 

основанных ими самими, сильное влияние ислама и арабского языка на активные группы 

подчиненных народов, становление арабского языка как государственного, правила орфографии – все 

это послужило основой для написания книг на арабском языке» [1, c. 39-40]. 

Арабский путешественник Ибн Хаукал о тех временах (Х в.) отзывается так: «...тысячи семей 

из Исфиджаба (Туркестан) и Шаша (Ташкент), а также тюркские племена, кочующие вдоль берегов 

Сырдарьи и установившие военное господство, провозгласив таким образом свою власть в южных 

регионах Казахстана, приняли ислам за один день»
 
[2, c. 114]. 

В 960 году около двух тысяч семей в регионе Жетысу приняли ислам. Массовое принятие 

ислама тюрками было тесно связано с именем Сатук Богра хана, кагана караханидов, на то время 

впервые признавший эту религию и получивший новое исламское имя Абд аль-Карим. Сын Сатука, 

Муса, взошедший на престол в 955 году, объявил (возвел) ислам государственной религией.  

Именно впоследствие таких эпохальных исторических событий среди племен и народностей,  

обитавших на территории Казахстана, началась исламизация местного населения. Этот процесс 

исламизации длился на протяжении сотни лет. 

Правители и ханы, вершившие власть в Восточной и Центральной Азии были заинтересованы в 

создании домов мудрости («байт аль хикма») и специальных библиотек в своих дворцах. Ибо цари, 

заботящиеся о состоянии и самочувствии народа и жизнеспособности будущих поколений своей 

страны, для  прочного фундамента государства, образованности народа, приглашали во дворец сотни 

ученых-эрудитов, владеющих многими науками, искусных ремесленников и мастеров из разных 

уголков мира, создавали условия для их успешных занятий наукой и искусством, возводили 

священный очаг мудрости – дома мудрости для публикаций их трудов. При мечетях и медресе, 

обсерваториях и больницах были открыты места для обучения грамоте черни. Во многих городах 

функционировали крупные библиотеки, обсерватории, мечети и медресе, небольшие мастерские по 

производству бумаги, где жили и работали каллиграфисты по переписыванию книг, художники, 

ювелиры. 

https://e.mail.ru/compose?To=zhassbell@mail.ru
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В IX-X веках были опубликованы на арабском языке книги таких гениальных ученых 

Центральной Азии, как Абу Наср аль-Фараби, Абу Райхан аль-Бируни, Абу Али ибн Сина, аль-

Кинди, аль-Хорезми, аль-Бухари и т.д. по теологии, логике, языку, истории, математике, медицине, 

географии, музыке, астрономии, философии. 

В Центральной Азии и Казахстане того времени письменная литература была распространена, 

прежде всего, в городах.  В казахском литературном языке было много арабских, турецких, 

персидских заимствований, а графика казахского письма начала обретать облик «тюркской 

письменности Центральной Азии» на основе арабской графики. 

В ХІ-ХІІ веках вышли в свет известные литературные произведения. В эпоху караханидов 

средневековая письменная литература достигла наивысшего расцвета. В этот же период вышло в свет 

известное произведение Жусупа Хас-хажиб Баласагуни «Кутадгу билиг» для правителя караханидов 

Сатук Богра-хана. 

В Туранской степи были изданы классические труды средневековых тюркских ученых и 

мыслителей – «Диван лугат-ат-Турк» Махмуда Кашгари, «Диуани хикмет» Ходжа Ахмеда Яссауи, 

«Тарихи Рашиди» Мухаммеда Хайдара Дулати, «Джами-ат-таварих» Кадыргали Косымулы Жалаири, 

«Хибат ул-хакайк» Ахмеда Югнаки, «Киссас-ул-анбия» Наср ад-Дин Бурхан-ад-Дин Рабгузи. 

Ученые казахской степи Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Машхур-Жусуп Копеев не 

только писали и говорили на арабском, персидском, турецком языках, но и вдохновлялись стихами 

семи звезд Востока: Фирдоуси, Физули, Хафиза, Саади, Рудаки, Руми хам Джами, воспевали их стихи 

в переводе, так появились казахские киссы-дастаны.   

Жанр кисса в истории казахской литературы появился в IX веке. Киссы на казахском языке, 

изданные в XIX веке, преимущественно религиозного содержания. Сначала к жанру кисса (по-

арабски: кисса –  «история, рассказ») были отнесены восточные произведения, а позже и разные 

стихотворные книги. 

Сюжет казахских коротких историй состоял в основном из рассказов и легенд, 

пропагандирующих ислам. Далее стали выходить и рассказы о любви. Произведения религиозного 

типа такие, как «Салсал», «Сеит Баттал», «Бадир», «Мухаммед-ханафия», «Сияр шариф», 

«Абулкарис», «Шах-Мурад», познакомили казахскую общественность с исламской литературой. 

Царь Петр I был инициатором выхода книг и рассказов религиозного содержания, широко 

распространенных в казахских степях. Эти благие дела были продолжены и при императрице 

Екатерине II и Павле I. Но под этой личиной «доброты» скрывалась злая, коварная политика. 

Во второй половине XVIII века Российская империя, вступившая с Великобританией в 

непримиримую схватку, ставила своей целью подчинение объектов стратегического значения – 

необъятную казахскую степь и Центральную Азию. Были рассмотрены разные пути управления 

населением региона. Сначала вышли большим тиражом Коран, тафсиры, фикх, мухтасар, аптиеки и 

рассказы религиозного содержания, первоначально их бесплатно распространяли среди народа, но 

после их продавали. Огромные средства, поступившие от продаж книг, во-первых, заполняли 

государственную казну, во-вторых, было предусмотрено подчинить своей воле население, которое 

находилось под влиянием религии, через назначенных ими ногайских муллов.  

Во второй половине XIX и начале XX веков при поддержке царской России такие страны, как 

Татарстан, проделавший колоссальную работу по распространению религии в стране, Узбекистан, 

имевший огромный опыт и богатую историю в религиозном образовании и в деле исламского 

просвещения Центральной Азии оказали большое влияние на духовную жизнь казахского народа. 

Арабы по происхождению, кожа-священнослужители, вошедшие ранее в состав казахского народа и 

получившие персональное название рода, и узбеки-сарты, приехавшие из стран Центральной Азии по 

делам торговли, а затем освоившиеся в новых условиях, татарские священнослужители, прибывшие 

по поручению царского правительства не только в устной форме проповедовали религию казахам, но 

и распространяли книги религиозного содержания. 

С тех пор вышедшие в издательствах Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Омска, Томска, 

Троицка, Оренбурга, Ташкента книги религиозного содержания стали широко доступны в казахской 

степи. 

Многие казахские семьи не знали в достаточной степени ислам, не говоря уже о принципах 

ислама, пропускали молитву, искажали слова свидетельства «калимы», не могли читать по-арабски. 

Считая, что это убережет их от злых демонов, они часто вешали в парадной части дома или хранили 

на дне сундука Коран, обернутый  в белую ткань или аптиек, мухтасары [3, c. 71]. Это явление 

продолжается до сих пор. 
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Помимо нашей родины фонд книг религиозного содержания имеется и в научных и культурных 

центрах бывшего Советского Союза, в архивах и библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Уфы, Оренбурга, Омска, Томска, Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, Душанбе, а также Лондона, 

Парижа, Копенгагена, Стамбула, Египта, Тегерана, Дели и Пекина. Один из первых исследователей 

казахского книговедения, известный литературовед, ученый Абусагит Мусылманқулулы Жиренчин 

писал: «Если в Европе и России наука книговедения указывает на зрелость, то изучение истории 

национальных книг до сих пор не развивается, что мы должны признать. Потому что всем известно, 

что в нашей республике только начали приниматься за науку книговедения. Вот почему тех, кто с 

рвением занимается этой наукой ждут непредвиденные трудности. К тому же нет отдельного 

научного исследования и полного объема материалов по книгопечатанию. Как обычно  известны 

лишь некоторые каталоги, проспекты, отдельные библиографические списки, архивные документы и 

мемуарные воспоминания»)
 
[4, c. 462].  

Известный общественный деятель, доктор филологии Ш.Елеукенов  пишет об истории 

казахской книги: «...мы должны разделить историю дореволюционной (1917 г.) казахской книги на 

два периода. Первый период содержит историю рукописной книги. Второй период посвящен всем 

печатным книгам. Разделим эпохи казахской печатной книги на три этапа. Первый период 

охватывает 1807- 1867, второй период - 1867- 1900, третий период- 1900- 1917 годы» [5, c. 4-5]. 

В этом случае, следует отметить работы таких ученых, как Шокан Уалиханов, Ибрай 

Алтынсарин, Абубакир Диваев, В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, И.Н. Березин, Н.Н. Пантусов, П.М. 

Мелиоранский, Н.И. Ильминский, А.Е. Алекторов, А.Ч. Шренк, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н. 

Абрамов, Е. Баранов и др. Они занимались сбором ценных знаний, связанных с отраслями казахской 

науки середины XIX века таких, как этнография, история, язык, литература и внесли значительный 

вклад в их развитие и всестороннее научное исследование. 

Сегодня в фондах ЦГМ РК хранятся ценные варианты письменных памятников –  касательно 

казахской истории, книги религиозного содержания и редкие, древние рукописи на арабском, 

персидском, турецком языках, надгробия и печати с арабскими надписями, оружия и доспехи, письма 

с печатью, различные документы и другие ценные материалы. 

Источниковедческие материалы в фондах ЦГМ РК собирались различными  способами в ходе 

длительного периода времени. В частности, их собирали известные ученые и индивидуальные лица, 

иногда сотрудники музея. С 1831 года первые исследователи музея такие, как И.А.Кастанье, Н.Н. 

Пантусов, с 1948 года ведущие ученые такие, как А.Х. Маргулан, М.К. Кадырбаев, А. Жиренчин, К. 

Курманкулов, З. Самашев, Н. А. Подушкин, Н. Алимбай и др. в результате археологических и 

этнографических экспедиций, в поисках и сборах находок сформировали фонды. 

В фондах ЦГМ РК количество рукописей на казахском языке, написанных  арабской графикой, 

латиницей и кириллицей – 35; издания на казахском языке – 27; Коран – 34; тафсиры Корана – 8; 

книги Мухаммедия – 5; книги Мухтасар – 5; учебники по грамматике – 6; словари – 2; рукописи 

религиозного содержания – 24, публикации религиозного содержания на арабском, персидском, 

турецком, татарском языках – 67 единиц хранения. 

Многие книги из коллекции музея в количестве 34 версий Корана были опубликованы в 

древних восточных городах, в типографиях Стамбула, Бомбея, Египта, а из остальной части 

большинство было опубликовано в типографиях крупных центров России, таких как Санкт-

Петербург, Казань. Есть издания, которые вышли свет в Омске, Оренбурге, Ташкенте, Самарканде. 

С хронологической точки зрения один из старейших Коранов из наших фондов напечатан в 

1650, 1657 годах. Кроме того, Коран и другие книги различного религиозного содержания, рукописи 

были изданы в период за 1770-1925 годы. Очевидно, что эти Кораны и издания были опубликованы, в 

первую очередь, в университетах и государственных издательствах вышеназванных городов, 

находящихся под юрисдикцией государства, а также выходили на средства религиозно образованных, 

состоятельных людей в частных типографиях, а затем распространялись в казахской степи. 

По данным о дате выхода редких книг, можно увидеть их причастность к фондам ЦГМ РК  по 

всем трем периодам истории казахского книгопечатания, имеются книги, вышедшие после 

Октябрьской революции. 

Об этом писали У. Субханбердина, Д. Сейфуллина: «Книги на казахском языке, изданные до 

революции имеют большое значение для исследования истории Казахстана, литературной и 

культурной жизни страны. Эти книги, пополняя исторические данные, архив, дают ценную 

информацию о политической, культурной жизни казахского народа» [6, 5 б.]. 

Редкие книги и рукописи, распространенные в Казахстане, чаще всего выходили в Казани, 

Санкт-Петербурге, Ташкенте, Уфе и Оренбурге, инициаторами и организаторами издания книг 
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выступали Чирков, Домбровский, братья Каримовы и Хусаиновы и т.д. Встречаются книги, изданные 

в зарубежных странах, а именно: в Египте, Турции, Индии, Иране. 

До 1912 года в казахской степи не прослеживается ни одного издания книг на родном языке. 

Казахская интеллигенция, получившая в то время образование  в России, имела большое влияние на 

формирование казахской печатной продукции в вышеназванных издательствах. В то же время, 

причиной могло быть и то, что основная часть образцов древних рукописей, относящихся к казахской 

литературе и истории, хранится в библиотечных фондах и архивах городов России. 

В фондах ЦГМ РК можно встретить редкие книги и Кораны, которые вышли ранее этих дат. Но 

не легко определить точные даты выхода, кто выпустил и в какой типографии. По той простой 

причине, что у большинства из них титульный лист, обложка или страница с оглавлением в конце 

книги были утеряны, порваны, с масляными пятнами и водяными разводами, и невозможно 

прочитать что-нибудь. Тем не менее, исследуя и анализируя специфику языка текста, тип бумаги и 

модель письма, орнамент на книге, дизайн страниц с темами и подзаголовками, основным текстом, 

дополнительные замечания и поправки к основному тексту книги, представленные позднее 

дополнительные научные аргументы - можно приблизительно назвать дату и типографию издания
 

(Конечно, легко читаются печатные книги. Чтобы прочитать рукописную книгу, во-первых, 

требуется дополнительное время, во-вторых, в арабском хуснихате (каллиграфия) текст, почерк 

письма иногда бывает трудно разобрать,  форма арабских букв и дополнительные знаки кратких 

гласных звуков, значки вверху и внизу букв очень похожи друг-друга, да и писарь, давая пояснения, 

может исписать все черными и синими чернилами, допускать орфографические ошибки. Все это 

путает читателя и вносит определенные трудности в работу переводчика. 

На первых и последующих страницах некоторых книг и рукописей можно заметить печати, 

поставленные позднее. На печатях круглой или овальной формы, отмеченных черными и синими 

чернилами, посередине даны имя владельца книги и название учреждения печати, написанные 

арабской графикой (есть печати и на русском языке – Ж.Б.). По-видимому, данные печати на 

страницах книг вполне законны. Ибо грамотные и богатые чиновники и муллы того времени имели в 

распоряжении частные печати. Они ставили печати со своими выгравироваными именами на 

священные книги, которые были ими куплены или получены в дар.  

Фондовые рукописи на арабском, персидском и турецком языках украшены восточными 

орнаментами, характерными для исламского мира той эпохи. Название и подзаголовок книги, 

дополнения к основному тексту отмечены посредством использования заглавных букв или 

применения чернил различных цветов, подчеркивания некоторых слов и фраз или даже целого 

предложения. Обычно основной текст помещался в куб в окружении одного, иногда двух или трех 

строк. Также были использованы пространства на правой и левой сторонах, в верхней и нижней 

частях листа книги за пределами основного текста. Такие места обычно использовались для 

дополнений, исправлений и комментариев. Название книги дано в начале или в конце основного 

текста. Вместо коротких гласных буквенных символов и знаков препинания (запятая, точка, сукун, 

фатха, касра, дамма, хамза и т.д.) в тексте  ставятся овальные, круглые знаки, треугольные пирамиды, 

звезды. 

Здесь даны описания Корана, тафсиров, мухаммедий, мухтасаров, учебников по грамматике, 

словарей, литографических книг различного религиозного содержания и рукописей на арабском, 

персидском и турецком языках по вышеуказанным сериям. 

Мусульмане почитают Коран-Карим и называют его: «Китабу-л-лахи» (книга Аллаха), «Коран- 

Карим» (Щедрая книга), «Китаб шариф» «(Знаменитая книга), «Китаб газиз» (Всемогущая книга), 

«Зикр хаким» (Вспоминая мудрость), «Калам шариф» (Честное слово), «Мусхаф шариф» (Священное 

писание).
 
Вначале Коран распространялся изустно. После смерти Мухаммеда (с.а.с.) Абу Бакир 

халифа собрал старцев, знающих Коран наизусть, и при участии знатоков ислама, они перевели 

Коран в письменный вид. В результате появился Китаб мусхаф. Тридцать три тысячи сподвижников 

пророка Мухаммеда (с.а.с.) пришли к общему выводу в правильности каждой буквы, истинности 

священной рукописи Корана. 

Коран – священная книга всех мусульман, где собраны все знания ислама. Коран - это сборник 

наставлений Аллаха в виде аянов, которые пророк Мухаммед (с.а.с.) получил в 610-632 годы в Мекке 

и Медине. Коран (по- арабски «читать») состоит из 114 сур (глав) разных объемов. Суры 

расположены по порядку:  маленькие и большие. Вначале в парах идут большие суры, после 

маленькие. В самой большой суре «Бакара» есть 286 аятов, в самой маленькой суре «Наср» - 3 аята. 

Суры были ниспосланы в Мекке и Медине. Суры из Мекки – 86, суры из Медины – 28. Каждая сура 

состоит из аятов. 
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Для удобства чтения вслух Корана, его разделили на 30 глав. Глава по-арабски  называется 

«жузун», по-казахски - «сипара» или «пара», а в больших мечетях для чтения Коран разделяют на 60 

хизб (частей). 

Халиф-III Осман, напечатав 6 вариантов Корана, распространил их в Бахрейне, Дамаске, 

Египте, Багдаде, Иемене, Мекке и Медине. Все современные Кораны являются лишь копией этих 7 

книг. В них нет никаких различий. 

Тафсиры Корана (Тафсиру-л-Коран - глубокое пояснение сурам и аятам Корана) вначале 

передавались в устной форме. Отдельные суры и аяты имам разъяснял в мечетях после пятничных 

хутба. Известные тафсиры написаны ат-Табари, аз-Замахшари, аль-Байдауи, Фахр ад-Дин ар-Рази, 

аль-Кутуби. 

Тафсир тесно связан с сунной (Суннат расул Аллах, правила поведения посланника Аллаха). 

Сунна – пример жизненных принципов пророка Мухаммеда (с.а.с.), отрасль, регулирующая 

общественные проблемы исламского мира. Сунна тоже вначале передавалась изустно, она была в 

памяти сподвижников и жен пророка Мухаммеда (с.а.с.), а затем через исламских ученых таких, как 

аль-Бухари (умер в 870 году), аль-Муслим (умер в 875 году), Абу Дауд (умер в 888 году), ат-Тирмизи 

(умер в 892 году), ан-Насаи (умер в 915 году), ибн Маджа (умер в 887 году) была сгруппирована как 

хадис (рассказ, новость) и переведена в письменную форму). 

Наряду с этим, наш музей располагает довольно достаточным количеством книг и рукописей 

религиозного содержания. Данные книги и рукописи  включают в себя широкий спектр религиозных 

тем. Многие из этих работ посвящены общему набору правил общественной жизни мусульманина, 

занимающегося вопросами человеческого поведения – фикха (большого мусульманского права). В 

фикхе собраны законы из Корана и Сунны. В музее много книг и книжек, которые и сами невелики, и 

их содержание мизерно. В таких брошюрах имеются лишь маленькие подзаголовки и короткие суры 

вроде «Виды намазов», «Молитвы», «Омовение перед намазом», «Полное омовение», «Азан», 

«Калима» «Масх», «Намаз», «Зякат», «Ураза», «Хадж» и т.д., а также более объемные темы по 

истории ислама «Адам и Ева», «Пророки», «Ангелы» «Сподвижники», «Аюби», «Фатимиды», 

«Абассиды», «Мухаммедия» – это книга о жизни Мухаммеда (с.а.с), его служба под 

покровительством Аллаха. После смерти пророка Мухаммеда (с.а.с.) в 632 году по хиджре, появилось 

множество книг о нем. Традиции мусульман связаны с принципами пророка. Легенды о деяниях 

Мухаммеда (с.а.с.) превратились в принципы ислама и получили свое достойное место в истории и 

литературе мусульман. Также в них встречаются информации о первых пророках, сподвижниках, 

участвовавших в создании исламского халифата, и близких родственников Мухаммеда (с.а.с.). 

 Мухтасар в арабском языке означает «сокращенный». Обычно в них даны в сокращенном 

варианте труды ученых на религиозную тему. Также автор, опираясь на труды других ученых, может 

значительно сократить свою работу. «Сельджуки», «Омейяды» и т.д.- такие брошюры были чем-то 

вроде карманных книг для ежедневного чтения каждого мусульманина. 

Согласно истории происхождения книг об исламе, вышеназванные книги берут свое начало от 

слова Аллаха – Корана, где сгруппированы исламские законы и принципы. Структура сюжетов 

многих религиозных книг была основана на подлинных исторических событиях, запечатленных в 

Коране- Кариме, судьбах народов доисламского периода, биографии пророка Мухаммеда (с.а.с.) и 

предшествующих ему пророков, их благих делах, преодоления трудностей на пути ислама. 

В те времена, когда мусульманская культура и литература достигли невиданного развития, 

множество книг религиозного содержания, рассказы, в том числе лучшие мировые шедевры в 

различных областях науки, стали достоянием мировой цивилизации. 

В советское время, книги и рукописи религиозного содержания из фондов Центрального 

государственного музея Республики Казахстан не стали предметом научного исследования, а 

пылились в музейных хранилищах. 

В этой статье мы сделали попытку дать научные характеристики редким книгам и рукописям 

религиозного содержания. Вообще, в ближайшей перспективе планируется комплексное 

исследование, анализ редких книг и рукописей из фондов ЦГМ РК, выход в свет основных выводов в 

виде научных публикаций. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT PROBLEM  

OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS 
 

Мақалада студенттердің шығармашылық қабілеттерін ағылшын тілі сабақтарында лингодидактикалық 

материалдар көмегімен дамыту проблемасының теориялық аспектілері сөз болады. Шығармашылық 

қабілеттерін ашу дамыту жаңа жағдаяттарға бейімделу мәселелерін шешуге, күнделікті жағдайларда 

бірқалыпты жұмыс жасауға, қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түсу жолдары, мәселені шешу мен жағдайға 

көзқарас, жол таба білу жолдарын қарастырады. 

Кілт сөздер: ағылшын тілі, шығармашылық қабілет, бейімделу. 

 

В статье говорится о теоретических аспектах проблемы развития творческих способностей у студентов с 

помощью лингводидактических материалов на уроках английского языка. Развитие творческих способностей 

может решить проблему адаптации к новым условиям, она позволяет человеку работать в обычных 

повседневных ситуациях, общаться найти различные способы взаимодействия с окружающим миром, решить 

проблемы, найти выход из неразрешимой, в первый взгляд, ситуации. 

Ключевые слова: Английский язык, творчество, адаптация. 

 

The article describes the theoretical aspects of the problem of development of creative abilities of students with 

pomaoschyu lingvodidakticheskih materials in English lessons. Development of creative abilities can solve the problem 

of adaptation to the new conditions, it allows a person to operate in normal everyday situations, communicate to find 

different ways to interact with the outside world, to solve problems, find a way out of the intractable, the first glance, 

the situation. 

Key words: English language, creativity, adaptability. 

 

Makale İngilizce derslerinde pomaoschyu lingvodidakticheskih malzemeleri ile öğrencilerin yaratıcı 

yeteneklerinin gelişmesi sorununun teorik yönlerini açıklar. Yeni koşullara uyum sorunu çözebilir yaratıcı yeteneklerini 

geliştirme, bir kişinin normal günlük yaşamda faaliyet, sorunları çözmek durum, inatçı ilk bakışta bir çıkış yolu bulmak 

için dış dünya ile etkileşim için farklı yollar bulmak iletişim kurmasını sağlar. 

Anahtar kelimeler: İngilizce dil, yaratıcılık, uyum. 

 

The concept of the structure and content of general secondary education, the main goal of education is 

the formation of multiple personality, capable to realize the creative potential in the dynamic socio-economic 

conditions, both in their own vital interests, and in the public interest. In a rapidly changing economic 

conditions, only people with varied expertise, the ability to vary them, to use in non-standard situations, it 

may be socially protected, the competitiveness of the labor market. According to L. Maslow, we are going 

through a very special moment in history, connected with the fact that life is accelerated as never before. It is 

time a man capable of living in a constantly changing, constantly moving world. Development of creative 

abilities can solve the problem of adaptation to the new conditions, it allows the individual to work in 

ordinary everyday situations, to communicate to find different ways to interact with their environment, 
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resolve problems, to find a way out of unsolvable, at first glance, the situations. The more complex is the 

environment in which a person has to act, the more likely it is required manifestation of creative abilities. 

This explains the relevance of these skills for the modern man.  

The creative activity of professionals becomes an indispensable condition for social progress of 

society. A new approach to the interaction of science and industry suggests the need to rethink the essence of 

quality of educational process, imposes new requirements on the content of education, which should 

contribute to the development of creative and cultural identity. Of particular relevance acquire such 

components of educational content, as the development of experience of creative activity, emotional and 

value attitude to the world. 

In the history of pedagogy problem of becoming the ability to be creative is always a lot of debate 

today is characterized by an unusually wide range of viewpoints. The process of formation of the creative 

person examined V.I. Andreev, S.I. Arkhangelsk, Yu.K. Babanski, V.P. Bespalko, L.G. Vyatkin, B.S. 

Gershunsky, V.V. Kraevski, V.A. Slastenin, V.G. Razumovsky, V.F. Shatalov, M.P. Schetinin, M.P. Erdni. 

The studies of V.I. Andreev, D.B. Bogoyavlenskii, A.B. Bruschlinsky, L.G. Vyatkina, Z.I. Kalmykova the 

important role of the school for the formation of creative abilities, as it is the children's age sensitive period 

for their development. 

Patterns of educational and creative activities identified V.I. Andreev, T.V. Kudryavtseva, Yu.N. 

Kulyutkin, V.G. Razumovsky, A.I. Matyushkin, M.I. Makhmutova. In the works of Yu.N. Kulyutkina, Ua.A. 

Ponomareva, O.K. Tikhonov proved that the success of teaching and creative activities often depends not so 

much on the level of formal logic, but on the heuristic, intuitive procedures of intellectual activity. One of the 

most important features of educational and creative activities - the emergence of a result of its 

implementation of new mental structures: knowledge, skills and creative abilities of the individual. 

Problems of creative thinking are explored in the works of A.B. Bruschlinsky, Z.I. Kalmykova, B.M. 

Kedrova, A.M. Matyushkina, Ya.A. Ponomareva, C.L. Rubinshtein, T.V. Kudryavtseva, A. Matyushkin, 

A.Ya. Ponomarev, A.F. Eskulov justify the need for a pedagogy of creativity as an independent science. [2, 

p.155] 

Global geopolitical and economic changes recently, new requirements for learning a foreign language. 

The growing demands for capable to communicate in a foreign language specialists led to some revision of 

the orientation of foreign language teaching. Today, more and more talk about the formation of foreign 

language communicative competence. The formation of such competence involves, first of all, the vitality, 

naturalness, and emotional simulations. New challenges require changes in the requirements for proficiency 

in a foreign language, the definition of new approaches to the selection of the content and organization of the 

material, the use of appropriate forms and controls. 

Foreign language as a subject of general education can and must contribute to the development of 

creative abilities of students. With a huge educational, educational and developmental potential of the 

creative abilities of students, foreign language can implement it only in the course of practical training 

objectives, that is, only if the student in the process of foreign language communicative and cognitive 

activities (listening, speaking, reading, using the letter ) will expand its general educational horizons, develop 

their thinking, memory, emotions and feelings; If in the process of foreign language communication will 

form the socio-valuable personality traits: worldview, moral values and beliefs, character traits.  

First of all, foreign language as an academic subject - it is an additional "window" to the world, it is a 

means to enhance knowledge in different areas of life, science and art, which is essential for general 

education, it is a tool to help implement activities in the various fields of labor and social life . In foreign 

language lessons, students deepen and expand the knowledge and many of the submissions received by them 

on other subjects: social studies, literature, music, history, geography, fine arts and others.  

On the problem of the use of the English language in the formation of creative abilities in the 

educational process of turning many authors. However, the analysis of scientific and methodical literature 

has shown that the specific studies on the role of a foreign language, particularly English lessons as a means 

of formation of creative abilities, almost none. In spite of the continuing interest in the problem of 

development of creative individuality in the classroom in English, a large number of professionals, 

educators, and practitioners involved in this issue, it is not detailed theoretical justification. 

In addition, despite the vast number of publications coming out in recent years, scientific-practical and 

methodical material to help teachers, is clearly not enough. 

The impact on the individual, the formation of creativity enriches the emotional and practical 

experience, the mind develops, produces intellectual potential, contributes to the aesthetic education and 

mental abilities, leads to the accumulation of skills and knowledge, the development of natural instincts of 

children, their moral qualities. It sets a further, active and creative-conscious amateur school that meets their 
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spiritual needs, satisfying their desire for self-realization, and manifestation of personal qualities. All of this 

is an effective means of integrated development of personality, revealing the formation of its creative 

potential.  

English as a subject of general education can and must contribute to the development of creative 

abilities of students. With a huge educational, educational and developmental potential of the creative 

abilities of students, English language can implement it only in the course of practical training objectives, 

that is, only if the student in the English communicative and cognitive activities (listening, reading, speaking, 

using the letter ) will expand its general educational horizons, develop their thinking, memory, emotions and 

feelings; If in the process of English-language communication will form the socio - valuable qualities of 

personality: worldview, moral values and beliefs, character traits. 

First of all, the English language as a subject - it is an additional "window" to the world, it is a means 

to enhance knowledge in different areas of life, science and art, which is essential for general education, it is 

a tool to help implement activities in the various fields of labor and social life . In English lessons, students 

deepen and expand the knowledge and many of the submissions received by them on other subjects: social 

studies, literature, music, history, geography, fine arts and others. 

The impact on the individual, the formation of creativity enriches the emotional and practical 

experience, the mind develops, produces intellectual potential, contributes to the aesthetic education and 

mental abilities, leads to the accumulation of skills and knowledge, the development of natural instincts of 

children, their moral qualities. It sets a further active, creative - conscious amateur school that meets their 

spiritual needs, satisfying their desire for self-realization, and manifestation of personal qualities. All of this 

is an effective means of integrated development of personality, revealing the formation of its creative 

potential.  

Creativity skills examples. Creativity is something that can be assessed in different ways at different 

stages. For example, in the initial application, employers will be looking out for any potential flaws. If you 

have simply pasted text from a website (including this one) they will spot it and filter you out. Copying isn’t 

really creativity, is it? 

That said don’t go crazy trying to make your application new and original. Employers like to be able 

to process applications with ease. While ‘creative applications’ such as CV T-shirts, or advertisements aimed 

at CEOs have grabbed a lot of headlines, they certainly don’t have a 100% success rate. 

At an assessment center, creativity and imagination are more likely to be tested with problem solving 

exercises. In interviews and psychometric tests you will be given lateral thinking exercises. The best way to 

tackle these is to make sure you understand the problem. Say it out loud, or write it out again on paper. These 

actions can help to stimulate the logical process, and may reveal the answer. 

Do say: ‘When I was thinking about ways we could improve our figures I came up with an idea. I put 

together a proposal and persuaded my manager to let me run a trial. It was so successful that it was included 

in our strategy.’ – What employers really want to hear about here is that your creativity had a significant 

positive result. 

How to develop creative skills. One of the best ways to develop creative skills is to set up a student 

society. This will give you a lot of opportunities to exercise your creativity. You will need to figure out how 

to attract members, raise cash, and organize events and more. These all require initiative, but this is also an 

excellent forum for brainstorming innovative ideas. 

Another good place to try out your creative skills is at a part-time job, or even on work experience or 

internships. This is more likely to happen at smaller organizations, since you will need to agree to test out the 

idea with the manager. You will need to agree a benchmark for success and measure the popularity of the 

project. 
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ӘРТҮРЛІ ДЕҢГЕЙДЕ ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ 

 
Мақалада шетел тілін оқытуда кең қолданылатын заманауи әдіс түрлеріне тоқтау жасалды. Оның ішінде 

активті және интерактивті әдіс түрлеріне, коммуникативті оқыту әдісіне, шет тілінде оқытудың 

лингвомәдениеттанымдық бағытына, ақпараттық-коммуникациялық технология мен дидактикалық ойындарды 

пайдалану әдістеріне, жобалап оқыту әдісіне сипаттама берілді. Шетел тілін оқытудағы кейбір мәселелерге 

тоқталып, оларды шешуге бағытталған тиімді әдістер ұсынылады. 

Кілт сөздер: шет тілін оқыту, әдіс, тәсіл, коммуникативті оқыту әдісі, әдіс түрлері, дидактикалық ойын, 

ақпараттық технология. 

 

В статье были изложены виды современных методы обучения иностранного языка. А также 

охарактеризованы такие методы обучения, как активные и интерактивный методы, коммуникативный метод 

обучения, обучения иностранного языка через призмы лингвокультурных концептов, информационно-

коммуникационные технологии обучения, метод обучения использованием дидактических игры и проектная 

система обучения.  

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, метод, прием, коммуникативный метод обучения, 

дидактические игры, информационная технология. 

 

In article types modern methods of training of a foreign language have been stated. And also such methods of 

training as active and interactive methods, a communicative method of training, training of a foreign language through 

prisms of linguocultural concepts, training information and communication technologies, a training method by using the 

didactic games and design system of training are characterized. 

Keywords: teaching a foreign language, method, reception, communicative method of training, didactic games, 

information technology. 

 

Bu makalede yabancı dili öğretmede yaygın olarak kullanılan modern yöntemlerin türleri yazıldı. Dahil olmak 

üzere, aktif ve interaktif yöntemleri, iletişimsel öğretim yöntemi, yabancı dil öğretmede dilbilim-kültür-bilişi yöntemi, 

bilgi ve iletişim teknolojileri ve didaktik oyunlari kullanma yöntemleri, tasarımlı okutma yöntemi açıklandı. Yabancı 

dili öğretmede bazı konulara durdurularak, onları çözmeye etkili yöntemler önerilecektir. 

Anahtar Kelimeler: yabancı dili öğretmek, yöntem, yaklaşım, iletişimsel öğretim yöntemi, yöntem türü, 

didaktik oyunlar, bilgi teknolojisi. 

 

Шетел тілін оқыту мен меңгертудің тиімді әдістерін жасау, жетілдіру, оңтайландыру қазіргі 

қазақстандық білім беру жүйесінің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады, әрі бола береді де. 

Оқытылуға тиісті материалдың көптігі мен оны оқытудың тиімділігі, ең бірінші, оқытылғалы отырған 

mailto:yermanovakuralay@mail.ru
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аудиторияны шетел тілін меңгеру деңгейіне тікелей байланысты. Бұл, әдетте, шетел тілін оқытудың, 

соның ішінде еуропа тілдерін оқытудың классикалық әдістемесі болып табылады. 

Соңғы уақытта шетел тілін меңгертудің көптеген жолдары мен әдістері, оқу құралдары, оқу 

орындарында арнайы лингвофонды және компьютерлік курстар пайда болды. Әртүрлі 

лингвистикалық орталықтар әртүрлі интенсивті курс түрлерін ұсынуда. Интернет контент те тілді 

меңгертудің түрлі әдіс-тәсілдерімен толтырылуда. Дегенмен, күнделікті тәжірибе көрсетіп 

отырғандай, талапкерлердің барлығы да шет тілін меңгеруде үлкен жетістікке жете алмай жатады. 

Бұған көптеген факторлар әсер етеді, соның ішінде шет тілін оқытудың дұрыс методикасын таңдау 

басты фактор болып табылады. Ресейлік полиглот Д.Петров «қандай тиімді әдіс болмасын, барлық 

білім алушыға бұл әдіс өзінің тиімділігін тигізе алмайды, өйткені әр тұлғаға тек белгілі бір әдіс қана 

лайықты келуі мүмкін» екендігін айтады. Бұдан бір әдістің ғана тиімді болмайтындығын, тиімді 

әдістің бірнешеу болатындығын аңғарамыз.  

Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінде оқытушылар тарапынан қолданылып жүрген 

бірнеше тиімді әдістер туралы айтып өтпекпіз. 

Шет тілдерін оқытудың педагогика тарихында көптеген концептуалды әдістемелері болған: 

матрикалық әдіс, коммуникативті әдіс, суггестопедия, аудиолингвалды әдіс, аудивизуалды әдіс,  Илья 

Франктың оқыту әдісі, жан-жақты дамыту әдісі, грамматика-аудармалық әдіс, тура әдіс, Г.Пальмер 

әдісі, құрылымдық әдіс, диалогтық оқыту әдісі,т.б. 

Шетел тілдерін оқыту әдістемесінде «әдіс» ұғымының 4 бірдей қолданысын таратып берсек 

болады: 

1) Оқытудың белгілі бір мақсаты мен қағидаттарына, мазмұнына негізделген тұтас бір бағыт. 

Мәселен, оқыту әдістемесінде коммуникативтік әдіс, саналы-салғастырмалы, салыстырмалы-

салғастырмалы әдіс, аудивизуалды әдіс (Р.Губерния) т.б [1.54]. 

2) Сонымен қатар, оқыту әдістемесінде әдіс дегеніміз – белгілі бір автордың ұсынған оқыту 

жүйесі. Мәселен, Г.Пальмер әдісі, Майкл Уэст әдісі, Д.Петровтің интенсивті әдісі, Игорь Шехтердің 

әдісі т.б.  

3) Әдіс дегеніміз – қойған мақсатқа жету үшін оқытушы мен оқушының ортақ қызметі (танысу, 

жаттығу, қолдану). 

4) Әдіс дегеніміз – тілді оқыту тарихында белгілі бір дәуірде қолданылған бірегей оқыту 

стратегиясы («әскери» әдіс – Екінші Дүниежүзілік соғыс уақытында қолданылған әдіс). 

Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесі оқушылардың, студенттердің ізденімпаздығы мен 

дербес жұмыс жасауына, ал оқытушылардың міндеті талапкерлерге тек бағыт берумен байланысты. 

Бұл бағытта активті әдістермен қатар интерактивті әдістер де кең қолданылады.  

Интерактивті оқыту – білім алушылардың ішкі өзін-өзі дамыту механизмдерін жүзеге асыруды 

қамтамасыз ететін, сонымен қоса білім беру процесінде оқу сапасын арттыратын және өз бетінше 

жұмыс істеуде ағымдық бақылауды қамтамасыз ететін формалары қолданылатын оқытушы мен 

студенттің арасындағы белсенді, үнемі болатын өзара әрекеттесу [2.5]. 

Интерактивті оқытудың айрықша белгілерін атап өтуге болады: 

  Белсенділік (физикалық, әлеуметтік, танымдық); 

  Ынталылық (қызметтің бағыттылғы); 

  Тәжірибемен өзара әрекеттесу; 

  Кері байланыс; 

  Проблемаларды шешу; 

  Команда жасау дағдыларының қалыптасуы. 
Шетел тілін оқытуда кең қолданылып жүрген тиімді әдістің бірі – Е.И.Пассов ұсынған 

коммуникативті оқыту әдісі. Әдістің ерекшелігі тілді оқыту әдісін барынша шынайы 

коммуникацияға, тілдік қатынас жасауға бағытталған. Аталмыш әдістің негізгі қағидаты сөйлеумен, 

ауызша тіл қатысумен, диалог жүргізумен, жаттығуларды орындай отырып сөйлесім жағдаятын 

құрумен байланысты. Бұл жайында Е.Пассов: «Если попытаться в общих чертах определить 

коммуникативность, то можно сказать, что она заключается в подобии процесса обучения процессу 

коммуникации. Точнее говоря, коммуникативный метод основан на том, что процесс обучения 

является моделью процесса коммуникации. Как любая модель процесс обучения в каких-то аспектах 

упрощен по сравнению с реальным процессом коммуникации, но по основным параметрам (по 

крайней мере по принципально важным) он ему адекватен, подобен», – дейді.  [3.33].  

Коммуникативтік біліктіліктің негізгі компоненттері: 

- лингвистикалық (лексика, грамматика) біліктілік; 

- дискурсивтік (тілдің коммуникативті қолданылуы) біліктілік; 
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- прагматикалық (коммуникативті мақсатқа жету) біліктілік; 

- әлеуметтік-мәдени (өзін-өзі ұстау нормаларын игеру) біліктілік; 

Мұндағы лингвистикалық біліктілік бұл оқушылардың тілдік білімдері, дискурсивтік біліктілік 

– түрлі мәселелік жағдайларда іс-әрекет ету тәсілдері, прагматикалық біліктілік – тілді продуктивті 

іс-әрекет жағдаяттарда (немесе шынайы жағдаяттарға жақындатылған) қолдануды білдіреді.  

Шетел тілін оқытудың коммуникативті әдісі тілді тек оқытып қана қоймайды, сол тілдің 

мәдени кеңістігімен де таныстырады. Заманауи әдістемеде бұл тезис тілді үйренушінің 

мәдениетаралық құзіреттілігін қалыптастыруға негізделген лингвомәдени бағыттың іргесін қалауға 

мүмкіндік берді [4.7]. 

Тілді антропоөзектік парадигма негізінде қарастыру тіл білімінің лингвомәдениеттану, 

когнитивті лингвистика, прагмалингвистика, психолингвистика, этнолингвистика, әлеуметтік 

лингвистика тәрізді зерттеу пәндерін (аспектілерін) қалыптастырды. Білім берудің заманауи 

тенденцияларының бірі тілді меңгертудің ғаламдық сипат алуымен байланысты.  

Шетел тілін оқыту әдістемесінде лигвомәдениеттанымдық, этнолингвистикалық парадигма 

негізінде білім беру тәжірибесі қолданылып келеді. Тілді оқыту арқылы әлемнің тілдік бейнесін 

түсіну, әр халыққа тән ұлттық тәрбие мен ұлттық сана-сезімді бағамдаудың тілді үйрену мен 

меңгеруде маңыздылығы әдістемеде дәлелденген. Тіл ұлт мәдениетінің индакаторы болғандықтан, 

тілді меңгеру барысында ұлттық мәдени үлгілерді де, ұлттың әлемді тану моделін де түсіндіру 

үйренушінің тілді терең меңгеруіне мүмкіндік береді.  

Мұндайда екі халықтың мәдениетін салыстырып көрсету ең тиімді әдіс болмақ. Сөздерді тек 

жаттатқанға қарағанда, фразеологизмдер мен идиомалардың мағынасын түсіндірген тиімді болмақ. 

Мәселен, ағылшын және қазақ тіліндегі (орыс тіліндегі де) кейбір фразеологиялық бірліктердің 

құрылысы, тілдік конструкциялары, семантикалық мәні дәлме-дәл, баламалы келетіндігін аңғаруға 

болады. Мысалы: 

Тал қармау – хвататься за соломинку – the drowning man will catch at a straw 

Екі қоянды бір оқпен өлтіру – убить двух зайцев одним ударом – to kill two birds with one stone 

Қой терісін жамылған қасқыр – волк в овечьей шкуре – a wolf in sheep’s clothing  

Қарға қарғаның көзін шұқымайды – ворон ворону глаз не выклюет – crows – do not pick crow’s 

eyes 

Add oil to the fire – лить в огонь жир – отқа май құю. 

Тіркестің өзге тілдерде де ұқсас келуі кездейсоқтық емес. Қанша дегенмен, белгілі бір 

халықтарға ортақ мәдени үлгінің бар екенін байқауымызға болады. Мәселен, «Отқа май құю – Add 

oil to the fire» тіркесінің пайда болуына о бастағы адамдардың отты өшіріп алмаудың амалын 

қарастырған логикалық ойлам дүниесіндегі ортақтықта жатыр. Одан өзге, фразеологизмдердің 

баламаларын ұсынса болады: 

Ала жібін аттамау – be honest (honest-minded) and be decent 

Алдына жан салмау – go ahead of all, be ahead of all, go in advance of all  

Аузына ақ ит кіріп, қара ит шығу – use foul language 

Сыртына қарап тон пішу – to judge by appearances 

Бес саусақтай білу – Like the back of one’s hand 

Сол тәрізді кейбір мақал-мәтелдердің де пара-пар баламаларын табуға болады:  

«Better late than never». Ештен кеш жақсы. 

«First think, then speak». Айтылған сөз – атылған оқ. 

«East or west, home is best». Өз үйім – өлең төсегім. 

Тілді меңгертудің лингвомәдениеттанымдық бағыты тілдік қоғамның негізгі ұғымдары мен 

түсініктерінен хабар беруге, білім алушының когнитивтік жүйесін кеңейтуге үлкен үлес қосады. Шет 

тілін лингвомәдени концептілер төңірегінде меңгерту дидактикалық мәліметтердің игертудің тиімді 

әдісі бола алады [5]. 

Қазақстандық білім жүйесі шет тілін оқытудың заманауи әдістеріне – 

лингвомәдениеттанымдық, психолингвистикалық, лингводидактикалық, мәдениетаралық қатынас 

жүзінде оқыту біртұтас жүйе ретінде қарастырылмаған. Шет тілін үйретудің тиімді тәсілдері ретінде 

барыншы практикалық-педагогикалық тәжірибе әдістеріне сүйенеді. 

Ж.Төлеухан ағылшын тілін оқытудағы кейбір мәселелерді айта келіп, оларды шешуге 

бағытталған тиімді әдістерді ұсынады [6.7]. Оны келесідей тізіп жазсақ болады: 

- инновациялық технологияларды қолдау: оның ішінде IPod қолдану, сол арқылы видео, фильм, 

тедебағдарлама және бейнебаян көріп, оған талқылау жасау, өз пікірлерін айту, басты кейіпкерге хат 
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жазу, мазмұнын айту, фильм кейіпкерлерінің сөздерін не фразаларын қолдану сияқты жаттығу 

түрлерін сабақта сапалы өткізуге көмектеседі; 

- шет тілін үйренуде сөз жаттау, сөздік қорды дамыту ең басты қадам, сөзсіз біз шет тілінде 

сөйлей алмаймыз. Студенттер сабақ барысында алынған жаңа сөздерді келесі сабаққа жаттап 

келгенімен, бірнеше сабақтан соң ұмытып қалады. Мұндай жағдайларды болдырмас үшін жеке сөз 

ғана емес, сонымен қатар фразалар мен идиомаларды да көп жаттаған дұрыс.  

Сонымен қатар автор көруге берілген медиаөнімдер студент пен оқушыларға ұнайтын, олардың 

сүйіп тыңдайтын музыкасы, фильмін, мультфильмдер болғаны дұрыс дейді. Ал сөздік қорды ұлғайту 

барысында жаңа сөздерді көп мөлшерде берудің қажеті жоқ, оның орнынан әр сабақта 6-7 сөзден 

аспауы керек дегенді айтады. Одан бөлек, автор оқытушы мен студент сабақта кезектесіп жұмыс 

жасауы керектігін, студенттерді бірнеше топқа бөліп және топты (топтағы студенттер саны 8-10-нан 

аспауы тиіс) деңгейіне қарай, яғни деңгейі төмен не жоғарыларды араластырып жұмыс істеу оларға 

қарым-қатынасты дамытуға жақсы жағдай туғызатындығын айтады.  

Қазіргі тиімділігі жоғары оқыту технологияларының жалпыға танылған түрлері: модульдік 

оқыту, проблемалық оқыту, жобалай оқыту технологиясы, жеделдетіп оқыту, сатылай кешенді 

талдау, ойындық технологиясы, коммуникативтік технология, т.б [7.14]. 

Коммуникативті үлгідегі сабақтар: КВН-сабақ, конференция-сабақ, Вернисаж-сабақ, жарыс 

сабақтары, панорама сабақ, «дөңгелек үстел» сабағы, аукцион сабақ, сынақ сабақ, лекция сабақ, 

семинар сабақ, экскурсия сабақ, көрме сабақ, «сот жүргізу» сабағы, «телекөпір» сабағы, 

«музыкалық калейдоскоп» сабағы, «хайуанаттар әлеміне саяхат» сабағы, олимпиада сабағы, 

спектакль сабағы және т.б. [8.25]. 

Шетел тілін терең меңгертудің тиімді жолдарының бірі – ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны пайдалану болып табылады. Ғалымдар А.А.Андреев, В.И.Солдаткин, В.П.Кашицин 

ағылшын тілін оқытуда ақпараттандыру үрдісінің ықпалын жан-жақты сипаттай отырып, әсіресе, 

білім мен ұғымды ұсыну, меңгеру әдістерінің өзгеретіндігін, мұғалімдер мен оқушылардың өзара 

әрекетінің жолдары туралы айтады.  

А.Даулетиярова ақпараттық-коммуникациялық оқыту технологиясының келесідей үлгілерін 

ұсынады: Project teaching, student team learning: team rewards and individual accountability, Jigsaw, 

Learning together, Step by step, Professor Higgins, English Platinum, Hangman, Lex, Self English, Irregular 

verbs, Albion, BX Language acquisition, English Practice, AcrivStudio, Bridge to English және т.б. 

Мәселен, талапкерлердің сөздік қорын, диалогтық сөйлеуін дамытуда Hangman, Lex, Self English, 

English Practice, BX Language acquisition, Triple play plus in English, English on holidays 

бағдарламаларын пайдаланса болады [9.37]. 

Шет тілін оқытуда кең қолданылып жүрген тағы бір әдіс – дидактикалық ойындарды 

пайдалану. Дидaктикaлық ойындaрдың мaқсaты – білім aлуғa, кітaп оқуғa жәнe ғылымғa 

қызығушылық туғызу. Мeктeп пәндeрін оқытудa, бaлaның білімі мeн тaнымдық жaғын aрттырудa 

дидaктикaлық ойындaр орны eрeкшe. Дидaктикaлық ойын тәсілдeрі aрқылы сaбaқ бeру оқушылaрдың 

оқуғa дeгeн қызығушылығын ғaнa тудырып қоймaйды, сонымeн қaтaр оқушылaрдың сaбaқ кeзіндe 

өздeрін eмін-eркін сeзінулeрінe, соғaн сәйкeс кeзeкті aқпaрaтты жылдaм, жeткілікті қaбылдaулaрынa 

әсeр eтeді.   

Дидактикалық ойындардың, әсіресе, коммуникативтік сипаты шет тілін оқытуда барынша кең 

қолданылады. 

Шетел тілі сабақтарында ойын технологиясын қолданудың бірнеше маңызды себептері бар: 

1. Тілдік ойындарды қолдану оқушылар бойынан қажетті қызығушылықты тудыра алады. 

2. Ойын технологиясы уақытты үнемдеп, үлкен жұмыс көлемін еш қиындықсыз тамамдауға 

мүмкіндік береді. 

3. Ойындар мазмұнды мағыналы қарым-қатынаспен қамтамасыз етеді. Ойын тек дискреттік 

түрде болғанның өзінде, қарым-қатынас орын алады, себебі оқушы ойынның ережелерін түсінуге 

ұмтылады және де ойын жайлы өз пікірлерін білдіргеннің өзі де толыққанды қарым-қатынасқа 

жатады. 

4. Меңгерілуге тиісті тілдік материал оңай әрі жағымды жолмен беріледі.  

5. Ойын қолданған кезде ең маңызды деген төрт бірдей іскерлікті дамытып отырады. 

6. Ойынның білім беру қызметімен қатар тәрбиелік мәні де бар. Мысалы, оқушылар топта, 

ұжымда жұмыс істеуді үйренеді, сыныптарын құрмет тұтып, өзгенің еңбегін бағалауды үйренеді.  

Шет тілін оқытуда жиі қолданыла қоймайтын, алайда өз кезегінде шығармашылық тұрғысынан 

тиімділігі жоғары әдіс – жобалап оқыту әдісі.  
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Жобалап оқыту әдісі ХХ ғасырдың басында АҚШ-та пайда болғанымен, АҚШ пен Еуропаның 

білім беру жүйесі тек өткен ғасырдың 60 жылдарынан бастап қана жандандыра бастады. Ал 

Қазақстанға 90-жылдары орныға бастады. Профессор Е.П.Полат шетел тілін оқыту тәжірибесінде дәл 

осы әдістің бастамашысы бола алды [10]. Аталған оқыту әдісінің келесідей қырларын атап өтеді: 

1. Интеллектуалды қабілетті қалыптастырады (ақпаратпен жұмыс жасай алу, оны іздеу, 

тұжырымдау, қорытынды жасау, талдау тәрізді қабілеттерді қалыптастырады); 

2. Шығармашылық қабілет қалыптастырады (идея тудыруға, алған білімін әртүрлі салаларда 

қолдана алуға, мәселені шешудің бірнеше жолдарын табу, т.б.); 

3.  Коммуникативті қабілет қалыптасады (дисскусия жүргізу, қарсыласын тыңдау мен оған 

жауап беру, өз көзқарасын дәлелдеу, аргумент ұсына алу қабілеті, өз ойын жүйелі айтуға үйренеді). 

Әдіс белгілі бір мақсатқа бағытталады әрі арнайы мәселені шешуге қолданылады.  

Әдіс – басты әдістемелік мәселелерді шешуге бағытталған доминант идея негізінде жасалған 

шетел тілін меңгерту үрдісінде оқытудың негізгі компоненттерін жүзеге асыратын жалпы үлгі 

[11.31]. Әдіс оқу процесіндегі арнайы міндетті сәтті шешуге мүмкіндік беретін жұмыс жасау тәсілі 

мен формасы жүйелі түрде қайталаудың негізінде пайда болады.  

Кез келген әдіс болмасын, оның тиімділігі коммуникация барысында, функционалды 

қолданысы барысында айқындала түспек.  
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БЕРЕКЕ БІРЛІК БАСТАУЫ - ӘЗ-НАУРЫЗ 

 

Бұл мақалада Қазақ халқы үшін Наурыздың орны бөлек екенін айта келіп, Наурыз мерекесін тойлаудың 

әлі де ретке түспегендігін, арнайы тәртібінің жоқтығын баяндайды. Автор төл мерекенің керемет қасиеттерін 

талдап айта келіп, Наурызды мемлекеттік деңгейде атап өтудің жөн-жосығын, дәстүр-қағидаларын әзірлеп 

шығу үшін ұсыныстар айтады.  

Кілт сөздер: Наурыз, ұлыс, жаңа жыл, ұлттық салт-дәстүр. 

 

В данной статье рассказывается праздник Наурыз занимает особое место в жизни казахов, также автор 

подчеркивает, что до сих пор  нет порядка и системы празднования данного мероприятия. Автор описывает 

прекраснейшие свойства профессионального праздника и дает рекомендации для разработки  в частности, 

традиции празднования Наурыз на государственном уровне. 

Ключевые слова: Наурыз, знаменательный день, новый год, национальные обычай и традиций. 

 

This article describes that the holiday Nauryz plays a great role in the life of the Kazakhs, also the author 

emphasizes that still there is no order and system of celebration of the named event. This article highlights the finest 

features of a national holiday and gives recommendations for the development ways of  Nauryz celebration at the state 

level, in particular, traditions of Nauryz.  

Key words: Nauruz, great day, New Year, national custom and traditions. 

 

 Ғасырлар бойы халқымызбен бірге жасасып келе жатқан, тұрмыс-тіршілігімен біте қайнасқан 

төл мерекелеріміздің ұлығы – Наурыз екені көпшілікке аян. Кеңестік кезеңде бүкіл халық болып 

тойлауға тыйым салынғанына қарамастан, әз-Наурыз ел жадынан толықтай өшкен жоқ. Ауылдық 

жерлерде көне көз, ескі құлақ ата-әжелеріміздің бастауымен әрқандай тәсілдермен арагідік аталып 

өтіп тұрды. Ұзақ жылғы үзілістен кейін төл мерекеміздің қайта жаңғырып, бағы жанған кезі 

Тәуелсіздік алар қарсаңға сай келді. Сол тұста халқымыздың біртуар ұлдарының бірі – Өзбекәлі 

Жәнібеков «Наурызды елден, елді Наурыздан ажыратуға болмайды», - деп Әз-Наурыздың Алаш 

жұрты үшін қаншалықты маңызды екенін дөп басып айтып қана қоймай, оның бүкілхалықтық сипат 

алып, ресми мереке болып орнығуына көп күш салды.   

Қазақ халқы үшін Наурыздың орны бөлек. Халқымыз бағзы замандардан бері Әз-Наурызды 

сағына күткен. Бұл күні үлкен-кіші, кәрі-жас тайлы-таяғымен жұмыла жиналып бас қосқан, өткенге 

салауат, барға береке айтқан. Асқақ армандары мен үкілі үміттерін келер күнге ұштастырған. Алдан 

тек жақсылықтар күткен. Өткенді саралап, болашағын болжаған.  Өйткені Наурыз – мереке 

атаулының ұлығы, жылдың басы, тіршіліктің бастауы, күн мен түннің теңелген, тіршілік атаулының 

жанданып-жасанған, жер-дүниенің түлеп-түрленген, мал-жанның өсіп-өнген күні. Бұл мейрам – дін 

мейрамы емес, діл мейрамы. Сондықтан да дана халқымыз осынау күнді – Ұлыстың ұлы күні деп 

ардақтап, оны қай кезде де еңсесі биік ерліктің, іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың 

мерекесіне балаған. 

 Халқымызбен қайта қауышқан Наурыз мерекесімен бірге еліміздің бағзыдағы бай тарихы, 

мәдени мұрасы, ана тілі қайта түледі. Ұлт жадынан өше бастаған, көмескі тартқан ұғым-түсініктер 

жаңғырды. Бастысы еліміздің ұлттық санасы оянып, рухы көтерілді. Осының бәріне де Наурыздың 

қосқан, қосып келе жатқан және қоса беретін үлесі ерекше деп білемін.  

 Соңғы кездері баспасөз беттерінде Наурыз мерекесін атап өтуге байланысты әртүрлі пікірлер 

айтылып жүр. Олардың сарқып құяр сағасы – Наурыз мерекесін тойлаудың әлі де ретке түспегендігі. 

Арнайы тәртібінің жоқтығы.  

Сонымен бірге Наурыз мерекесін атап өтуге арналған арнайы күн ретінде 21-23 наурыз 

аралығы ресми түрде мемлекеттік мереке болып белгіленгеніне қарамастан, әрбір мекеме өзі қалаған 

кез-келген күні, тіпті сәуір айының ішінде де үздік-создық өткізіп жатады. Мерекеге мән бермей, 
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мүлдем елеусіз қалдыратындар да бар. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Наурызға деген ерекше 

құлшыныс болса, жыл өткен сайын ол қарқын бәсең тартып, солғындап бара жатқан сыңайлы. Мұның 

бәрі де ұлтымыздың ең ұлық мерекесі әрі төл мейрамын атап өту тәртібін ретке келтірудің, айрықша 

назар аударудың қажеттігін көрсетеді.  

Сондай-ақ, Наурыз мейрамының шығу төркінін, тарихи тамырын, жөн-жоралғыларын тектеп 

тексерудің де өзектілігі айқын.  

Наурызды ұлыстың ұлы күні деп жатамыз. Осындағы ұлысымыз не? Біздіңше, «ұлыс» сөзінің 

мәні ел, халық ұғымынан бөлек секілді. Күн мен түннің теңелуін, тіршіліктің жандануын, дүниенің 

ұлы дүбірге толуын алсақ, мұның барлығы да ұлы құбылыс, ұлы іс емес пе?! Сондықтан ұлысымыз – 

«ұлы құбылыс», «ұлы іс» болуы әбден мүмкін.  

Қазақтың бойынан бір жылтыраған жақсылық көрсек, өзімізге қимай оны өзгеден іздейтініміз 

бар ғой. Сол әдетпен Наурызды парсы тілінен енген сөз, парсыша «нау» (жаңа) және «руз» (күн) – 

Жаңа жылдың бірінші күні деген мағынаға ие деп жүрміз. Осы мәселені қайта қараған жөн секілді. 

Табиғатпен біте қайнасып өмір сүрген, күн райының қабағын баққан ата-бабаларымыздың күн мен 

түннің теңесуін білмеуі, оны жаңа жылдың басы деп қарамауы мүмкін емес. Мереке астарына 

тереңдей үңілер болсақ, оның жай ғана табиғат жағдайының әсерінен туған, өзгеден көшіріп алған 

мереке емес, тұла бойына ұлтымыздың дүние танымын, ғарыштық түсінігін, тылсым сырларын 

бүккен төл мейрамымыз екенін аңғаруға болады.  

Қазақтың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы, «Наурыз – қазақша жыл басы. Біздің Жаңа 

жылымыз – Наурыз марттың басындағы болсын, ортасында болсын, әйтеуір мартта келетін болса, 

шын мағынамен Жаңа жыл деп айтуға лайық» десе [1], Міржақып Дулатұлы «Наурыз – қазақтың 

шын мағынасындағы ұлт мейрамы. Наурызды қазақтан басқа күншығыс жұрттарының көбі мейрам 

етеді. Бірақ бұлардың бәрін салыстырғанда Наурызды біздің қазақтың мейрамы етуі айрықша 

сыйымды, артықша дәлелді. Неге десеңіз, марттың ескіше 9-ында, жаңаша 22-сінде күн мен түн 

теңеледі, қыс өтіп, жаз жетіп, шаруа кенеледі» деп ойын сабақтайды [2].  

Ал Мағжан Жұмабаев «Қазақ Жаңа жылы – жазғытұрғы күн мен түннің теңелген күні (22 март) 

болады. Жаңа жылдың ертеңіне жарық, жылы күн қараңғы суық түннен ұзара бастайды. Бұл реттен 

қазақ Жаңа жылы ғылым қойнына да басып кіріп қалады. Қазақ Жаңа жылын «Наурыз» дейді [3]. 

Наурыз әулиенің, әнбиенің аты болмаса керек. Сондықтан, қазақтың Наурызы – дін мейрамы емес, 

тұрмыс мейрамы. Шаруашылық мейрамды тұрмыспен, ғылыммен байланыстырып қоғамға пайдалы 

игі іс жасайтын, ауыл, адамдармен ұйымдастыратын мейрам ету керек. 

Әр халықтың өзінше Жаңа жылы, жыл басы болады. Азияда Жаңа жыл – жазғытұрым, қазақ 

елінде – наурыздың жиырма екісі. Жаңа жыл күні қазақ күн райына қарай алдағы жазды рақатты, 

рақатсыз болады деп болжау жасайды. Қар тез кете ме, жаз жылдам бола ма деп болжам жасайды», - 

дейді. Осы пікірлерді саралай келгенде, Наурыздың дүниетанымдық астарларына әлі де тереңдей  

үңілудің қажеттігі байқалады. Тілімізде «нау» түбірінен тамыр тартатын көптеген сөздер бар. Наурыз 

ұғымына лингвистикалық, герменевтикалық, мифологиялық талдаулар жүргізсек, оның қазақтың төл 

сөзі екендігін дәлелдеуге болады. Мұның барлығы да арнайы зерттеудің еншісі болғандықтан, бұл 

жерде оған кең тоқталудың реті жоқ.  

Жоғарыда айтқанымыздай, соңғы кездері Наурыздың жалпыхалықтық мереке сипаты 

солғындап, ұлттық салт-дәстүрді бейнелейтін тар ауқымды көрме деңгейіне түсіп бара жатқандай 

әсер қалдырады. Мереке деген алаңда сеңдей соғылысып, шектеулі топтың сахналаған көрінісін 

қызықтап, концерт тыңдап, сауда жасап, ас ішіп қайту болмаса керек. Сондықтан да мерекені әрбір 

адам ат салысатындай, бүкіл ел болып тойлайтындай, заман талабына сай өзіндік нышандары мен 

сипаттары қалыптасқан бүкілхалықтық мереке дәрежесіне көтерген жөн.  

 Елбасы “Наурыз – Қазақстан халқын біріктіретін ортақ мерекеге айналады” деген болатын. 

Бұның негізі жоқ емес. Өйткені Наурыз – нағыз халықтық мереке, көпшілік болып тойлайтын төл 

мейрамымыз. Сондықтан алдағы уақытта Наурыз мерекесін ұлтты ұйыстыратын ұлыстың ұлы күніне 

айналдырғымыз келсе, оның мынадай қасиеттері мен сипаттарын ескергеніміз жөн деп білеміз. 

 1. Жылдың ауысуы, түлеу, жаңғыру мерекесі (22 наурызда күн мен түн теңеседі, тіршілік 

жанданады, жан-жануарлар төлдейді, көктем келеді). 

 2. Ынтымақ, татулық, достық мерекесі (араздасқан жандар өкпе-реніштерін ұмытып, бір-бірін 

кешіріседі, бір-бірінің үйіне барып, көріседі, тарту-таралғы, сый-құрмет жасайды). 

 3. Теңдік, еркіндік, азаттық мерекесі (бұл күні барша жан тең болады, бүкіл қызметкерлер 

жұмысын тоқтатып, көпшілікпен бірге мерекелеп тынығады, тіпті құлға да еркіндік беріледі). 

 4. Тазалық мерекесі (үйдің іші-тысы тазартылады, күл-қоқыс шығарылады, ескі-құсқы нәрселер 

аласталады). 
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 5. Табиғатқа қамқорлық мерекесі (ағаштар отырғызылады, бұлақтардың көздері аршылады, 

өзендердің арнасы тазартылады). 

 6. Ұлттық салт-дәстүрлерді жаңғырту мерекесі. 

 7. Ірі-ірі елдік мәселелер кеңесіледі, алдағы маңызды мәселелер жөнінде бәтуа жасалады. 

 8. Ұлттың ұйысу мерекесі (Наурызда әрбір отбасы оқшауланбай, керісінше, көппен бірге ұжым 

болып, қауым болып, ауыл болып тойлайды). 

 9. Өткенге құрмет, ата-баба рухына тағзым жасау мерекесі. 

 Міне, осы қасиеттерінің өзінен-ақ Наурыздың неліктен ұлыстың ұлы күні деп әспеттелгеніне 

көз жеткіземіз. Мұнда қазақ халқына тән биік адамгершілік, шынайы имандылық қасиеттері 

тоғысқан. Қазақтық қалпымыз, ұлттық келбетіміз, төл дүниетанымымыз көрініс тапқан.  

 Төл мерекеміздің керемет қасиеттерін ұтымды пайдалану және қайта жаңғыртып, түлету 

мақсатында Үкіметтің қаулысымен мемлекеттік деңгейде белгілі этнограф ғалымдардан, 

тарихшылардан, мәдениет қайраткерлерінен, әлеуметтанушылардан арнайы жұмыс тобы құрылып, 

оларға Наурыз туралы жан-жақты зерттеу жүргізу, Наурызды мемлекеттік деңгейде атап өтудің жөн-

жосығын, дәстүр-қағидаларын әзірлеп шығу жүктелсе деген тілегіміз бар.  

 Бұл ретте мынадай жайттар қамтылса жөн болар еді деп санаймыз: 

 1) Наурыз мерекесін тойлауға Қазақстан бойынша ресми дайындықты бір ай бұрын немесе 1 

наурыздан бастау (көшелерді, ғимараттарды Наурыз нақыштарымен безендіру, баспасөз беттерінде 

тұрақты хабарлар беру, электронды ақпарат құралдарында Наурызға арналған сюжеттер, роликтер 

беру); 

 2) Наурыздың арнайы символын жасап, орнықтыру (мысалы, Жаңа жылдың символы – шырша, 

Аяз ата мен ақша қар, жаңа жылдық сыйлықтар болса, Наурыздың символы – Қыдыр ата мен Ұмай 

ана, наурыз көже, жыл он екі айға ие болған жан-жануарлар бейнесі, т.б.). Осы символ бейнеленген 

ашық хаттар, конверттер, кәдесыйлар дайындау;  

 3) Мерекеге орай балаларға және ересектерге “наурыздық” деген сыйлықтар беру (мұны 

берудің, сыйлықта ненің болуын ойластыру қажет); 

 4) 22 Наурыздан бір апта алдыңғы жұма күні бүкілхалықтық “наурызақ” – тазалық күнін 

ұйымдастыру (аулалар, өзен-көлдер тазартылып, ағаштар отырғызу, ағаштардың семген бұтағын 

отау, діңін әктеу, т.б.); 

 5) Елбасының қатысуымен шаралар өткізу: 22 Наурыз күні Елбасының сотталғандардың белгілі 

бір тобына (кездейсоқ қылмысты болғандар, жеңіл-желпі қылмыс жасағандар, тәубесіне келіп, 

имандылық жолына түскендер, т.б.) рақымшылық жасауы; тұрмысы төмен отбасылары мен жетім 

балаларға қайырымдылық шараларын өткізу, т.б.; 

 6) жалпыұлттық “Наурыз” қорын құрып, оның қаржысын ұлтты ұйыстыратын, дамытатын 

шараларды қаржыландыруға жұмсау. 

Сөзімді түйіндей келе, ұлысымыз оң, ағымыз мол болсын дегім келеді.  Лайым, еліміздің алға 

басқан қадамы қашан да құтты болып, әрбір отбасында ырыздық пен береке нұры шалқысын!  
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«ТОЛЫҚ АДАМ» ІЛІМІ ЖАЙЛЫ ТОЛҒАНЫС 
(б.з.д., 620-2017 жыл аралығында  2637 ж.) 

«Не для того мы рассуждаем знать, что Добродетель,  а 

для того, чтобы  стать хорошими людьми».  

                                    

Аристотель.      

   

Қазақ арасында айтылып, сан ғасырлар желісінде сөйленіп, ұрпақтан ұрпаққа ауысып келе 

жатқан ғажап ойлы, терең мәнді бір көсем сөз бар. Ол - ұрпақ санасына ізгілік туралы, кісілік туралы 

қастерді ұғымды мәңгілікке сіңдіріп  орнықтыру жайлы ата-бабаларымыз толассыз насихаттап келе 

жатқан жатқан:  

  «Бір жылдығын ойлаған бидай егеді, 

  Он жылдығын ойлаған тал егеді, 

  Мың жылдығын ойлаған ізгілік егеді! –  

деген аталы сөз қалған. 

 Қазіргі қазақ отбасының перзентіне, ағайын-туысқа бауырмалдықпен қарап, жақсылық жасауға 

ізетті, қайырымды болуға баулып отыратыны айтыла салған жеңіл желпілі жай сөз емес. Онда терең 

мағыналы асыл текті астарында жас ұрпақ санасына ізгілік егуге ниеттенген қорғасындай салмақты 

пәлсапалық ой-танымның алтындай өзекті желісі жатыр.  

 Жалпы адамзат баласының мыңдаған ғасырлардың ар жағында қауымдасып қоғамдық дамуы 

жағдайына назар салсақ, ізгілік, кісілік туралы ой танымдарының өзекті желісі Азия құрлығында 

алғаш рет елес беріп із тастаған рухани шырақ көздерін ғылыми тұрғыдан танып, біліп, бір жүйеге 

түсіре алсақ – ұтқанымыз. Мысалы,  

1) Қытай жерінде б.з.д. алғашқы бес жүз жылдықта қалыптасып үлгерген «адам сүю» сөзінің 

мағынасы адамзатқа деген ізгілікті еске түсіреді.  

2) Туран мен Иран жерінде пайда болған, кейінірек Үнді жеріне таралған Заростризм дінінің 

кітабі «Авестада» қайырымдылық, ізгілік дінінің Құдайы – Тара туралы ой-пікірлер желісі ізгілік 

қайырымдылық ілімінің алғашқы ой-танымдары желі тартқаны, өзіндік дүниетаным тұрғысынан 

айтылған  пікірлер желісі аңғарылады.   

3) Туран жеріндегі б.з.д. жетінші ғасыр басында Алып Ер Тона (Афрасиаб) туралы халық 

аузында жырланған дастанның үзіктері (600 өлең жолы, яғни 150 шумақ өлең) М.Қашқаридің он 

бірінші ғасырда күллі әлемге танымалы «Түрік сөздігі»  арқылы бізге жетіп, шындықтың ой 

тамыздығына айналуа. 

 Түрік халықтары Алып Ер Тоңа десе, парсылар Афрасиаб дейді. Бұл атаулар мағынасын алғаш 

рет саралап, ашып берген Жүсіп Хасқажип Баласағүни болатын. Афрасиабты бас кейіпкер ретінде 

дүниеге танытқан Фирдаусидің «Шахнама» дастаны шұқшия отырып зерделесең ізгілік, жанашырлық 

жайлы ой-пікірлер желісін танытатынын ой пікірлер желісінен көптеген тума ойлар белгісі 

ұшырасады.  

 Алып Ер Тоңаны Тұран еліне бодан болған парсы патшасы Кейқауыс алдап тойға шақырып, 

құлдық ұрып қонақ еткенде шарапқа у қосып беріп өлтіргені б.з.д. алты жүз жиырмасыншы жыл 

болатын. Алып Ер Тоңа туралы ол уланып қайтыс болған соң, кейінгі жылдарда халық аузында 

жырланған дастанын өзінің «Түрік сөздігіндегі» өлең үзіктері арқылы бізге асыл мұра ретінде жетіп 

отыр.  

 Алып Ер Тона  уланып, өлерін білген соң, халқына өсиет сөз ретінде  қалдырған: 

   Kozgyl mana akylik 

   Bolsyn mana ajaga.   
 

   Қойғын маған мәрттікті, 

   Болсын менің лақабым, -  

mailto:mtasm@mail.ru
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деп айтқан ақырғы өсиет сөзі бізге жетіп отыр. Осы сөзінде ол өзін «Ақы» деп атауды, ол сөз оның 

лақап аты ретінде келер ұрпаққа қалатынын меңзейтіні бар.  

«Ақы» сөзі М.Қашқари сөздігінің қазақша басылымында «Ақы – қолы ашық, жомарт, сақи» 

мағынасында (1-том, 119-бетте) беріледі. Бұл сөздің терең мән-мағынасы «жәуанмәртлік» ілімінің 

тұңғыш рухани көрінісі екені де байқалады. «Құтты білік» дастанындағы шартты түрде алынып 

жырланған 4 кейіпкер: Әділет, Айтолды, Дәулет, Қанағат – жәуанмәртлік ілімінің төрт негізгі тірегі 

ретінде баяндалуында терең пәлсапалық деңгейдегі і з г і л і к ұғымының желісі жатыр.  

 Қазақ әдебиеті тарихында ізгілік идеясына сүйенген кемел адам (Камили инсони) жайлы  ой 

алыптары:  

1) Алып Ер Тонаның «Ақы» ілімі(б.з.д. 7 ғасыр) 

2) Әл-Фарабидің парасатты адам ілімі (Х ғасыр) 

3) Жүсіп Баласағүнидің жәуанмәртілік ілімі((Х1 ғасыр) 

4) Ясауидің хәл ілімі (ХІІ-ХІІІ ғасыр) 

5) Абайдың толық адам ілімі (ХІХ ғасырдың екінші жартысы) 

6) Шәкәрімнің ар ғылымы (ХХ ғасыр басында)  – бірімен бірі табиғи тұрғыдан жалғасып, 

дәстүрге айналып қалыптасқан ізгіліктің өзекті желісі жатқан рухани құбылысты толық танып білп 

насихаттау – Абайтану саласындағы өзекті, ең басты міндеттеріміз ретінде алға қойылып отыр. 

Өйткені бұл мәселені, яғни ғажап рухани құбылысты президентіміз Н.Назарбаевтың сөзімен 

кестелесек:  

 «...Халқымыздың рухани жаңғыруы осындай ғылыми, көркем ой-санамыздың шығу тегін 

танудан басталуы тиіс. Көненің көзіндей болып жеткен осындай асыл қазыналар халық игілігіне  

жаратылып, жаңа заманның адамдарын тәрбиелеуге қызмет етуі қажет»  (М.Қашқари «Түрік сөзі», 

1997 жыл, 2-том) деп нұсқауы – әлі де толық танылмаған Абайдың толық адам ілімін бүгінгі жаңа 

талап, жас ұрпақтың санасына сіңірудің міндетін алдымызға қойып отырғандай Абаміндетті 

сезінеміз. Абайдың толық адам ілімі ХХ ғасырда әдебиетші ғалым В.Г.Куницин айтқандай: «...ХХ 

век чудовищно засорил не только биосферу земли, то что гороздо опаснее – духовное поле земли» 

(В.Г.Куницин «Верность правды», издательства «Знание», Москва, 1980, стр.16), - деп айтқаны 

бүгінгі  қазақ болмысы мен рухани әлемінедгі экологиялық жағынан өзгеріп бұзылу ласану жағы 

көзге ұрып тұр емес пе. Өйткені қазақтар Абай дәуіріне дейін рухани әлемі монолитті тұтас қалыпта 

болса, отаршылдық саясат өзінің ойлап тапқан сексеуіл табиғатынан алған жауыздық тәсілі арқылы 

рухани әлемін ыдыратып тынды. Дарынды ақын С.Торайғыров осы астарлы саяси құбылысты танып 

болжағандай: 

   «Абай тұсы қазақтың бұзылғаны, 

   Қаралыққа айналып қызыл қаны... 

   Елдігіне, жеріне һәм дініне 

   Құрылды талай тұзақ, талай қақпан, - 

дейді. Ендігі мақсат – Абайдың толық адам ілімін енді қайтадан рухани монолитті қазаққа айналудың 

жолына қызмет еттіру – басты рухани міндетімізге айналуда, бұдан өзге идеологиялық танымды 

көріп тұрған жоқпын. Абайтану тарихында бұл алға қойылып отырған, бірегей мән-мағынасы бар 

міндеттің бес-алты саласын оқырмандарға түсінікті болу үшін жеке-дара қысқаша түрде баяндап 

өтуді қажет деп білемін. Өйткені, бұл күрделі мәселе халықаралық деңгейде қойылатындықтан қазақ 

жерінде, арғы жағы Туран өлкесінде б.з.д. 7 ғасыр басында пайда болған «Ақы» (жомарттық) ілімінің 

бастау көзі Фирдаусидің «Шахнама» дастанында Афрасиаб пен Иран патшасы Кейқысыраудың 

ортасында болып өткен пікір таласында, әсіресе, 1501-1510 жылдары мәмлүктердің соңғы патшасы 

Канс әл-Гаури нақты тапсырма беріп, қыпшақ ақыны Шәриф Әмиди «Шахнаманы» тұңғыш рет 

қыпшақ тіліне аударылған түп нұсқасы Стамбұл мұражайында сақталған. Осы түп нұсқа аударманың 

көшірме нұсқасы «Қазыналы Оңтүстік көптомдығына» аудармаға даярлығы айтарлықтай дарынды 

жас филология ғылымының кандидаты Төрәлінің аудармасы бойынша басылым көруде. Аударманың 

көлемі 37 том болса, соның 23 томы жарияланды. Қалған 14 томы 2017-2018 жылдары басылым 

көрмек.  

 Фирдауси шахнамасының көлемі 110 мың өлең жолынан тұрса, қыпшақ тілінідегі аудармасы 

122 мың өлең жолынан тұрады.  

 - Қыпшақ ақыны, сен «Шахнаманы» аудар, ішінде не бар екенін білейік. Сен парсы тілін 

олардан да жақсы жетік білесін. Барлық жағдайды жасаймын, он жыл ішінде бітір, - деп мәмлүктен 

шыққан Мысыр патшасы тапсырма береді. Бұл Шәриф Әмиди аудармасында толық 

баяндалғандықтан, «Шахнаманың» көлемі 12 мың өлең жолы жаңадан қосылуы  себепті көлемі 

молыққан. Қыпшақ тілінен қазіргі азақ тіліндегі аудармасы 37 томға жетіп отыр. Мұның да өзіндік 
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себебі бар. Ертең жас ұрпақтар толқыны дүниеге келгенде «Шахнаматанушылар» шықпай қоймайды. 

Себебі ХХІ ғасырда ғылым, білімнің дамуы мың еседей көбеймек. Солардың қамын ойлау себепті, 

аударманың түп нұсқасын, оның транскрипциясын кейбір көне сөздерге түсінікті де қосып беруіміз 

себепті, дастанның көлемі 37 томға жетіп тұр. Мұның да айтарлықтай бір себебі бар. Болашақ 

ұрпақтың «Шахнаматануға» ерекше мән беріп, өткендегі тарихи санамыздың болмысын жан-жақты 

танып білуді мақсат еткенде, қияндағы Ыстамбұлға түпнұсқаны танып білуге бармай-ақ түпнұсқаны 

қайта танып білуіне түпнұсқа әрі оның транскрипциясы да қолында болмақ. Сол ұрпақтың қамын 

қазірден ойлап, іздену жолын оңайлату үшін, аударманың түпнұсқа көшірмесі мен 

транскрипциясында қоса берудің себебі осы мақсатта жатыр.  

 Міне, «Ақы» (жомарттық) ілімі жайлы нақтылы дерек көздеріне сүйене отырып, ақы ілімі 

жайлы ғылыми терең ой желісін танып білуге ерекше нақтылы мүмкіндіктер туындауда. Жалпы 

ізгілік, қайырымдылық идеясын жас ұрпақ санасына ерте бастан сіңірудің бастау көзі б.з.д. 7 

ғасырдан 11 ғасырға дейін толассыз даму, жыл өткен сайын қанатын қомданып кеңінен жайған 

ізігілкті рухани құбылыстың негізі қазіргі қазақ жерінің аумағында жатуы – біздің рухани 

тағдырымызға қосылған әлемде теңдесі жоқ рухани қазына болуымен бірге Абайтанушы ғалымдарға 

да шамадан тыс ауыр жүк арттыратыны бар.  

 

1 

Ақы ілімі 

(немесе жомарттықтан жәуанмәрттілік іліміне өтудің рухани көпірі) 

Ақы сөзі көне түрік тіліндегі мағынасы «zomart» (жомарт) яғни, жомарттық, дархандық деген 

мағынада айтылады. М.Қашқари сөздігінде : «Ақы – қолы ашық, жомарт, сахи» /1том 119 бет/ деп 

түсінік берілген. Туранның ұлы қағаны Алып Ер Тоңаның өсиет сөзінен кейін дүниеге келген жаңа 

толқын жас ұрпақтар «Ақы іліміне» еліктеп, барлық түрік қалаларында «ақы» деп аталған кәсіпкер 

жастар 10-15-тен топтанып өздері тандаған кәсіппен айналысып, қаржы табудың жолына түседі. 

Негізгі ұстанатын мақсаттары – нағыз ізгілік пен қайырымдылық жасау жолына түсіп, жиған 

қаржыларынан отбасының күнделікті қажетіне ғана жаратқан бөлігін алып қалады да, қалған мол 

қаржыны түгелдей ауру-сырқау, кәрі-құртаң, тақыр-кедейлерге үлестіріп, ізгілік мақсаты үшін қалың 

елдің махаббаты мен алғысына бөленіп, ақылардың даңқы көкке көтеріліп сол заманның қоғамдық 

ой-санасында ақылар ізгілікті әрекеттің көзіне айнала бастайды. Олардың ізгілік жолындағы 

әрекетіне мақтау өлеңдер айтылып, қошемет көрсетіліп, даңқтары асқақтай береді.  

 Осылардың тек ізгілік жолын ұстанған, халқын шын сүйген, отанына, туған еліне шын 

жүрегімен берілген үлгі өнегелерінен келіп, ақы ілімінің негізі қалана бастаған. Егер ақы ілімі рухани 

ізгілік дәстүріне айналып, бүкіл түрік еліне таралмаса, Әл-Фарабидің парасатты адам ілімі мен  

жәуанмәртілік ілімі (ХІ ғасыр), Яссауи бабамыздық хәл ілімі (камили инсони), хакім Абайдың Толық 

адам ілімі, Шәкәрімнің ар ғылымының дүниеге келуі екіталай болар еді.  

 Түрік тілді халықтар (49 халық) арасында тарихи жады мен тарихи санасын толық сақтап, 

рухани қазына әлемінің көздерін еркін дамыта алған бір ғана халық бар. Ол Туркия түріктері  ғана. 

Осы себепті түрік ғалымдары Ақы ілімін жан-жақты тереңдей зерттеп, алғаш рет «Ақы» ілімі туралы 

ғылыми монографиялық зерттеулерін үздіксіз жариялап келеді. 

 Алып Ер Тоңаны (шын аты Мадай) парсылар той үстінде у беріп, уланғанын білген қаған 

соңғы сөз өсиетін: 

    Kozgyl mana akylik 

   Bolsyn mana ajaga, - деп білдіреді.  

 Қазақша мағынасы: 

   Қойғын маған мәрттікті, 

   Болсын менің лақабым,   

деп меңзегенін білдіреді. М.Қашқари «Түрік сөзі» (3 том, Алматы, 1998, 235-бет).  

Б.з.д. 7 ғасыр басында дейін айтылған ақы сөзі, термин мағынасына айналып, ізгілік, 

қайырымдылық деген «ақы» ілімне айналады. Ақылық сөзі көне түрік тілінде «zomart» яғни, бізше, 

жомарт, мәрт ұғымын береді. Түрік халықтарының оның ішінде олардың қара шаңырағын ұстап 

қалған қазақ халқының жерінде ізгілік пен қайырымдылықтың бастау көзінде жасалған ақылық 

ілімінің күретамыры бізде, яғни қазақ жерінде жатуы себепті, әрі ол ілім Әл-Фарабиде парасаттық 

іліміне, ХІ ғасырда жәуанмәртілік іліміне одан әрі Яссауидің хәл іліміне (ХІІ-ХІІІ) айналып, осы 

дәстүр ХІХ ғасырдың соңында Абайдың толық адам ілімі ретінде көрініс беріп, табиғи жалғастық 

табуы – айтарлықтай зор рухани құбылысқа айналуда. Отаршылдық қысымнан мінез-құлқы 

бұзылған, бүгінде тәуелсіз ұлттық республикаға айналған халқымыздың жаңа толқын жас буын 
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ұрпағын, толық адам ілімі негізінде тәрбиелеп, рухани жаңарту міндеті алдымызға орындалуы 

қажетті шарт ретінде  қойылуда.  

 Ал, біздер ше? Ақы ілімі жайлы бір пікір де айта алмай келеміз. Тіпті, абайтанушы 

ғалымдардың өздері де үн қата алмай жүр. Себебі оларға материалистік, атеистік дүниетанымға 

шырмалып шыға алмауы себепті  әлемге жаңа дүниетанымның келгенін сезінбей, сезінсе де жүрегі 

дауаламай үнсіз отыр дер едім. Бұлай болуға олар кінәлі емес. Кінә – СОКП ОК 1949 жылы 

космополитизм туралы аса зарарлы идеялық мақсатты көздеген қаулысында жатыр. Көп ұлтты қызыл 

империяның ұлттардың тарихи жады мен тарихи санасын жою арқылы оларды бір халыққа яғни 

совет халқына, яғни орыстанған халыққа айналдыру мақсатын ұстануда жатыр. Басқа 

республикаларға қарағанда Қазақстанда космопалитизм турапы қаулсының әсері басымырақ  болып, 

рухани әлемімізді әлсіретіп алдық. Ада қазақтар мен шала қазақтардың үлесін орыстандыру саясаты 

арқылы молықтырып алдық. Өйткені әлем таныған неміс философы Гегель «...пренебрежающие 

родным языком люди, это  трехкратные убийцы своей нации»,- деп жазуы қаны шыққан ащы 

шындықтың дәл өзі ғой. 

   

2 

Әл-Фарабидің парасат жайлы ілімі (ІХ-ХV ғасыр) 

«Қайырымды қала тұрғындары» деп аталатын еңбегінде баяндалған. Елбасы болған адамның 

бойында он екі түрлі қасиеттің болуы туралы ойын баяндап таратуынан әл-Фарабидің парасатты адам 

жайлы ой танымының желісі анық  аңғарылып тұрады. 

 

3 

Жәуанмартлік ілімі (Х1 ғасыр) 

 Бұрындары жәуанмәртілік ілімін мен парсылардан келген ілім болар деп жүрдім. Себебі ХІІ 

ғасырда парсы тілінде жазылған «Кабус наме» кітабынла жәуанмртілік ілімі жайында арнайы 

тоқталып, өз ой танымын нақты баяндап беретіні бар. Бұған қоса Л.З.Будаговтың 1869 жылы 

жарияланған сөздігінде «Жәуанмәртілік» (Жувонмарт) сөзі парсы тіліндегі «юнный, щедрый» деген 

мағынаны білдіреді деп шегелеп тұрып айтқаны бар. Бұған қоса қайсы халық болса да, ғылымда 

жаңалық ашса, сол тілдің сөзі термин сөзі ретінде қабылданатын дәстүр бар. Мысалы, Ресей алғаш 

рет «Спутникті» космосқа ұшыру себепті, спутник сөзі халықаралық терминге айналып кеткені кеше 

ғана көз алдымызда өтті емес пе? Будагов сөздігіндегі «жувонмарт» сөзін туп-тура осы мағынада 

танып адасқаным бар. Тіпті, «Қазақ әдебиеті» газетінде «Жувонмарт» деген мақала да жаздым. 

Осындай танымда жүргенде, 1975 жылы «Советская туркология» журналында әзірбайжан ғалымы 

профессор М.Ш.Шерәлиевтің «жауанмәрт, тамада»  деген екі сөзге эпимологиялық зерттеу жүрзігіп, 

екі сөз де көне түрік тілінен шыққан  сөздер деп дәлелдеген мақаласы мені қайта ойландырып 

тастады. Абайдың 38 қара сөзінде арнайы сөз етілетін жәуанмәртілік сөзінің мән-мағынасы, тұп 

төркінін таба алмай жүрген кезім еді. Енді жаңа танымға сүйене отырып, жәуанмәртілік ілімі қай 

елде пайда болып дамыды екен деген сұрақ ойымды билеп алды. Жәуанміртілік туралы жазылған 

шағатай, әзірбайжан, ұйғыр, татар, орыс тіліндегі еңбектерді түгелге жуық қарастырып, өзімше жаңа 

байламға келдім. Егер «жәуанміртілік» сөзі көне түрік тілінде «zomart» болып жазылса, ол қазақ 

тіліндегі жомарт деген сөз емес пе? Бұлай болса жәуанмәртілік ілімі қазақ жерінде пайда болған ілім 

деп жаза бастадым. Бірақ бұл танымды бір араб-парсы ғалымдарының біреуі маған қателесесін десе, 

қандай айғақты, нақытылы дерек көзін қайдан табам деп іштей сескеніп жүргенде, иранның атақты 

ғалымы, иран президенті Хоменидің бас кеңесшісі Мұртаза Мәскеу қаласында 2008 жылыбасылым 

көрген «Усовершенный человек в исламе» деген ғылыми монографиясында иран-араб әлемінде ХІІ 

ғасырға дейін «кемел адам» (Камили  инсони) деген ұғым болған емес деп жазуы менің жәуанміртілік 

ілімі қазақ жерінде пайда болып, Ж. Баласағуни, Яссауи,  Абай арқылы дамытылған деген пікірім 

ғылыми тұрғыдан дәлелдене түсті. Жәуәнмәртілік ілімінің негізі 1069 жылы Шу өзені бойындағы 

Баласағұн қаласында туып, 50 жасында атақты «Құтты білік» деп аталатын өлеңмен жазылған 

дидактикалық дастандағы 4 кейіпкердің бәрі де өмірдің әр саласы жайында диалогқа яғни сұрақ-

жауапқа құрылған ой-пікірлерінің желісі арқылы берілген. Өйткені автор жәуәнмәртіліктің 4 негізін 

шартты түрде берілген 4 кейіпкерддің диалогына құрылған сұрақ-жауаптар арқылы желі тартып 

берілетіні бар. Әділет, Ақыл, Дәулет, Қанағат. 

 Бірақ дастанда жәуәнмәртілік термині тілге  алынбаса да,  «Ақы», «Ерсик тоңа» сөзі аталады. 

Бірақ жәуанмартлік ілімінің төрт  негізі Әділет,  Ақыл, Дәулет, Қанағат екенін жан жақты дәлелденіп, 

суреттелуіне сүйене отырып, бұл дастан жіуанмартлік ілімінің негізін алғаш салған автор деп 

тануымызға толық дәлел бар.   
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 Абай, Шәкәрім «Құтты білікті» оқып, тіпті, «Кабуснамемен» де танысқан. Осыларды талғап, ой 

елегінен өткізген Абай ғана «жәуәнміртілік» терминін алғаш рет 38 қара сөінде атап өтетіні бар. Ол 

туралы өз ой танымын қорытып, оны толық адам іліміне сүйеніп, өз тума ойларын баянап беретін 

ерекшелігі де байқалып тұрады.  

 

4 

    Яссауидің хәл ілімі (ХІІ-ХІІІ ғасыр) 

 Қазақ жерінде ХІІ-ХІІІ ғасыр аралығында пайда болып, хәл ілім жалпы түрік тілді халықтардың 

медресселерінде, бізше айтқанда «арнайы курс» ретінде Ясауи мұрасынан терең танымы бар, осы 

салада маманданған муддаристер (профессорлар) ғана хәл ілімінен дәріс оқыған. Бұл ілімді 1917 

жылы большевиктер партиясы билікке келгеннен кейін атеистік дүниетанымды қоғамдық ой-санада 

шешуші орынға көтерді. 1925 жылы «Құдайсыздар» ұйымы» ашылып, мұсылман, христиан дініндегі 

молда, қожа, поп атауының бәрі де қуғындалып, ит жеккенге  айдалып, көпшілігі атылып кетті. 

Медресседе оқытылатын хәл ілімі де 1917 жылы шорт үзіліп тоқтатылған болатын. Қазіргі Сайрам 

ауданындағы Майлыкент медресесінде оқып, хәл ілімін біршама меңгерген Мәди Меркішұлы 1917 

жылы жарияланған «Республикаға сый»  (Тухфа ва жумхурият) кітабында: 

    Үйрендім ерден қал ілімін, 

    Ұстадым аз маз хәл ілімін. 

    Көп алмадым аз алдым, 

    Әпендім Шажыбал ілімін, -  

деп Ясауидің хәл ілімін оқытатын ұстазы Шажыбалды еске алатыны бар.  

 Парасатты адам туралы Әл-Фараби ілімін ХІ ғасырда Жүсіп Баласағуни жәуәнміртілік ілімімен 

жалғастырса, ол ілімді Ясауи ХІІ-ХІІІ ғасыр арасында хәл ілімімен жалғастыру себебі, Яссауи 47 

хикметінде: 

    «Һу» алқасы құрылды, 

    Ей, дәруіштер, келіндер! 

    Хақ сыпырасы жайылды, 

    Одан үлес алындар. 

    Қал ғылымын оқыппын, 

    Хәл ғылымға жетіппін. 

    Бәрінен де алындар! -  

деп өзінің сопылық жолында қал ғылымына жетіліп барып, хәл ілімін   меңгеріп, шындалуы себепті, 

дәруіштерді сол ілімнен, яғни хақ сыпырасынан үлес алуға шақыруында терең ой-таным желісі 

жатыр. 

 Міне, хәл ілімін меңгеріп, өзі дәріс оқыған ұстаздық дәстүрдің 1917 жылы Кеңестік билік 

тұсында тоқтатылады. Енді оқырман санасына кеңестік тоталитарлық идеология Ясауи мұрасын 

мейлінше кертартпа, мистік ақын деген ұғымды халық санасына сіндіріп, Ясауи мұрасын танып 

білуге, ұлы ойшыл ақын шығармасы «Дивани хукметті» оқуға қатаң тыйым салынды.  Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті ашылғанда,  универстет Президнті ұсынысымен 

тұңғыш рет Ясауи өмірі мен мұрасынан Қазақстанда шолу дәрістерін өткізе бастадым. Артынша, 

«Ясауи лабораториясы» ашылып, тұңғш рет ұжымдық ғылыми зерттеу топтамасы да басылым көріпі 

ясаитаным саласына ғылыми із салына бастады.   

 Бүгінде Ясауи жөнінде яғни Ясауитану саласында кандидаттық, магистрлік, докторлық 

диссертациялар қорғалып, бұл саланы негізінен жаңа буын, жас ұрпақтар тарапынан күрделі ғылыми 

зерттеу жұмыстары қолға алынуда. Мысалы ретінде айтар болсақ, алғаш рет сопылыққа тікелей 

қатысы бар жергілікті жерде жазылып сақталған көне «Насапнама» деп аталатын ескі 

қолжазбалардың жиырмаға жуық төл нұсқаларын зерттеуде менің шәкіртім Зікірия Жандарбеков 

алғаш рет зерттеп танып білуді қолға алды. Тұңғыш рет Ясауитану саласынан кандидаттық 

диссертация қорғап, монографиясын жариялап та үлгерді. Соңғы кезде Ясауи дүниатынымы туралы 

Досай Кенжетай докторлық диссертация қорғап, Ясауи хәл ілімін терең танып білуде үздік шыққан  

талантты ғалымға айналды. Дінтану саласында Айнұр деген қызымыз Ясауидің сопылық 

дүниетанымын насихаттауда озық ойлы пікірлерін оқырмандар асыға күтетін жағдайға жетуі- 

толссыз ізденістің арқасы деп білеміз. Ясауитану саласында  бірқатар жастардың үн қата бастауы – 

Ясауитанудың толассыз даму жолына түскенін айғақтайтын соны рухани құбылыстың белгісі деп 

қараймыз.  

 Әдебиетші ғалымдар СОКП ОК 1949 жылы қабылдаған Космополитизм қаулысының 

қыспағына түскен кезде айтылған Мұхтар Әуезовтің: «Абайдың Науаи, Низами, Физулилерге 
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көзқарасын Қожа Ахмет Ясауидің «Девани хикметі» тәрізді мистикалық суфистик әдебиетіне деген 

қатынасынан қапысыз дәлме дәл ажыратып алу қажет. Алдынғы аталғандар Абайды зерделі, жоғары 

дәрежесі, шеберлігі мен өмірге деген гуманистік көзқарасымен және өздерінің эстетикалық пікірімен 

баураса, Абай өз тұстастары Шортанбай, Мұрат, Әубәкірден айырмашылығы суфизмге тән жер 

бетіндегі тірлікті мистикалықпен жоққа шығаруда, оның ішінде қоғамдық өмірді місе тұтпай және 

оны қайта құру үшін күресті мансұқ етуін қабылдамайды» (М.Әуезов, «Абайтану дәрістер», Алматы, 

1998,  31 бет) деген ой-танымына терең мән бере қарау міндеті алдымызға қойылуда. Бұл аса күрделі 

мәселені шешудің мүмкіндігі Абайдың 38 қара сөзінде кездесетін «инсанияттың камалаттығы» мен 

«пенделіктің камалаттығы» деген теологиялық терминдік сөздің мән-мағынасын ашып, түсіндіруде 

жатыр. Жүсіп Баласағунидің «Құтты білігі» инсанияттың камалаттығы деген  бағытын ұстанады. Осы 

кітаптағы Күнтуды, Айтолды, Огғурмыш – үшеуі бұл дүние мен ол дүниені үйлестіру мақсатында 

асқан ақылды, терең білімді, бірақ ол дүние қамына даярлық жолына түскен Оғдырмышты өз 

қатарына тартып, бұл дүние қамына да қызмет етуге тартады. Бірақ Оғдырмыш (қанағат) бұлардың 

қаншама рет шақырып инсанияттың камалаттығы  жолына түсуге үгіттеуіне көнбейді. Өзі ұстанған 

пенделіктің камалаттығы  жолынан қайтпайды. Сопылық дәруіштік ізгілік жолында қалады. Бұл екі 

арада болып өткен дүниетанымдық пікір таласының мән-мағынасын атақты шайыр Шәді Жәңгірұлы: 

   Дүниеде адамдар көп бұрын өткен, 

   Бағзысы дәурен сүріп шадлық еткен. 

   Бағзысы хақ нұрына ғашық болып, 

   Көзіне бұл дүниені ілмей өткен, -  

деп инсанияттың камалаттығы мен пенделіктің кмалаттығы  жолындағы пенделердің ара-қатынасын 

бір шумақ өлең мен-ақ ашып беретін білгірлігіне разы боласың.  

 Абай да өз заманында инсанияттың камалаттығы туралы бағытты ұстағандықтан, пенделіктің 

камалаттығы жолына түсіп, ол дүниенің пайдасын ойлаған кейбір әулие тақуалардың өзін 

«...пенделіктің камалалттығы әулиелікпен болатын болса, күллі адам тәркі дүние болып «һу» деп 

тариғатқа кіріссе, дүние ойран болса керек» (38 сөз),- деп пенделіктің камалаттығы  жолын айрықша 

өткір сынға алатыны бар. Ясауи бабамыздың да пенделіктің камалаттығы жолын ұстанғандығына 

сыншыл ақыл көзімен қарап, бұл аса күрделі шешуі қиын мәселені ғылыми зерттеу жұмыстарында 

ерекще назарда ұстау әр құбылысқа сын көзімен қарау да бүгінгі заман талабына айналуда.  

                                                          

5 

Абайдың «Толық адам» ілімі 
 Абайдың 38 қара сөзінде бір-ақ рет тілге алынатын «толық адам» сөзіне мен «Мұхтар Әуезов 

және Абайтану проблемалары» деген докторлық диссертацияға даярлық үстінде мән бере бастадым. 

Бірақ «толық адам» сөзінің тереңде жатқан мән-мағынасын  ойдағыдай біле алмадым. 

Диссертацияның бір тааруы «Абайдың шығысқа қатысы Мұхтар Әуезов зерттеуінде» деп аталатын. 

Осы себепті М.Әуезовтің архивін бастан-аяқ түгел қарап шықтым. Мақсатым – кемеңгер ғалымның 

Абай мұрасының шығысқа қатысы жайлы қағаз бетіне түскен ой-пікірлеріндегі ой желісін, танымын 

толық танып білуге тырыстым. Орыс тілінде жазылған еңбектерінде «Нравственная личность» деген 

сөзге мән бере қарадым. Бұл сөздін толық адам сөзі екендігіне көзім жете түсті. Толық адам ұғымы 

дінмен байланысты болуы себепті Әуезов өз пікірін ашық айтуы мүмкін емес заман еді ғой. Абайдың 

жәуәнміртілік іліміне қарым-қатынасын зерттеу кезінде «толық адам» ілімі өзіндік жүйесі бар дербес 

таным екеніне көзім жете түсті де, баспасөзде алғаш рет жариялап, ғылыми айналымға түсірдім. 

Толық адам ілімі жайлы ары қарай ұзақ уақыт ізденіп зерттеуім мені толық адам ілімінің тірегіне 

айналған Абайдың: 1) жүрек күлті; 2) Хауас; 3) Жәуәнмәртілік;  4) Иманигүл деп аталатын   терең 

ғылыми мәні бар шындықтарды танып, біліп барып айтқан көрегендік сыншыл  ой танымы болатын-

ды.  

 Ресей 47 түрік тілді халықтарды түгел жаулап алған соң, ол халықтарды қалыптасқан дәстүрлі 

ел билеу жүйесін түгелдей жойып, отаршыл Ресейдің ел билеу жүйесіне түсіру мақсатында мейлінше 

кертартпа бағыттағы реформаларды аспай саспай біртіндеп жүзеге асыру арқылы ол халықтардың 

тұрмыстық салт дәстүріне, рухани әлеміне қатты қысым сала бастады. Бұл саяси әрекет, әсіресе, ұлаң 

ғайыр алып даланы жайлаған қазақ пен ноғайға айрықша қатігез көзқараспен тиісті. Қазақ, ноғай 

халқын жер бетінен жою мақсаты жайында орыстың саяси элитасы 1876 жылы саналы түрде бір 

пікірге келді деп 1916 жылы Сырдария генерал-губернаторы Курапаткин өз күнделігінде 

мәлімдейтіні  бар. Осы идеяны жүзеге асыру мақсатында отарланған қазақ елін, тұрмыс жағдайы мен 

рухани әлеміне, ел билеу жүйесіне өзгерту ендіру мақсатында арнайы ғылыми зерттеу жұмыстарын 
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ұзақ жылдар бойы жүргізу арқылы ел билеуші атқамінерлерді ішке тартып, үркітпей сендіре беру 

саясатын тікелей  қолға алу әрекетіне кірісті.   

 Қазақтар үшін ел билеудің «Ұзын арқау, кең тұсау» деп аталатын үлгіні орнықтырды. Бұл билік 

түрі 1822 жылдан 1867 жылға дейін созылды. Яғни 45 жыл мерзімге созылды. Батыс Қазақстанда 

билік тұтқасын сұлтан правительдер, яғни, ең сенімді төрелер ұстады. Ал, орта жүзде аға-сұлтандар 

әуелгі кезде төрелерден қойылып, Кенесары көтерілісінен кейін билікке қарапайым қазақтар келе 

бастады. Мысалы, Құнанбай қажы, т.б. Ал, ұлы жүз қазақтары Қоқан хандығына бағынуы себепті ел 

билеу тізгінін ірі ру басы датқалар ұстады, яғни, рулық жүйе негізге алынды. 

 Біртұтас қазақ жері үшке бөлініп, ара-қатынасқа тұсау түскендіктен, қазақ әдебиетінің өзі де үш 

бағытқа ыдырай бастады. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Кіші жүз ақындары поэзиясында 

сұлтан правител образдары сомдпа бастады (мысалы, Махаббат бастаған ақындар тобы), орта жүз 

ақындары поэзиясында аға сұлтан образын Дулат ақын бастаған ақындары тобы әдебиетке әкелді. Ал 

Ұлы жүз ақындары (Сүйінбай бастаған саңлақ ақындар )поэзиясы датқалар образын жасауы – қазақ 

әдебиеті тарихында үш түрлі әдебиет ағымы болғанын айғақтап тұр.  

 Қазақтың тұрмыстық болмысы мен салт-санасын, қалыптасқан ұлттық дәстүрі мен отбасы 

тәрбиесін, рухани әлемін 45 жылдай жете зерттеп, танып біліп, ел билеу жүйесінде қазақ билігін 

ауылдық болыстық шеңдердден асырмай ұстауға ерекше мән берілді. «Жабайыларды жабайылардың 

қолымен тұншықтыру» жүйесін жүзеге асыру мәселесінде  сексеуіл болмысынан туындайтын тәсілін 

қолдану арқылы жүзеге асыруды саяси мақсат ретінде қолға алды. Бұл амал айланың бастамасы 

Екатерина П-нің  Орынбор генерал губернатоына «... организуите и проследуите , кто стоит во главе  

киргиз-кайсаков и их родовой знати, никогда никогда не было мира. Их все время наталеивайте 

против друг другу  и чтобы они постоянно грызились, что очень выгодно будет нам» деп, жазған 

қыэмет хатында жатыр. Осы зұлымдық  идеяны Батыс генерал губернаторы Сперанский одан ары 

жалғастырып  «.......» деген қатерлі зымиян ойын 181 бет Ресей империясының патшасы қолдап, 

жүзеге асыра бастады. Осы ұсынысқа ең әуелі Түлкібас ауданындағы Майлыкент болысы саяси 

полигон ретінде тікелей Сырдария генерал губернаторы ұлты неміс Гродековтің тікелей бақылап 

басқаруымен ел билеудің болыстық жүйесі тәжірибе үшін сынақтан өткізілді. Сынақтың нәтижесі 

күткен деңгейден асып түсті. Бұған Ресей империясының саяси элитасының төбесі көкке жеткендей 

қуанышқа бөленді. Майлыкент болысы екі мыңға таяу отбасынан міндетті түрде әр ауыл, әр түрлі 

рудан құралуы – бұл отаршылдар үшін саяси қажеттілікке айналды. Әр рудан құралған он екі ауыл 

төрт ауылнайға бөлініп, оған төрт аулынай, төрт би сайланды. Он екі ауылдан болысты сайлауға ақ, 

қара шар тастап, болысты сайлау үшін елу үйден бір  елубасы сайланды. Олардың саны қырыққа таяу 

болды. Әр он үйден бір онбасы сайланып олардың саны екі жүзге таянды. Жалпы болыстық 

лауазымға болысты сайлау үшін, ол үшін талсқа түсетін екі жүз елудей қызмет  орнына жан сала 

таласу – руды руға әр қазақты бір-біріне айдап салу арқылы, қазақтың рулық береке бірлігін аяаусыз 

бұзып, қазақ атаулының мінез-құлқының бұзылуына алып келді. Міне, майлы сүйекке таласқан 

мойнақ итше таласқа түскен қолдан жасалған жасанды билік үшін жан таласқа түскен қалпымызды 

әрі болыстық биліктің саяси сырын өзі он сегіз жыл болыс би болып ішкі сырына көз жеткізген Абай 

ақ патшаға « ......», деп арызданса да жауап ала алмады. Ресей империясының қазақтарды 

шоқындырып, орыстандыру саясаты 1865 жылы «Обрусительная палата» ашып миссионерлік 

саясатын мемлекеттік саясаттың деңгейіне көтеріп, бұл әрекет үшін қаржыны да аямай төгуінде өте 

терең зымияндық саяси ел билеу жүйесі болыстық сайлау түрінде жүзеге асқанда қатар жүргізілуінде 

құпия сыр да болатын.  Осы құбылысты ойшыл  ақын С.Торайғыров: 

                                Абай тұсы қзақтың бұзылғаны, 

                                 Қаралыққа айналып қызыл қаны... 

                                 Ақ пейіл бауырмалдық қалып ктіп, 

                                 Даланың табиғатын бұзып алған. 

                                   Елдігіне, жеріне һам дініне 

                                  Құрылды талай тұзақ, талай қақпан, –   

деп толғана жырлауында, тіпті, қазіргі тарихшы ғалымдар сезіне  бермейтін құпия  саяси ой 

танымдар жатыр. Ақынның «Құрылды талай тұзақ талай қақпан» деп жазуында «талай тұзақ» дегені 

орыс империясының шоқындырып, орыстандыру саясатын меңзеп отыр. Ал «талай қақпан» дегені ел 

билеу жүйесіне сексеуіл болмысынан туындаған жауыздық айла тәсілін қолданып, Абайға дейінгі 

рухани тұрмыстық жағынан біртұтас монолитті қазақтың қалпын өз ішінен ыдыратуға кірісті. Ел 

билеудің қарғыбау тәрізді знагына бола  сүйекке таласқан аш итше жанталасқа түскен қалпын меңзеп 

отыр. Бұл ойдың арғы төркіні қазақ атаулыға таныс кемеңгер би Ақтайлақтың: 

   Бұрынғы би жақсыны Құдай қылған, 
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   Ендігіні орыс пен қытай қылған, -  

деген терең ойлы толғанысында жатқан құпия сырды қапысыз дәл танп білсе, қазіргі әдебиетші 

ғалымдар ол саяси құпия сырдың болмысын тереңдеп танып біле бермеуі себепті сатымсақ 

тарихшылардың ол құбылысты өркенниетті құбылыс деген танымының жетегінде кетті.  Ал, бұларға 

қарағанда  тарихи шындықтың өзекті саяси болмысын  сол заманда-ақ дәл танып болжап   кеткен 

Ақтайлақ бидің даналығына қайраң қаласың.  

 Билік үшін таласып мінез-құлқы бұзылған қазақтың кеселіне Абайдың ұсынар рухани емі - 

«толық адам» ілімі болатын.  Осы рухани ілім арқылы әр қазақты рухани жағынан жаңғыртып ар 

тезіне салуға ұмтылған Абайдың рухани қайғысының таңбасы: 

    Ыза шығар ғылымнан,  

    Қайғы шығар ілімнен. 

    Ызы мен қайғы қысқан соң, 

    Зар шығады тілімнен, -  

дейтін халқына жаны ашудан туған ішкі рухани дерті көз алдында өз-өзімен итше таласып, мінез-

құлқы бұзылып бара жатқан қазағын: 

    Өкінер уақытың болды ғой 

                                           Қор  болып құрып  барасың, -  

деген  Абайдың улы дертінен  туындаға жан айқайы мен мұндалап тұр емес пе. Бірақ қайыру 

бермеген қазақтың мінез құлқының болмысына арналған ойшыл да сыншыл ақынның саяси-

әлеуметтік мазмұндағы сатирикалық лирикасының пайда болу сарыны  қазақ қауымына саясат 

шалғысына түсіп қор болған қылығына ызаланып қайғы мұңы тудырған өлең жырларының 

табиғатын енді сол дәуірдің отаршылдық бодандық шындығын терең танып, білуден туған табиғатын 

енді ғана терең түсініп ұға алмақпыз.  

 Абайдың дүниетанымы мен саяси әлеуметтік болмысының. табиғатын атеистік, материалистік, 

кеңестік тоталитарлық идеология тұрғысынан танытып келген жалған танымды көзқарас  деп ұғына 

бастадық.  

Бүкіл дүниетанымымыз енді кванттық физиктер ұсынған «Ұлы Сана» жолына түспей тұра 

алмайтын заман келді. Енді бұрынғы қоғамдық ғылымдар атаулының бәрі де терең дағдарысқа 

ұшырады. Осы дағдарысқа абайтану саласы да ұшырап отыр.  Енді жаңа дүниетаным талабы 

бойынша абайтануды барлық саласында жүргізілер ғылыми зерттеу жұмыстары тұрғысынан 

Абайдағы толық адам ілімін негізге ала отырып, бүкіл тәлім тәрбие беру, оқу орындарының барлық 

саласында оқытылатын оқулықтар қайта жазылуы алғы шартқа айналуда. Ендігі бір алға қойылар 

міндеттегі жүзеге асырудың яғни жаңа талап жас буын ұрпақтарды рухани мінез-құлқы жағынан 

рухани тазартудың теңдесі жоқ құралы – Абайдың «толық адам» ілімі барлық оқу орындарында 

оқытылуы – заңды түрдегі рухани қажеттілікке айналуда.  Себебі, Иран ислам рсепубликасында 

барлық ЖОО-ның барлық факультеттерінде Иран тарихы мен әдебиеті арнайы пән ретінде оқылуда. 

Мен Қазақстандағы Иран елшігіндегі мамандармен пікірлескенде: 

- Сіздер біз сияқты бодандыққа ұрынып, орыстандыру саясатын бастан кешпедініздер, әрі 

дәстүрлі діндерің қаз  қалпында. Ал, біз болсақ атеистік, материалистік дүниетанымға шырмалдық. 

Сіздер неден сескенесіндер? - деп сұрадым. 

- Қазір әлемде жаһандану процессі жүріп жатыр. Олардың бізге танымдары мен азғындаған 

рухани мәдениеті  студенттердің санасына, жүрегіне әсер етуде. Осы қоғамдық жат тұмаудан бала-

шағамызды сақтау үшін, өзіміздің ұлттық дәстүр мен жазылған тарих пен әдебиеті бүкіл оқу 

орындарында оқытуды қолға алуымыздың себебі осында жатыр, - деп маған сынай қарады. Мен 

ойланып қалдым.. Бұл мәселе Қазақстанның білім және ғылым минситрлігінің ойы түгіл түсіне де 

еңбей тұр. Бұл жаңа саяси, ұлттық идеологиялық жұмысты қажетсінуде. Бұл мәселеге мән бермеуден 

ұтыла түскеннің орнына тағы да ұтылудамыз. Осы себепті бұл айтылған кемшіліктен арылу үшін 

алдын ала Абайдың «толық адам» ілімінің ең болмаса оқулықтары, хрестоматиясы оқытылуға тиіс 

қысқаша арнаулы библиографиясы, бағдарламасы даярланып, жақсы сапада басу оқу орындарына 

тезірек қамтамасыз ету әрекетін қызу қолға алу қажеттігі туындауда. Бұл мәселені ғылым және білім 

министрлігі әлі де сезе алмай отыр. Білсе Астанадан Абайтану ғылыми зерттеу институтын ашуға ара 

түсіп, жанашырлық әрекетке түсер еді ғой. Әлі де ұйқылы ояу қалпында қамсыз  отыр дер едім.  

 Ал осы талапқа қосымша «Абайтану тарихы» пәні барлық ЖОО-дағы филология, тарих, 

педагогика, заң факультеттерінде арнайы курс ретінде жүргізілуі қажет. «Абайтану тарихын» қайта 

жазып, оқулығы мен бағдарламасы, хрестоматиясы оқулыққа сай шағын библиографиясы жасалмақ. 

Әсіресе, «Абай» энциклопедиясы жаңа дүниетаным негізінде қайта жазылып, даярлау аса 
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қажеттілікке айналуда. Себебі ол Абай мұрасын қайта жаңа дүниетаным негізінде жариялау жолын 

ой-сана танымымызға сілкініс жасайтын бесаспап құралға айналуы қажет.  

 Коммунистік иедология ой-танымымызға біртіндеп сіңдірген материалистік, атеистік 

дүниетаным жалған таным ретінде терістелді.  

 Енді ғылыми тұрғыдан кванттық физиктер дәлелдеп ұсынған «Ұлы Сана» барлық әлем 

атаулыны билейді деген жаңа дүниетанымға бет алдық. Сондықтан қоғамық ғылым атаулының бәрі 

де бүгінгі дағдарысты артқа тастап, рухани құлдық ой-танымнан арылып, бар салада ұлы жаңғыру 

жолына түсетін заман келді!  

Бүкіл батыс Европа, Америка, Ресей, Қытай жуық арада жаңа дүние таным жолына түсе 

алмайды. Себебі бес ғасыр бойы бұл аталған елдер дүниетанымы ой санада затшылдық, құдайсыздық 

ұғым терең сіңіп, стереотиптік кертатпа санаға айналып кетуі үлкен күрделі кедергіге айналып отыр. 

Ол үшін қазіргі ұрпақ түгел өмірден өткен соң, өмірге келетін жаңа буын жас ұрпақ қана 

дүниетанымдық өзгерісті сезіне алса ғана, ой сана, дүниетаным бетін бері қарай бұра алмақ деп 

білемін.  

Түрік тілді халықтар 49 ұлттан тұратын монолитті қалпын бұзып алды. Олардың  27 сі Ресейдің 

миссионерлік саясатының құрбандығына шалынып,  қалған 22-сі оның ішінде қазақтардың тағдыры 

қалай болады екен деген ой әркімді де мазалайтыны шындық. Бірақ түрік халықтары қаншалықты 

тоталитарлық идеологияның қысымына түссе де, ұлттық санасы мен ұлттық дәстүрін ата-баба 

салтынан, тілінен, дінінен қол үзген емес. Сол себепті тәуелсіздік жолындағы алты түрік ұлты мен 

Ресей қоластындағы он бесі, Қытай жерінде біреуі, яғни, ұйғырлар жаңа дүниетаным жағына жуық 

арада тез оралатын халықтар деуге рухани негізі бар. Ал бұл топқа ертерек шоқынып, орыстанып 

кеткен түрік тілді халықтардың(шұбаш, сақа, туба, т.б.) оралуы славян халықтары мен тағдырлас, 

орайлас болар деп жобалаймын.  

Қазақтардың жаңа дүниетанымға тезірек оралуына оның халықтық рухани қазына көздері мен 

Абай, Шәкәрім, Мағжан сияқты саңлақтардың әдеби мұрасы мен олардың дүниетанымы әуелден ақ 

жаңа дүниетанымға орайлас болып жатуы себепті, олардың әдеби мұрасында көрініс берген 

дүниетанымын, көзқарасын ғылыми тұрғыдан терең зерттеп ашып беруі арқылы да халқымызды жаңа 

дүниетанымға тезірек оралуына басты жол бастар рухани күшке айналуы қоғамдық ой-санада 

жаңаша рухани бет бұрысқа айналмақ! 

Алға қойылып отырған айтулы тарихи бұл міндетті жүзеге асырудың шешуші буыны біздер 

үшін Абайдың толық аадм ілімін халқымыздың рухани тазару жолындағы теңдесі жоқ құралына 

айналарын сезіп, біліп, отырған жағдайымыз бар. Бұны жүзеге асырудың бірегей жолы Астанадан 

Европалық деңгейдегі Қазақстанда бұрын сонды болмаған Абайтану ғылыми-зерттеу институтын 

ашу қажеттілігі күн тәртібіне қойылуда. Себебі жаңадан ашылуға тиісті Абайтану ғылыми зерттеу 

институты мемлекет бюджетінен бір тиын да қаржы сұрамайды. Тек қана И.Тасмағанбетов Астана 

әкімі болып тұрғанда абайтанушылардың тілегі бойынша Тәуелсіздік даңғылы Қабанбай батыр 

даңғылы қиылысқан жерден сексон соттық жер телімі берілсін деп бұйрық шығарған еді. Сол жер 

телімін заңдастырып алу жолында бұрынғы Астана әкімі ада қазақ Жақсыбеков пен екі-үш жылдай 

тартыстық. Ақыры әкім ол жер басқаларға берілді, Абайтану ғылыми-зерттеу институтына 

берілмейді деген үкімін шығарып кетті. Мен И.Тасмағанбетовке арыздандым. Мәселе шешу үшін 

қазіргі Астана әкімі Әсет Исекешевке жіберілді деген жауап алдым. Әсет ада қазақ Жақсыбековтен 

гөрі таза қазақ қой деп мәселені шешетін шығар деген ұкілі үмітте отырмыз. Қазіргі абайтанудың 

тағдыры  Астана әкімінің қолында тұр. Өйткені иновация деп щулап жатырмыз ғой. Өйткені  

Европалық деңгейден асып түспесе кем түспейтін абайтану ғылыми зертту иенституты мемлекет 

бюжетінен бір тыйнн да алмай жер телімі берілсе болды өзін өзі қаржыландыра алады. Оған біздің 

тілек білдірген азаматтық сезімі алаулаған кәсіпкерлеріміз білегін сыбанып даяр отыр. Бізге 

мемлекеттен қаржы аламыз деп тіленудің қажеті жоқ. Биліктегілер осы иновациялықты ұға алмаса, 

оларды халық өмірдің ағысынан артта қалған алдын көре алмайтын кертартпа деген бағаның 

берілетінін сезінуі керек. Бөрі бір ерте ме, кеш пе Абайтану ғылыми-зерттеу институты Астанада 

ашылмай тұра алмайды, ашылады деген үкілі үміттеміз.  
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Б.КЕНЖЕБАЙҰЛЫ ЖӘНЕ ТҮРКІСТАН МҰХТАРИЯТЫ 
   

 ХХ ғасырдың сексенінші жылдары.  

Қазақ әдебиетінің ғажайып тарихшысы профессор Бейсембай Кенжебайұлы алдына шақырып 

алып әңгіме айтып отыр.  

Жиырманшы (Ол кісі солай айтатын. Қ.Е.) жылдары Ташкенттің жетім балалар үйінде 

тәрбиелендім. Көзіміз көрді сол жылдары Түркістан мұхтарияты құрылды. Түркістан республикасы. 

Әруағыңнан айналайын Нәзір, Сұлтанбек, Тұрар ағайлар бірі басшы, бірі қосшы болып осы 

республиканың ісін жүргізді. Оған татардан Ғаяз Ысқақи, башқұрттан Ахмет Зәки деген кісілер 

тілектес болған. Олар өз елдерінде бірі Башқұрт автономиясын құрған, келесісі «Орал-Еділ» 

республикасын құрмақ болған жандар еді. Екеуі де Түркістан республикасына тілеулес болған 

айтулы азаматтар еді, шіркін! Кейін Түркияға қашып кетіп, совет өкіметінің жазасынан  аман қалды. 

Ахмет Зәки баспашылар (ол кісі солай атайтын.Қ.Е.) құрамында Совет өкіметіне қарсы күрескен 

үлкен қайраткер еді. Ал біз болсақ, Москвадан демалысқа келген кезімізде Ғани Мұратбаевтың 

ұймдастыруымен М.В.Фрунзе отрядына жанама сеп болып баспашыларға қарсы күрестік. Алғашқыда 

бізді баласынып қару бермеді. Қолдан газет шығарып оны қазақ, қырғыз, өзбек ауылдарына апарып 

таратып, тарата жүріп баспашылардың жайын біліп, Ташкентке ұйысқан әскерге келіп баяндап 

отырдық. О, ол кезде Абдолла Жармұхамедов ағайдың дәуірі жүріп тұрды. Ол атты әскерді басқарды. 

«Алай операциясын» ұйымдастырған. Жауынгерлік айырықшы еңбегі бағаланып үш мәрте 

«Жауынгерлік Қызыл Ту орденімен» наградталған еді. Арамызда бір комсомолымызды Қорбашы 

аттың бауырынан еңкейіп іліп ала жөнеліп шауып кете барды. Ертеңіне ауылдың шетіндегі үйден 

жолдасымыздың өлігін тауып алдық. Бойында бойтұмары бар еді. Онда комсомолдық билеті 

жасырылған. Баспашылар өзін өлтіріп, комсомолдық билетін турап тастапты. Онысы бізге ескерту 

сияқты еді. Осы қанды оқиғадан кейін бізге қару берілді... 

Жетім балалар интернатында бізді Садуақас Оспанов тәрбиеледі. Ол интернат директоры еді. 

Өзің білетін қазақтың тұңғыш дирижері Тұрғыттың әкесі... Өткенде келіп менен әкесі туралы естелік 

жаздырып алып кетті ғой... 

Бейсекең шапыраштанған жанарымен маған қарады. Жанары аспандағы ала-шарбы бұл секілді 

еді. Ақсақалды жайландырам ба деген оймен іле сұрау бердім. 

- Әкесі Садуақас Оспанов. Дұрыс-ақ. Ал, баласы неге Османов? 
- Е, қарағым Садуақас ағай тамаша педагог, журналист адам еді. Тағдыры ауыр болды. Оны 

кейін бір шешіліп отырып әңгімелеп берермін. Қысқасы, Садуақас ағай Семей жағына барып бір 

ауданның басшысы болып қызмет істеп тұрып 1937 жылы «халық жауы» деген жаламен атылып 

кетті. Екі қарындасы бізбен бірге оқитын. Фатима есімді біріне досым, қазақтың тамаша ақыны Ілияс 

Жансүгров үйленді. Бір бала тапқан соң ажырасты. Бірі ерленбей қалды. Ә, әңгіме Садуақас ағай 

туралы еді ғой. Өзі «халық жауы» болыпұсталып, атылып кеткен соң, әйелі, бала-шағасының 

көрмегені жоқ мына өкіметтен. Тұрғыт та түртпекті көрудейін көрді. Ақыры Москваға кетіп оқыды. 

Фамилиясын көз алдау етіп «Османов» етіп алды емес пе?! 

 Ақсақал күрсініп салды. 

- Иә, аға әңгіме Түркістан республикасы туралы еді дедім мен. 

- Біздің тәрбиешіміз қазақтың атақты ақыны Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің баласы Мұхамедәмин 

Жүсіпов. Қазақ тілі мен әдебиетінен сабақты Уфадағы медресе Ғалияны Мағжан Жұмабаев, Бейімбет 

Майлин, Сәйфи Құдашпен бірге оқыған Зейнел Ғаби Имажанов ағай оқытты. Жетім балалардың 

тәрбиесіне Сұлтанбек Қожанов, Нәзір Төреқұлов, Тұрар Рысқұлов, Садықбек Сапарбеков, Ғани 

Мұратбаев, Әбдікәрім ағай  көп араласты.  Сұлтанбек ағай «Ақ жол» аталатын газет ұйымдастырған 

еді. Оны бүгінгі «Социалистік Қазақстан» газетінің басы деуге болады. Тамаша газет еді. Біз жастай 

сол газетке хабар-ошар жазып бастадық. Жазғанымыз жарияланып тұратын. Газетке кейде 

Міржақып, кейде Сұлтанбек қол қоятын... Сұлтанбек ағай арқылы Міржақып Дулатовпен таныстық. 

Міржақып ағай арқылы Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов бастаған 

Алашордамен хабардар болдық. Кейін біліп жүрміз ғой, Сталин Алашордаға күн бермеген екен ғой 

қудалап. Ленин берген кешірімді де қайтып алып қойыпты. Қудалап түрмеге тыққан, түрмеден келген 
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соң қайтадан ізіне адам салып, қайыра қамап әбден мазасын алған. Ақыры бәрін атып тынды... 

қарағым! (Ол бет орамалын алып жасаураған көзін сүртті.) Босаған көңілін тиып, қайыра 

қайраттанды. Өлімге қиятын адамдар ма еді олар?! Сол қуғын-сүргін арасында жүріп Түркістан 

республикасы аяқтана бастады. Сол қуғын-сүргін арасында жүріп Алашорда ардақтылары Ташкенде 

қазақтың бар саладан оқулығын жазып, ғылымын негіздеді, бар жанрда еңбектеніп, көркем әдебиетін 

өркендетті. Ахмет Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегінен бастап Алашорданың бар жазған 

кітаптары Қазанда сақтаулы. Қала берді Москвада Ленин кітапханасында түп-түгел. Мен Ақаңның 

«Әдебиет танытқышын» жасырып сақтап келіп едім. Қартайдым. Ауру айналдырды. Сосын шәкіртім 

Рымғалиға беріп едім. Ол мақтанып айтып қойған ба, пәлеге басымыз қала жаздады. Алашорданы 

айтқызбайды.  

- «Жылымық кезі» деген болыпты. Н.С.Хрушевтің кезінде. Сол кезде орыстар бірсыпыра 

жазушыларын ақтап алды емес пе?! А.Т.Твардовский мұрындық болып Иван Бунин ақталды. Шет 

елге қашып кеткенімен кейін қайтып келген Куприннің жолы ашылды. 

- Москвада Хрушевпен бір үйде тұрғанмын. Ол басында Сталин саясатын сынап, демократ 

болғансыды. Бірақ, коммунистік қорғанды бұзу қайдан оңай болсын? Бұза алмады. Оның үстіне өзі 

де арақұмар  адам еді.Бастаған ісін аяғына дейін алып бара алмады.  «Жылымық» басталғанда аузы 

күйіп қалған біздің қазақтар үркіп қарап отырды. Анау Хайролла досымды қабатыма алып жалпы 

тізіммен ақталған Мағжан ағайдың шығармаларын шығарсақ деп біз  талпындық. Досым, бір-ер 

кітабымды аударған Жовтиске айтып Мағжан өлеңдерін орыс тіліне аударттым. Зұлайха жеңгей 

сондай қуанып жүрді. Әне-міне Москваға апарып жариялатуды ойлап жүргенде Қаз ГУ-дің комсомол 

ұйымының бірінші хатшысы, (ол да менің шәкіртім) Орталық Комитетке жасырын хабарлап қойып, 

бәрі жабылып қалды, қарағым.  

- Бәрін бірге қамтымай, неге бір Мағжанға тоқтадыңыздар? 

- Москвада оқығанда (1924-25 ж.) Мағжан бізге қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берді.  Татар, 

өзбек, қырғыз, башқұрт, қарақалпақ балалары бәріміз бірге оқимыз ғой. Сабақ орысша. Бірақ, 

бәрімізге қазақ тілі оқытылды. Мағжан Ташкеннен орыстың тамаша ақыны В.Я.Брюсов ашқан «Өнер 

институтына» келіп оқып жатты. Әрі бізге сабақ береді. Маған ұстаздың ықыласы ауды. Мені 

әдебиетке баулыды. Сабақты өте қызықты өткізетін еді. Кәдімгі өзіңмен әңгімелесіп өткізеді. Орыс 

ақындарынан достары көп болды. Білімпаз Брюсов, Блок, Белый... Оның М.Горькиймен де 

байланысы болды. Бір ұсталып сотталғанында М.Горькийдің әйелі арашалап алған ғой Мағжанды. 

Жылымық кезінде бір ақталса, орыс әдебиетімен тығыз байланысты Мағжан ақталар деген үміт 

болды бізде. Сөйт-сек, бәрі бекер екен. Коммунистер кешірімсіз екен. Оның үстіне біз Мағжанды 

аударып орыс ортасына жеткізе алмадық. Дайындық жасап жүргенде арақпаз Хрушев орыстың өнер 

адамдарымен ұстасып қалды ма?! Қысаң режимді кеңітемін деп білек сыбана кіріскен Хрушев кейін 

ол ойынан айнып қалды. Өнер адамдарын өзі қуғындай бастады. «Жылымық» сонымен бітті. 

Мағжанды қайта жаптық. Мағжанмен бірге бүкіл Алашорда қайта жабылды. 

Сол жылдары Сәбит (Мұқанов) Шәкәрімді ақтау керек деп әңгіме етіп жүрді. Бірақ, өзін 

оқытқан ұстазы Мағжанға қарсы болды. Әбділда да қарсы болды-ау Мағжанға. Сәбит өзінің 

Алашордаға қарсы жазылған «ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті: ұлтшылдық, байшылдық дәуірі» (1932 

ж.) аталатын сұрқия кітабын өңдеп қайта бастырмақ болып Қазақстан Жазушылар одағына хат жазып 

ұсынған. Бірақ, «жылымық» тез аяқталып, қайтадан «қара суық» басталып кеткен соң, Алашорданы 

ақтау, ол жайында жазылған сынампаз кітапты талқылауға ешкімнің де батылы жетпеді. Біздің 

әрекетіміз әлгіндей болып тұйықталды. 

- Өкінішті,-деймін мен. - Өкінішті. Қазақ жазушылары қызық. Әп-әдемі іс бастап, аяғын қой 

болдыға айналдырып жібереді. 

- Олай болатын себебі бар. Егер, Алашорда ақталса оның шығармаларын пайдаланған адамдар 

әшкере болады. Оларды көрсетушілер кіналанады. Содан да қорқады. 

- Кім сонда көрсетушілер? 
- Мағжан жөнінде Сәбитті атайды жұрт. Зұлайха (Зылиха) жеңгей Әбділдадан (Тәжібаев) 

көреді... Білетінімді айтайын, менің Жүсіпбек (Арыстанов) досымды  және Хамза Есенжановты 

ұстатқан менің екінші бір досым Есмағамбет (Ысмайылов). Ал, Ілияс (Жансүгіров) досымды 

көрсеткен Мұхаметжан (Қаратаев). Қарағым, бұл әңгімені қоя тұрайық. Саған бүгін айтайын, 

ойласайын деген әңгімем басқа еді. 

- Басқа әңгімені қоя тұрып осы әңгімені қаузайық тә, аға. Мынау қасірет әңгімесі екен. Кейінгі 

ұрпақ біле жүретін. 

- Е, қарағым, Алашорда тақырыбында әңгімелеу оңай емес. Олардың 
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бәрін ұстаз тұттым. Бірсыпырасының көзін көрдім, араластым. Ауыр, ауыр олар туралы әңгімелеу. 

Жаныңды жаралайсың. Жарым жүрегің ауырады.  1960 жылы «Жиырмасыншы жылдардағы қазақ 

совет әдебиеті» аталатын кітабымда Мағжан, Жүсіпбек, Смағұлдың аттарын атап, шығармаларын 

жанр табиғатына қарай талдап көрдім. Болмады. Редакторым Айтбай Хангелдин еді. Оны да 

көндірдім. Бірақ, лито қырқып тастады. Смағұл жайында біраз мәлімет қырқыдмай қалды. Сол 

секілді Мағжан мен Жүсіпбектің шығармаларының аты шолудың ішінде сақталып қалды. 

- Смағұл Садуақасов Сәбит Мұқановтың «Теміртас» романында мейлінше нашар көрсетілген 

ғой. Ол жайындағы тараушаңыз кітабыңызда қалай сақталып жүр, ағай? 

- Е, Сәбит Алашорданың қайсысын оңдырып еді?! «Мөлдір махаббат» романында Сейдәзім 

Кәдірбаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов, Бегайдар Аралбаев бәрін-бәрін алдырмас жау 

етіп көрсетеді, берілмес дұшпан етіп суреттейді. «Өсу жолдарымызда» да солай. «Өмір мектебі» 

мемуарында Сұлтанбек, Нәзір  ағайларды масқаралайды... Е, оны қой, қарағым. 

- Сонда өмірде ол кісілер ондай болмаған ба? (Сәбитті зерттеп жүрген басым жазушыны 

жамандыққа қимай-ақ отырмын.) 

- Қалай айтайын, енді? Мағжан, Міржақып, Жүсіпбек бұлар Алашорда партиясы құрамында 

болған, сол партияны негіздеген кісілер. Қателік болған шығар. Кешіруге болады ғой. Қазақ өз 

алдына ел болса деп армандаған. Ол айып па? Айып болған күнде кешіруге болады. Ленин оларды 

кешірген. Сталин ғой оңбаған! Кейін коммунистік партия қатарына амалсыз кірді ғой олар...  Смағұл, 

Сұлтанбек, Нәзір, Бегайдар ағайлар коммунист болған. Шын мәнінде коммунист. Коммунист өз 

халқын, өз ұлтын сүймеуі керек пе?! Олай емес қой! Ленинде олай айтылмайды. Ленинде әрбір ұлт өз 

алдына дербес ел боламын десе де ерікті делінеді. 

- Алашорданы Алашорда дейік. Ал, Смағұл, Сұлтанбек, Нәзір, Бегайдар 

коммунист деп отырсыз. Онда неге Сәбит оларды жек көреді? 

-  Әр түрлі себебі бар. Сәкен Нәзірмен айтысып қалған. Сәбит Сәкеншіл. Сұлтанбек ағай 

Сәбитке жекіген. Ол кісі бізде тап ақыны деген болмайды деп қарайтын. Ал Сәбит тапшыл. Сәбит 

пен Смағұл тіпті бір өңірдің қазақтары. Бір рудан болуы да мүмкін. Смағұл мен Ғаббас немере 

туыстар сияқты еді. Ана жылы Павлодарға барып «Қызыл Ту» облыстық газетін құрғанмын. Сонан 

білемін. 

  Иә, бәрі коммунистер. Сәкен, Сәбит, тіпті Тұрар бұлар Алашорданы жек көреді. Тапшылдар. 

Ал Смағұл, Сұлтанбек, Нәзір, Бегайдар ағайлар коммунист бола тұра, Алашорданы жақын тартады. 

Ленин оларға кешірім берді. Олай болса, қазақ мәдениетін қалыптастыруға Алашорда өкілдерінің 

білімін, дарынын пайдалануымыз керек. Ұлтты сөйтіп өсіруіміз керек деп біледі. Мағжанның 

кітабына Ташкентте алғысөз жазып жарыққа шығарған Сұлтанбек ағай. Кейін сол үшін күйді ғой. 

- Сәкен, Сәбит, Тұрар... тапшылдар не дейді? 
- Олар Алашорданы ату керек, құрту керек-дейді. Солай болды, қарағым. 

- Ой, мына әңгімеңіз шатақ екен. Сіздің бұл әңгімеңізден кейін мен Сәбит Мұқановты қалай 

зерттеймін? 

- Шатақ болса да шындық солай, қарағым. Оған қарап Сәбитті зерттемеу керек деген ұғым 

тумауы керек. Сәбит зерттеуге тұратын тұлға. Тұрсынбек (Кәкішев) Сәкен туралы өмірбяндық очерк 

кітабын жазып, Москвадан «Жизнь замечательных людей» сериясынан әдемі кітап етіп бастырды.  

Сәбит Мұқанов туралы да сондай кітап жазып, Москвадан бастырсаң, тіпті құба-құп! Тап деп 

айқайлап жүрсе де Сәбит бірсыпыра мұра қалдырған үлкен жазушымыз. 

- Ә, солай ма, аға?! Оныңызға рахмет! 

- Мен де коммунистпін. Бірақ, көзқарасына қарап, ешкімнің де шығармасына, мұрасына қиянат 

жасауға болмайды. Шет елде солай. Ана жылы бір Америкалық ғалым үйімізде қонақ болды. Содан 

білгенім Америкада да коммунист жазушылар бар екен. Олар көзқарасы үшін қудаланбайды. Тіпті 

Нобель сыйлығын алған коммунист жазушы да бар екен. 

 Мен әңгімемді Түркістан республикасы туралы әңгімелеп бастап едім. Республиканың «Ақ 

жол» аталатын органы болғанын айттым. Алашорданың күллі өкілі сол газеттің бетінде жарияланып 

тұрған. Сұлтанбек сол үшін күйді кейін. Оның үстіне Мағжан Ташкентте «Шолпан» журналын 

шығарған. Журнал бетінде де Алашорданың көп дүниесі жарық көріп жатар еді.  Мұхтардың да 

бірсыпыра шығармасы осы екі газет, журналда жарияланар еді. Біз оқыр едік. Жиырманшы жылдары 

Мұхтар да Ташкентте тұрған. Өзің білесің, біз Нұртас Оңдасынов, Жүсіпбек Арыстанов, Өтебай 

Тұрманжанов бәріміз Ташкентте №14 жетім балалар үйінде бірге оқығанбыз.Біздің өмірімізді 

Жүсіпбек «Таң жұлдызы» аталатын шығармасында жақсы көрсеткен. Оған мен рецензия жазғанмын. 

1923 жылы №14 интернаттың біраз баласы дайындық курсынан өтіп Москваға И.В.Сталин атындағы 

күншығыс еңбекшілері коммунистік университетіне түсіп кеттік те, Нұртас, Бктас (Шынарбаев), 
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Райымбек (Ахметов) секілді балалар орман шаруашылығы техникумына түсіп, Ташкентте оқыды. 

Оларға Ташкентте оқып жүрген Мұхтар Әуезов қазақ тілінен, бәлкім әдебиетінен де сабақ берген. 

- Әңгімеңіз Түркістан республикасы туралы... 

- Иә, иә. Осы күні бірді айтып бірге кететін болып барамыз. 

- Әлкей досыңыз айтқандай көп білесіз, білген соң айтасыз дә...  

- Ой, Әлкейдің білімі сұмдық қой. Е, Түркістан республикасы. 

- Осы аға, Түркістан республикасы, Түркістан республикасы дейсіз де отырасыз... Әр 

әңгімеңізде айтылады Түркістан республикасы. Сонда Түркістан республикасы қандай құрылым? 

- Е, мына сұрағың дұрыс енді. Әңгіменің басында татар Ғаяз Ысқақиді башқұрт Ахмет Зәки 

деген қайраткер кісілерді айттым емес пе?! Олардың бірі Башқұрт автономиясын құрмақ. Бірі Ғаяз 

Ысқақи Орал-Еділ республикасын құрмақ. Бұл түрік халқын біріктірмек мақсатта. Бақылап отырған 

коммунистер(Ленин. Сталин) түрік халқының бірігіп кетуінен қауіп ойлап Ахмет Зәкиге «Башқұрт 

республикасын» құруына әдейі рұқсат беріп жіберді. Мақсат түрік халықтарын ыдырату. Ғ.Ысқақи 

біртұтас татар, башқұрт болып отырған елге ырың-жырың кіргенін көріп бармағын тістейді. Башқұрт 

автономиясының алдамшы екенін кейін Ахмет Зәки де түсінеді. Бірақ кеш. Ахмет Зәкидің Ташкент 

тысынан келіп баспашыларға болысатын себебі енді оның көңілі Батыс Түркістанда (Орта Азия) 

Түркістан республикасын құруға ауады.  Әуел баста Түркістан республикасы  Россияға дербес түрік 

халықтарының ортақ мемлекеті болмақ ойда. Башқырлық татар Мирасит Сұлтанғалиев деген мықты 

қайраткер болған. Оның ойынша түрік халықтары бірігіп бір мемлекет болғысы келген. Оған бізден 

Тұрар Рысқұлов қана шендесе алды. Тұрарды түрікшіл деп айыптайтын себебі міне осыдан! Бірақ, 

кейін коммунистік қысымға шыдамай Тұрар ол ойынан айныды. Тіпті Түркістан республикасына 

қарсы жұмыс істеді. Сол кезде Сұлтанбек Түркістан республикасы Россиямен қатар жасайтын, 

тілектес жасайтын (Монғолия сияқты) коммунистік бағыттағы дербес мемлекет болсын деп жұмыс 

істеді. Түркістан республикасы – коммунистік республика. Оған Сталин тарыншылық жасамай-ақ 

қоюы керек еді. Оған тарыншылық жасап жүрген де өзіміздің қазақтар. 

- Кім сонда, аға? Мынау масқара екен! 

- Мағжан ағайдың айтуына қарағанда Сәкен, Тұрар. 

- Қалай тарыншылық жасаған?  

- Сталинге жамандап хат түсірген, кіріп айтқан. 
- Не дейді сонда? 
- Түркістан Алашорданың республикасы. Сұлтанбек Қожанов қой терісін жамылған қасқыр. Ол 

бүкіл Алашорданы қанатының астына алды.  Қайтпас алашордашыл Мағжанның кітабын шығарды, 

«Ақ жол» газетін Алашорданың қызметіне қойды. Солар жарияланады... Көп қой тағылған кінә. 

- Сталин қимылы қалай болды, аға? 
- Сталинді біздің қазақ қайраткерлері мойындай бермеген. Әсіресе Сұлтанбек көп келіспей қала 

береді. Бетіне айтып салады.Бәрі Сталиннің намысына тиеді дә.  Басы Алашорда болып басталған 

тұзақ Сұлтанбекке тасталып тұр емес пе?! 

        Алдымен «Ақ жол» Түркістан республикасының органы ретінде 

жабылды. Ол енді келіп Шымкент қаласының аудандық газетіне айналды. 1925 жылы КУТВ-ны 

бітірген соң мен «Лениншіл жасқа» (әрі газет, әрі журнал) редактордың орынбасары, Жүсіпбек 

(Арыстанов) «Ақ жолға» редактор болып қатар келдік. Ұзамай қағаз тапшы деген сылтаумен 

«Лениншіл жас» журналы, «Ақ жол» газеті жабылды.    

- «Ақ жолдың» тігіндісі сақталмаған ба? 
- Неге сақталмасын?! Сақталған. Ташкентте. Москвада Ленин кітапханасында. Ташкентте 

Низамиде сабақ беретін шәкіртім Қыдырәлі Саттаровқа айтып ана жылы Ғұбайдолла Балақадыров 

деген ақынның  өлеңдерін көшіртіп алдым. Менде сақтаулы. Саған беремін. Оқисың. Ұлтшыл ақын. 

Ұнаса жазасың. 

- Қыдырәлі Саттаровты білемін ғой. Оны фольклорға салғанша неге «Ақжол» газетін 

зерттетпедіңіз? 

- Ойымда болды. Бірақ, қорғатпайды. «Ақ жол» газетін ататпайды. Не жазсам да ол газеттің 

атын атамай материалын пайдаланып жіберіп жүрдім. Газеттің атын Темірбек (Қожакеев) екеуміз 

баспасөз тарихын жазғанда келтіргенмін. Темірбекке айтып едім. Әзір «Ақ жолға» жолы түспей 

келеді. 

- Орыста «Литературные памятники» аталатын серия бар. Академиялық серия.  Орыс 

әдебиетшілері «Колокол», «Свисток», «Северная лира» секілді газеттік басылымдарын зерттеп 

факсимилиясымен кітап етіп шығарды. «Ақ жолды» солай етсе ғой, шіркін! 
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- Күні туар. Кім біледі. «Ақ жол» түгілі демократтық бағыттағы «Ай, қап» журналының өзім 
айлап отырып архивтен көшіріп алған материалдарын Рымғали екеуміз кітап етіп шығарайық деп 

«жазушы» баспасына тапсырдық. Шықпады ғой. Шықпа – ды-е. Бұл қазаққа ештеңенің керегі жоқ па 

деп ойлайсың кейде. 

«Ақ жол» газетін ұйымдастырған Сұлтанбек ағай. Номер сайын Сұлтанбектің үлкенді-кішілі 

материалдары жарияланып отыратын. Ғани бастап «Артық етемін деп, тыртық ету жарамайды» деген 

мақала жазып біз де қатысқанбыз «Ақ жолға». Өзіміз «Ақ жол» газетін сынаймыз. Сол мақаламызды 

«Ақ жол» басты... Әй, турашыл еді ғой, Сұлтанбек ағай! 

Сұлтанбектің қызы бар осында. Алматыда тұрды. Әкесі туралы естелік жазып бердім. 

Сұлтанбек негізі ақталған адам. Қызына (Зиба) «Ақ жол» газетінен әкеңнің материалдарын жинап 

әкелсейші Ташкеннен, кітап етіп бастырайық. Ұмытылмасын дә Сұлтанбек ағай-дедім. Істемеді. 

Кейін Москваға көшіп кетті-ау. Әлихан Бөкейхановтың қызы Лизаға ұқсап орысқа тиген дей ме?! 

Бірдеме әйтеуір... Нәзір ағайдың қызы да Москвада тұрады. Жүсіпбек хат жазысып тұрады...  

... Бейсекең терең ойға батты. Көңілі нала, көзінде жас. Талайдың тағдырын тас талқан етіп 

құртқан Совет өкіметіне нәлет айтып отырғандай ішінен. 

Әлден уақытта басын көтерді. Сені шақырғандағы мақсатым Түркістан республикасының 

жайын айтайын деп едім. Түркістан республикасы тарихы өзбек ғалымдары тарапынан бірсыпыра 

зерттелген. Өзің білетін шәкіртім Көбей ғалымдығының үстіне өзбек тілінен аударатын тәржіман. 

Бірсыпыра шығарма аударды. Барыс-келіс жасап жүреді. Сол Сейдеханов Көбей жақында маған 

Ташкеннен Түркістан республикасы тарихи хроникалық тізбесінен құрастырылған мына кітапты ала 

келіпті. Осыны саған берейін дедім. Оқы, таныс. Сосын жоспар құрамыз. Ташкенге бараып, архивте 

отырсаң. Республика тарихын зерттерсің. Республиканың органы «Ақ жол» газеті тігіндісін 

ақтарарсың. Ташкентте Натан Маллаев бар. Сыйлас жүреміз. Бірсыпыра шәкірттерім бар. Бәрі де 

саған жәрдем береді. Осыған кіріссек. Әзірге сен мына кітаппен таныс. Ол қасында стол үстінде 

жатқан қызыл кітапты алып менің қолыма ұстатты... «Резолюции и постановления съездов 

Коммунистической партии Туркестана (1917-1924 гг)... 

Кітапты қуана-қуана қойныма тықтым... 

Р.С. Желтоқсан оқиғасы, «Қазақ ұлтшылдығы»...қым-қуыт уақыт белең алды. Ұлт басына іс 

түсті. Ұлтшыл ғалым Бейсекең денсаулығы нашарлай берді. Ташкентке іс сапар кейінге ысырыла 

берді. «Социалистік Қазақстан» газетінде істейтін тәп-тәуір қызметті Оңтүстік Қазақстандағы 

меншікті тілшілігіне алмастырғымыз да келді. Ташкенге жол ашу. Басшылық көнбеді. Бөгде кісіге 

уәде берілген. Аласапыран уақыт ұршықша иірді. Ілдеалдап Оңтүстікке жеткенмен аяғымыз «Ақ 

жолға» жетпеді. Мемлекеттік қызметке кірісіп кеттік. Адым қысқара берді. Уақыт өте берді. 

Күндердің күнінде «Түркістан мұхтариятын» зерттейтін жас азамат табылды. Хазірет Тұрсын! Біз 

аяулы ғалым  профессор Бейсембай Кенжебайұлының аманат тақырыбына бел шеше кіріскен 

Хазіретке Бейсекең ұсынған кітапты ардақты адамның аманатын қоса тапсырдық!  
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ӨЗБЕК АҚЫНЫ ЧУЛПОН ТАТАР ТІЛІНДЕ... 

 

Чулпонның «Уйный сазым» (Қазан 2014) жыр жинағын оқыдым. Чулпонның жыр жинағын 

қайталап оқуым. (Тәржіман «Чулпан» деп жазыпты. Шындығында өзбекше «Чулпон».) «Уйный 

сазым» - татарша. Қазақшасы «Ойна, менің сырлы сазым!...» болып шығады. Татаршасы несі? Иә, 

жинақ татар тілінде. Аударған татардың тамылжыған лирик көрнекті  ақыны Рәдиф Гаташ. 

mailto:kulbek1952@mail.ru
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Чулпон – бауырлас өзбектің үзіліп тұрған  лирик дегендей тамаша сазды ақыны. Роман да 

жазған. «Чулпон» оның тақуалләсы. Қазақша «Шолпан» ғой. Шын аты - Ғабділхамит Сүлейменов.  

1897 жылы туған.1938 жылы өзбектің азаттық аңсаған шын перзенті болғаны үшін атылған. Ату 

ныспы – шын перзентке айып болып тағылар ұлтшыл, тұраншыл, түрікшіл, жапон жансызы... қыл-

қысқасы «халық жауы.» Ұлттың шын ұлына жағылатын жала!  Чулпон 1938 жылы атылған. Одан 

бері қаншама уақыт? Өзбек лирикасы Чулпон биігіне жете алды ма екен осы жылдары? Әй, қайдам? 

Біздің Мағжан биігіне шыға алмай келе жатқанымыз сияқты. Қадыр Мырза Әлінің айтқаны бар: «Біз 

солардың уақытын өткізіп алдық па деп қорқамын...» Бір қарағанда ол да дұрыс. Біразының жабық 

жатып, уақыты өтіп кетті. Бірақ, уақыттық меже тұрғысынан бағалай береміз емес пе?! Солай. Ал, 

Мағжан - әлі жете алмай келе жатқан, жеткізе қоймайтын жүйрігіміз. Чулпон да солай. Өзбек 

әдебиетінің, тіпті түрік жұртының жыр бәйгесінде шашасына шаң жұқпас, жеткізбес бір жүйрігі. 

Тамылжыған лириктігіне барша өлеңі куә. Тоқсаныншы жылдары ақталған ақынның «Яна олдим 

сөзимни...» (Тошкент. Ғ.Ғулом номидаги Адабият ва санъат нашриети, 1991.)аталатын бір томдығы 

жарық көрген. Алматыда өзбек дүкені ашылып, сонда сатылған жерінен алып, өзбек тілінде оқып 

шыққанмын. Иә, тамылжыған лирик. Лирик қана ма?  

Жоқ, өзбек ұлтын сүйген, түрікшіл биікке көтерілген қоғам қайраткері. Тіпті Мұстафа Шоқай 

оны Ахмет Байтұрсынұлымен қатар қоятыны бар. «Ахмет Байтұрсынұлы мен Чулпон – ұлттық 

әдебиетіміздің ең үздік тұлғалары. Олардың шығармаларынан біз орыс тепкісінде қысым 

көрген тіліміз бен мәдениетіміздің өлмес, өшпес өміршең қуатын көреміз» (Шығармалары І т. 

Қайнар 1998 ж., 512 б.) А.З.Вәлиди Башқұрт автономиясын құрғанда, арнайы барып жәрдем еткен 

қайраткер.  Кейін алданғанын біліп, Түркістанға келіп, басмашылар жағында большевизмге қарсы 

соғысқанда да Вәлидиге тілектес жүрген. Олай болса  Чулпонның ақындығымен бірге 

қайраткерлігіне де қол қою керек. Оның үстіне, Чулпон жырымен жұртын оятқан тамылжыған лирик 

қана емес, «Шағатай бәсі» секілді азаттыққа үндеген ұйым құрған қайраткер де. 

Иә, Чулпонның лириктігіне оның бар өлеңі куә. Ал қайраткерлігіне өзбек азатшылы Молланур 

Вахитовқа арнаған «Шығыс нұры» (Шарық нұри»), «Кел бері», «Хазар естелігі» аталатын өлеңдері 

тағы да куәлікке жүреді. Бұл өлеңдер де тамылжыған лирика. Оптимистік рух, азатшыл үн мен 

мұндалайды. 

                Узган атнада Чин, Мачин йортында 

                Конфуцийның фәлсафәсен ишетте. 

                Бу атна Иран: зәрдәштлек турында, 

                Ничегрек? Дип, Ницшега киңәш итте... 
 

              Һиндастанда Бәдил белән йөрүен дә 

              Минем шәрыклек күзем анык күрде. 

              Аламутта – Хәсен сәйях илендә - 

              Минем рухым белән ул бергә йөрде... 

              Шуңа, ахры, сөя сине бар Шарык: 

              Син – Шарыксең, Шәрык – Син, аерма юк! 

                                                                        (1918 ж.) 

    Лирикалық кейіпкеріне қиып отырған Бәдил (Үндістандағы мұсылман ақыны)– діни реформатор 

Конфуций, Зәрдәштлек – Заратустра діні, Ницше «Заратустра солай деген...» философиялық 

трактатын жазған алман философы... Айналып келгенде Әбділхамит Сүлейменовтің өз оқыған-

тоқығаны, өз дүниетанымы! Чулпон міне, осындай биіктегі шоң шайыр еді, шіркін! «Хәзәр истәлеге» 

(Хазарды еске алғанда) аталатын өлеңі тіпті терең дер едік. «Гүзәл йолдыз, нұрлы йолдыз, сөйлә син  

                 Аталарның тарихтагы хатасын, 

                 Шул хатадан файдаланып, читләрнең 

                 Ил кукрәгендә гишрәтә-сафасын.-болып басталады өлең. Көріп отырғанымыздай, өлең 

аталарымыздың тарихтағы тарихи қателігін ашына айтудан басталады. Ол қандай қателік?  Хазар 

кезіндегі күшті, рухты түрік мемлекеті болғаны тарихтан мәлім. Билеушілердің өзара ынтымақ 

таппауынан, сосын дін атаулыға есігін ашып қойған «кең қолтықтықтан» құлаған мемлекет. Қазіргі 

Каспий теңізі кезінде «Хазар теңізі» аталғанын қосыңыз бұған.  Чулпон Хазар тарихынан сабақ алуға 

шақырады.  

                 «Гаугалы йорт корган ата-бабалар 

                  Киләчәктә ни көтүен белмәгән. 

                  Ил-йортны сакларга соңгы ханнар 

                  Төзек, дөрес чара-тәдбир кылмаган. 
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Салтанатты қоғам құрған ата-бабалар келешекке көз жібере алмаған, ел-жұртты сақтауға соңғы 

хандар қам қылмаған деп жылайды жетім жүрек  Чулпон Хазар хандығы жөнінде. Жалған мақтан, 

даңғаза даңқпен жүріп жат жұрт табанына түсіп езілгеніңді білмей де қалдың-деп зарлайды мұңшыл 

ақын. Міне, бүгін де мені сөйлетіп, өзің жәй тыңдап тұрасың (Житәр, булды! Мине гәпкә тарттың да 

Үзең анда тыңлап кына торасың...) деп қалың ұйқыда жатқан Хазар ұрпағына күйінеді. Хазар мұңын 

тыңдар, Хазар трагедиясынан сабақ алар  адам қалмады бүгінде дей келіп ақын аспандағы 

жұлдыздармен сырласады романтикалық сазға беріліп. «Авыз ачтың: тавышың килә, әй йолдыз! 

Сөйлә, сөйлә... ят кеше юк: икәү без...»-дейді тордағы бұлбұлдай мұңды ақын. Бір қызық бар. Ақын 

осы өлеңін бұрынңы Хазар теңізі, бүгінгі Каспий теңізінің жағасында 1920 жылы жазған... 

 Әр жол, жолында, ақжалдың жалында тарих ұялап жататын, ырғағында тарихи трагедия 

сыңсып салатын өлеңнің өзбекше мақам-сазын біздің Рәдиф дос (Гаташ) татарша құбылтып, 

құтыртып жеткізеді. Басы бірікпей Құдай қарғысына ұшыраған түрік жұртының жағдайын ойлап 

жүрегің қан жылайды. Беу, дүние! 

     Кил миңа, кил, кил миңа: 

     Кочагмны ачканмын. 

     Тормыш хакыйкать булса, аңа 

     Барлығымны атканмын... 

 

     Мин көчле, миндә гыйсъян, 

     Мин долкун, минда туфан, 

     Күперермен, ташармын, 

    Чигарамнан ашармын! 

 

    Туфаным илне басар, 

    Тормыш тавыннан ашар 

    Һәм үлмәс, мәңге яшәр! 

                                Диванбаг 1921. 

Қазақ ақыны (түрік ақыны) Мағжанмен үндес. Лермонтовтан басталатын жаны дауыл 

тілеушілік. Сонымен қатар «гыйсъян» бір сөзді қолдану бізді татар ақыны Ғабдолла Тоқайға қарай 

бастайды. Тоқай: «Жан-жағымнан ғыйсъян оты өбеді»  деп жырлайтын. Чулпонның толқынды 

өлеңі сөйтіп лирикалық кейіпкерінің жаны дауыл тілеуі жөнінен М.Ю.Лермонтовтан басталып, қазақ 

ақыны Мағжанмен жан толқыны болып жалғасады, ақырында татар ақыны Ғабдолламен «гыйсъян» 

болып азаттық жалыны шарпып аяқталады.   Чулпон енді бірде Сұлтанмахмұтша «Ни өчен ачылды 

күзем, кая качты үйкуларым? Бу уяныштан тулып ташты, ашты кайгыларым...» (Яшәеш) деп 

«Не үшін жасаймын?», өмірімде мән бар ма бостандықсыз? «Ұйқысыздық дендеп, дертке айналып, 

ұйқым қашты, азаттықты ойлап ащы қайғыларым тулап тасты...»-дейді-ау, ортақ өзбек ақыны. 

«Житәр, тор, чиктән ашкандыр Бу каргыш, бу хәкарәтләр!»-деп халықты азаттыққа шақыра 

ақырғанда «Интернационалды» қазақша сөйлететін Ж.Аймауытұлы, «Адамзат жүнжіме, жүрме 

бос!»-деп жырлайтын С.Сейфуллин түседі еске. Өлеңнің түйінін: «Қолымда соңғы тас қалды, 

Дұшпанға атпақ - тілегім. Көзімде  тамшы жас қалды, Мақсатқа аспақ – тілегім!»-етіп (қазақшалай 

салдық) деп түйеді... Әйтпесе, «Жапырақ» өлеңін оқып, ағаштан  айырылып түскен қалтыраған күзгі 

жапырақтан ұлтының тағдырын көретін өзбек ақынының өлеңін Г.Гейне,В.Луговской,  

Сұлтанмахмұт, М.Мақатаев, Н.Бегалы, К.Ахметова өлеңдерімен ойша сабақтастырамын. Ой айту, 

өлең ырғағын билетуі жөнінен ойша салыстырамын.  «...Әй Зарафшан! Уйнап-көлеп ага бир, 

Мәзлумнарның йөрәгенә кага бир!»-деп жырлайтын «Зарефшан» өлеңін оқығанда Шыршық 

жыршысы  Есенғали ақын түседі ойыма  «...ыршып ағатын, шыршып ағатын...»,  Зарефшанды да 

жырлаған ол. Өзара үндестік аңғарамын, сабақтастық сезіледі.  «Ақын – үндестік ұлы»-деймін 

А.Блокша. Әр заманада өмір сүрген ақындар бір табиғат - ананы үндесе жырлайды, үйлестіре 

шырайын кіргізе жырлайды. Үндестік ақындық дарын табиғатында, үйлесімділік пәндестікте 

(Зарефшан) жатыр. Табиғаттың тамаша бір көрінісін көркем көре білген ақындық көзді айтыңыз, 

ақындық көзді! 

Өлеңді оқып отырғанда қырғыздың шоң жазушысы Түгелбай Сыдықбековтің (кездескенде 

айтқан) үні келеді менің құлағыма. «Біз Октябрьге дейін бір-біріміздің шығармаларымызды 

қотормосыз (аударма Қ.Е.) оқи беретін едік. Өз басым Мұхтардың әңгімелерін, Сәбиттің 

«Сұлушашын» қотормосыз қазақшадан оқыдым. Ол кезде Ахмет Байтұрсыновтың арабша әліп-биі 

бізге де ортақ бола бастаған...» Түрік тұтастығын ойлаған Ысмайыл Гаспаралы (Қырымлы) үні 

құйылады жаныма. «Тілде, ділде, істе бірлік!» Ұран ғой. Ақаң нақты әрекет.  Әрекет берекетке 
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бастаған. Жоғарыда айтылған жайларға ден қойсаңыз қазақтың, өзбектің, татардың ақындары бірі-

бірінің  поэзиясын өз тілдерінде – түпнұсқада оқып танысып, оқып зерделеп поэзиядағы үйреніске 

айналдырып отыр емес пе?!  Ал, бүгін қазақтың қасыңда отырған, кезінде бір хандықта болған, 

қырғыздың өзі, бір Өзбек ордасынан іркіс-тіркіс енші алып бірге шыққан «көшпелі өзбек» 

(Б.Ахмедов), жалпы бүгігі өзбек  түсініп оқи ма? Татар ше?  Немесе біз оларды өз тілдерінде оқи 

аламыз ба, оқып жүрміз бе? Олай етер болсақ, бүгін татардың тамаша ақыны, ТР мемлекеттік 

сыйлығының иегері Рәдиф Гаташ қазақ Мағжан, өзбек Чулпон шығармасын тәржімалап қызыл май 

болып жатпас еді-ау?  

    Рдиф дос бауырлас өзбектің өлеңін қалай аударған? Іздене аударған. Жеке өлеңді ғана емес, 

ақынның поэтикалық рухын, ақындық демін, лебізін ұстай алған, ұстай алған да ақындық поэтикалық 

мәнерді тап басып аударған. Чулпон өлеңінің рухымен ХХ ғасырдың 20-шы жылдарындағы 

Түркістанға саяхаттайды. Тұлғалардың өмірбаянына үңіледі, тарихи оқиғалардың ішіне кіреді... Оған 

жинаққа жазылған көлемді алғысөз куә! 

Түрік халықтары ынтымақ-бірлігін ойлаған, ойлаған да жалпы түріктік өреде жыр толғаған 

Чулпон 1938 жылы «ұлтшылдығы» үшін атылып кеткен. Өкініш. Сырбайша толғанасың «Жан 

екенсің өлімге қыймайтұғын...» Сәкенге қарата айтқаны. Іштей Чулпонға қарата қайыра айтасың. 

Айтасың да ойланасың. Оу, көзі тірісінде бірін-бірі оқып, бірінен-бірі үйреніп өскен түрік халықтары 

ақындарының поэтикалық дәстүрі түрік халықтары ақындары арасында сақталып қалған екен дә, өзін 

атып, кітаптарын өртеп, зынданға тастауына қарамастан ақын рухы адамзат көгінде дін-аман жүр 

екен де қалықтап деп шүкірлік қыласың... Чулпон ақын әлі күнге жалғасып жатыр-деп түйесің. Түрік 

халықтары ақындары поэзиясындағы сабақтастық та, бүгінгі аударма да соған үндейді. Сыншы  

бауырлас өзбек ағайынның ХХ ғасыр басында өмір сүрген тамаша ақыны Чулпонның «Ойна, сазым!» 

аталатын сексен жылдан кейін татар тіліне тәржімаланған жыр жинағы туралы түріктанушылық 

мақаласын: «Егер, тарихи тамыры бір түрік халықтары ақын-жазушылары сексен жыл бір-біріне жат 

болып жатсырап кетпей, рушылдықтың ру-дыруына түсіп кетпей, сексен жыл бұрынғы,  тіпті ХҮ 

ғасыр бұрынғы  «сән-салтанаты дүниені тітіреткен» (Сұлтанмахмұт) қалпын бұзбай, тату-тәтті 

туыстық арнада дамығанда, ақын-жазушылары түрік бірлігін жырлаған күйі жеткенде бүгінге қалай 

болар едік?»-деп ойлайды... Гаяз Ысқақидың «Идель-Урал» идеясы, А.З.Вәлидидің  «Башқұрт 

автономиясы», «баспашылық күресі», М.Сұлтанғалиев, Т.Рысқұловтың «Түркістан федерациясы», 

С.Қожанұлының «Түркістан коммунистік федерациясы» жүзеге аса қалғанда қандай болар едік, түрік 

жұрты?-деп те ойланады. Өкінішке қарай олай болмады. Түріктік тұтастық жайлы тәтті армандар 

большевиктердің табаны астына тасталды, большевизмнің табаны астында тапталды... Аяулы 

ақынның поэзиясының дені осы бір тарихи қателікті өкіне жырлауға саяды. 

Мұхтар Әуезовтің ХХ ғасырдың 20-шы жылдарында жазған әңгімелерін, көсем сөздерін 

(публицистика) оқып отырсаңыз біздің қазақ қоғамының тап осы бүгінгі кемшіліктері бадырайып 

көрініп тұратыны бар. Бейне ұлы жазушы ХХ ғасырда өмір сүріп ХХІ ғасырдағы келеңсіздіктерді 

көзімен көріп тұрғандай күй кешесің. Чулпон поэзиясынан, публицистикасынан да сондай рухты 

сезінесің,  ХХ ғасырдың 20-шы жылдарындағы өзбек (1925 жылға дейін сарт атанған) қоғамына, тіпті 

түрік қоғамына тән келеңсіздіктер көрінеді. Ұлтты (халықты) оятқысы келеді. Өткенен сабақ алса 

екен, сабақ ала отырып ертеңге еркіндікке қадам басса екен деп армандайды мұңшыл-күйшіл ұлы 

ақын. Ең бір қызығы – ХХ ғасырдағы түрік қоғамын көзбен көріп жазған өлеңдерінен, 

публицистикасынан түрік қоғамының (оның ішінде өзбек, қазақты қоса айтқанда) бүгінгі ХХІ 

ғасырдағы бар кемшілігі көрініп тұрады. Ондай сарынды әсіресе бір кездегі Түрік аталатын ұлы 

қағанаттан ынтымақсыздықтан бөлініп-бөлініп бөлшектеніп тарыдай шашырап бет-бетімен бытырап 

кетіп бара жатқан бүгінгі қазақ, өзбек, татар, қырғыз, башқұрт, түркмен, әзірбайжан... дегендей  ұлы 

қағанат ұрпақтары  жайлы зар! 

Ұлтшылдық арқылы ғана бара алатын түрікшілдікті былай қойып, рушылдықтан аса алмай, 

ұлтшылдыққа қадам баса алмай қиналып тұрған бүгінгі қазақ қоғамы жайлы айтылғандай болатыны 

бар... Қазақ қоғамы туралы ғана ма? Тәуелсіздік ала алғаны бар, тәуелсіздік ала алмай бодандық 

бұғауын таз кепештей киюмен күні өтіп келе жатқаны бар күллі түрік жұртын «түрік халықтары 

(дұрысы түрік ұлт-ұлыстары) интеграциясын» сылтау етіп түрік мемлекеттері саммитінде сөйлеп 

жүрген Н.Ә.Назарбаевқа түрік тарихына терең бойламай, түрік халықтары келешегін тұтастыра 

ойламай, сол себепті ілесе алмай, тіпті жан тартпаса да экокмикалық тиімділігін ескеріп болса да 

қолдай алмай  отырған бүгінгі түрік жұрты жайлы да толғанысты бүгін жазылған өлеңдей әсер 

ететінін қараңызшы. Түрік ынтымағы туралы («Хазарды еске алғанда) ХХ ғасырдың 20-шы жылдары 

өзбек ақыны Чулпонның (Әбділхамит Сүлейменов) Хазар (Каспий) теңізі жағасында отырып 1920 

жылы жазған өлеңінің тағылымы, міне, осындай! Айналып келгенде  ыдырауы тоқтамаған түрік 
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халықтарының б.гінгі тағдыры, бүгінгі халі өлеңді осылай қабылдатып отырады.  Бұл – бір жағы 

бүгінгі түрік халықтары трагедиясы, екінші жағы түрік халықтарының трагедиясын  1897-1938 

жылдары өмір сүрген өзбек ақыны, шолпан десе – Шолпан жұлдызындай жарқырап шығып, 

жарқырап жанып тұрып, құйрықты жұлдыздай ағып өткен Чулпон өлеңінің өміршеңдігі! Өлеңнің 

поэтикалық әсерінің күштілігі соншалық, тарихи ситуациялардың ұқсастығы соншалық қазіргі қазақ 

(өзге де түрік мемлекеттері) мемлекеті Хазар тағдырын кешіп кетпес пе екен?-деп зәрең қалмайды...  

Бұдан сәл бұрынырақ, татар туыстар қазақтың ұлы шайыры Мағжан Жұмабайұлының бір 

томдық шығармаларын  өз тілдеріне тәржіма еткен еді. (Оны да бүкіл бүгіліс-түгілісін жазып, ішкі 

иірімдерін иіріп-шиіріп тамаша етіп аударған біздің Рәдиф Гаташ.) Мағжан күллі түрік дүниесінің 

гимнін «Түрікстанды» жазған ұлы түрікшіл. Тәуелсіздікке ұмтылған Түркиеге бағыштап «Алыстағы 

бауырыма» өлеңін жазғанын қосыңыз бұған!  Біз бүгін жете алмай жүрген түрікшілдікке қазақ ақыны 

Мағжан, өзбек ақыны Чулпон ХХ ғасырдың 20-шы жылдары жеткен...  Бұған дейін Мағжан сөйлеген 

татар тілінде. Енді, міне «өз ағамыз» - өсімтал (ХХ ғасыр басында 2,5 миллион еді. ХХ ғасыр аяғында 

25 миллионға жетті, енді бүгін 35 миллион. Қ.Е.)өзбектің тамылжыған тамаша лирик ақыны Чулпон 

(Әбділхамит Сүлейменов) поэзиясын тәжге айналдырып төбеге көтере тәржімалап татар ағайындарға 

ұсынып отыр. Не себеп бар осында? Енді, осы бір сұрауға жауап берейікші. 

Біріншіден, кеше Кеңес өкіметі бүкіл әділетсіздігі өз басына сор болып жабысып, ғазауат соғып 

ыдырағанда, татар, башқұрт, шуаш, саха, хакас .т.б дегендей бірсыпыра түрік ұлт-ұлыстары  өз 

аяғымен келген тәуелсіздікті ала алмай қалды. Оларға тәуелсіздік өз аяғымен бармады. Минтемір 

Шәймиев сынды ақылман басшы басқаратын татар жұрты тәуелсіздікті соншалықты аңсап күтіп еді. 

Алармыз деп сонша мойнын созып, дәмеленіп бағып-ақ еді. Тіпті Қазан көшелерінің атауын түрікше 

орамға келтіріп латынша жаза бастаған болатын... Өкінішке қарай, «демократия қаншалық көлемде 

керек? Алыңдар!»-деп бастаған РФР Президенті Борис Ельцин татарға (өзге түрік ұлт-ұлыстары 

секілді) келгенде танабы тартылды да қалды. Татар КСРО-дан шығып кетуі үшін бір шет елмен 

шектесуі керек еді. Егер, Орынбор – қазақтың астанасы  күйінде қалғанда Татарстанның өзінде 6 млн. 

саналатын татар ипташтар сөз жоқ тәуелсіздігін алар еді. Әттең, «тонның келтесінің» кебі келді де, 

татар ағайын тарихтың тәлкегіне ұшырап қала берді. Еге-ер, татар тәуелсіздігін алғанда, көршілес 

(енді татарлар шет ел болып саналады емес пе?) башқұрт, башқұрттан соң шуаш та өз тәуелсіздігін 

алар ма еді, қайтер еді?! Татарларға тәуелсіздіктің өзінің келмеуі, әйтпесе Ресейдің бермеуі себебі 

міне, осыдан келіп шығады.  

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында түріктік патриотизм бір қазақ қаламгерлерінде ғана емес, 

түрік тектес халықтардың қай-қайсысында да шығандап көкке көтерілді. Татар ақыны Ркаил 

Зейдулла «Түрктер» атап мынадай өлең жазды. 

Түркләр без!- 

Кысан бу дөньяга 

Тудырган да безне Ашина, 

Жилдергәнбез житез тулпарларда 

Жилләр, зилзиләләр каршына. 

 

Түркләр без!- 

Кузебез дә хәтта 

Ук төзәргә диеп уелган. 

Офыкларда югалабыз, чыгып 

Тормыш дигән затсыз уеннан. 

 

Түркләр без! – 

Дөм карангы төндә 

Дала  бүресенен юлдашы. 

Таш диварлар кыса хәзер жанны, 

Ергая Күлтәгин ташы. 

 

Түркәр без!- 

Хәтер корбаннары: 

Күзне йомып тып-тын тор гына, 

Йөз меннәрчә кылыч күтәрелә, 

Һәм төмәннәр яуга ыргыла. 

 



412 
 

Түркәләр без!- 

Аларның да әле 

Ин чыдамы икән ләбаса!- 

Татар атын авыр аркан белән 

Өстерибез гасырлар аша. 

 

Түркләр без!- 

Кеше арбасында... 

Кулдан төште күптән дилбегә. 

Сиздермичә әрнеп күз ташлыйбыз 

Дөнья дигән атның биленә. 

 

Түркләр без!- 

Урман жәяүлесе 

Адымнарын тыеп атласын! – 

Арган жайдак камчы сабы белән 

Кага яна гасыр капкасын. («Казан утлары» журналы 2003, №9.) 

Жақсы өлең. КСРО ыдырап,  кеңес құрсауында болған әрбір түрік ұлт-ұлыстары тәуелсіздікке 

талпынып жатқан сәтте жазған өлеңі татар ақынының. Біз татар ақынының өлеңін келтірумен 

шектеліп отырмыз. Шындығында  көк түріктер тақырыбына қалам тартқан түрік ұлт-ұлыстары 

ақындары көп болды ол жылдары. (Қазір түрікшілдік патриотизмі әлсіреп кетті десек жарасады.) 

Осының бәрінен ой түйсек, ХХ ғасыр басында  бір «оянып» алып, кеңестік кезеңде қайта 

қалғып кеткен, ХХ ғасыр аяғында тағы бір оянып, бірақ тәуелсіздікке жете алмай салы суға кетіп 

жүрген татар халқын Рәдиф Гаташ сынды қайраткер ойдың, азаматтық пафостың ақыны қазақ 

Мағжан, өзбек Чулпон поэзиясын татар тіліне тәржімалау арқылы «рыноктық капитализмге» ессіз 

кіріп, ұлттық санадан ажырап бара жатқан ұлтын, халқын түріктік ынтымақ аясында қайта оятсам 

деген ағартушылық арман! Мағжанның «Түркістаны», Чулпонның «Хәзәр истәлеге» «іздегенге 

сұраған» болады да шығады. ХХ ғасыр басында түрітік ынтымақ, бірлік биігіне шыққан екі ұлттың 

екі ақыны түрік жұртын бүгін де оятуға жарайды. Тәуелсіздікке қолы жетпеген түрік жұртын 

тәуелсіздікке бүгін де шақыра біледі, шақыра береді ол өлеңдер. Сонымен қатар, тәуелсіздігін алған 

түрік жұртын – Тәңірі жеткізген тәуелсіздіктен айырылып қалмаңдар!-деп ескертіп тұрғандай әсер 

етеді. 

Біле білсең, түрік жұрты Хазар тағдыры – Сенің тарихың. Сенің тарихың – сенің тағдырың. 

Хазардың аярлардан, азғындардан азар болған, іштен іріп азып-тозған, елін-жерін тастап Ауғанға 

қарай ауып кеткен (Құмық қана Кавказда) халқы әлі күнге елін-жерін сағынып жылайды деседі... 

Тарих спиралды қайталанады дейді тарихшылар. Хазар тарихы қайталанбасын, тағдыр болып 

қазақтың басына, күллі түрік жұртының басына келмесін деп тілейік! Қазақ Мағжан, өзбек Чулпон 

өлең-сазы осындай мақамда! 

Ақын бірнеше өлеңін («Жәй үткәч», «Әй болыт!») Шымкент шаһарында жазыпты. Оны 

айтасыз, Шымкент шаһарына арнап «Болаклар кочагында» аталатын өлең жазыпты жампоз ақын. 

Өлеңдерінің астыңғы жолында «Ташкент», «Бохора», «Әндижан», «Коканд», «Баку» (Бакы деп алуы 

керек еді), «Ош», «Хазар деңизи...» деген ныспы жазылыпты. Себебі ме? Себебі ол кезде «Тұтас 

Түрікстан» идеясы, тіпті «Түркістан республикасы» да бар еді мына ғаламда... Ол кезде ұлы 

Түрікстан жерін азаттық идеясы кезіп жүр еді... «Түрік дүниесін кезіп жүріп азаттыққа шақырған, 

«Түркістан республикасын» желіп жүріп азаттыққа  үндеп маздап жанып, маздаған лирика жасаған 

ақын Чулпон! 

Рәдиф Гаташ алдымен татардың тамаша ақыны, лириктікке тән табиғатпен маздап жанып, 

отаншылдық рух, рух азаттығы жайындағы ойларын махаббат сазына орап  жазатын лирик. Сосын 

ізденімпаз тәржіман. Кімді аударса да төл тілінен, түпнұсқадан  тәржімалауды ту етіп жүрген ол  

өнердің бұл саласында да барынша табысты. Ізденіп аударады. Мағжанды қазақ тілінен тікелей 

тәржімалау үшін бізден сөздік те сұратты, қазақ ақыны өмірі мен шығармашылығына қатысты 

әдебиеттерді де сұратты. (Өз басым қазақ-орыс тілі сөздігі» мен әдебиетші Ш.Елеукеновтің 

«Мағжан» аталатын кітабын жіберген едім). Енді өзбек тілі. Өзбек тілі қазақ тіліне қарағанда иран-

парсы  ықпалы көбірек кездесер тіл. Өзбек тілінен тәржімалау мехнатын да біраз шекті-ау біздің 

Рәдиф! Бұл жолы да солай еткен.  Өзбекстаннан өзбекше-орысша сөздік алдырған. Хатип 

Миңнегулов, Рәзил Вәлиев, Лирон Хамидуллин сынды Өзбекстанмен байланысты оқымысты 

кісілермен көп кеңесіпті. Ақырында  татар тіліне қалың қатпарын да, иірім-иірім шақтарын да жүйрік 
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аударып жеткізіп, кітап етіп шығарыпты. Шығарған кітабын «Туркестанга – Кулбәк дуска 

Казандагы «туранчы» Рәдиф Гаташтан. Август 2015» -деген қолтаңбамен бізге – Түрікстанға 

жөнелтіпті.Әуел бастағы ұсыныс-тілегімізді қабыл алған, бітірген ісіне ризашылығы. Түріктік 

ынтымақ-бірлікке бір тамшы да болса үн қостым-ау деген қанағат сезімі! 
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ПОЭМА МАКСИМА ГЕТТУЕВА «КОСМОНАРТЫ» КАК МОДЕЛЬ  

ВЕРТИКАЛЬНОГО КВЕСТА 

 
Объектом художественного анализа в статье является поэма классика балкарской литературы Максима 

Геттуева «Космонарты», где тесно сопрягаются две дискурсивные линии: нартского эпоса и космического 

путешествия. Особое внимание в статье уделяется категории «вертикальный квест». 

Ключевые слова: карачаево-балкарская поэзия, Максим Геттуев, поэма, вертикальный квест, 

онтологический статус, футурология.  

 

The object of artistic analysis in the article is a poem of Balkar classic Maxim Gettuev «Kosmonarty», where 

two discursive lines of Nart epic and space travel are closely interfaced. Particular attention is paid to the category 

«vertical quest». 

Keywords: Karachay-Balkar poetry, Maxim Gettuev, poem, vertical quest, ontological status, futurology. 

 

Максим Измаилович Геттуев (1916-1985) – классик карачаево-балкарской поэзии, автор целого 

ряда сборников на родном языке: «Тюбешиуле» («Встречи»), «Ачыкъ жюрекле» («Открытые 

сердца»), «Солдат жолла» (Пути солдата»), «Жыйырманчы ёмюр» («Двадцатый век»), «Атламла» 

(«Шаги») и др. Благодаря внутренней музыкальности многие его стихи обрели статус песни и на 

сегодняшний день широко известны в народе. Особенно популярной стала песня М. Геттуева 

«Каштаны», вошедшая в классический репертуар народной артистки России Эдиты Пьехи. Военная 

тематика предопределена участием поэта в Великой Отечественной войне. Тема Востока также 

занимает важное место в творчестве поэта, поскольку в годы депортации карачаево-балкарского 

народа он проживал в Таджикистане, работал в республиканской газете «Ленинабадская правда». 

Множество пройденных дорог сформировало в художественном сознании Максима Геттуева 

архетипический образ «квеста» - путешествия, высшим смыслом которого является духовное 

саморазвитие героя, его восхождение к высшему в самом себе. При этом литературный квест 

карачаево-балкарского поэта изначально был отмечен знаком вертикали из-за расположения его 

родного аула Гирхожан у подножия высочайшей вершины Европы - Эльбруса (5642м.), а также 

близости Главного Кавказского Хребта. Начало космической эры в середине ХХ столетия, первый 

полет человека в космос интенсифицировали, усилили «вертикальную ритмику» геттуевской поэзии.  

На протяжении многих тысячелетий человечество пыталось исследовать и проникнуть в 

тайный, полный загадок космос. Идея полетов во внеземное пространство стала возможной только 

после того, как была осмыслена гелиоцентрическая система мира, выявлен и научно обоснован тот 

факт, что планеты тоже являются объектами, подобными Земле, и их можно посетить. Первым 

произведением, повествующим о пребывании человека в космосе, является фантастическая повесть 

Кеплера «Somnium» (1609). Подобные путешествия в космос описывали Сирано де Бержерак, 

Фрэнсис Годвин, Эдгар По, Жюль Верн, Марк Твен и многие другие писатели мира. 

Первый полет в космос, сопряженный с ведением «холодной» войны между СССР и США, стал 

знаменательным событием для нашей страны. Это был шаг вперед. И вряд ли найдется 

отечественный художник второй половины XX века, который прямо или косвенно не отразил бы 

данное событие в своем творчестве. Среди этих космических «летописцев» - А. Толстой («Аэлита»), 

В. Сапарин («Новая планета»), И. Ефремов («Звездные корабли»), В. Язвицкий «Путешествие на 

Луну и Марс» и др. Следует отметить, что в одном из индийских храмов, где отмечены имена самых 
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выдающихся личностей мира, фигурируют имена двух россиян - Антона Павловича Чехова и Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

Событие, связанное с первым полетом человека в космическое пространство, породило новое 

направление в художественной литературе – космоцентрическую поэзию. Во второй половине ХХ 

столетия появилось огромное количество произведений научно-фантастического, неоромантического 

толка, посвященных описанию межпланетных скитальцев, инопланетян, встречи землян с 

предполагаемыми «небесными существами». С позиции онтологической поэтики такой тип 

произведения может быть квалифицирован как «вертикальный квест», поскольку движущей силой 

текста является процесс саморазвития героя в результате космического путешествия. 

 Классической художественной моделью вертикального квеста является поэма М. Геттуева 

«Космонарты» (1964), посвященная Юрию Гагарину. Философская идея текста заключается в 

извечном стремлении человека постичь околоземное космическое пространство, подружиться с 

инопланетянами, совершить научный и экзистенциальный прорыв в цивилизационной истории 

человечества. Понятием «двоемирие» можно обозначить композиционные особенности поэмы, 

учитывая, что действие в ней происходит во сне и наяву, в далеком эпическом пространстве и 

«завтрашнем» дне новой космической эры. Знаком «двоемирия» отмечен и синтетический заголовок 

текста, вобравший в себя понятия «космос» и «нарты». Весьма удачно придуманный автором 

неологизм соединяет фантастические чаяния древних мечтателей и реальные научные достижения 

современных ученых, превративших сказку в быль. 

В самом начале повествования автор, обращаясь в прошлое, ищет некий культурный 

эквивалент образу космонавта. Попеременно он сравнивает космического первопроходца с 

«крылатым конем», «ковром-самолетом», «Колумбом». В итоге автор уподобляет космонавта герою 

нартского эпоса Сосруко, учитывая его умение «быть крылатым», перемещаться в другие миры, 

совершать подвиги в интересах всего человечества. Именно эти аналогии порождают двуединое, 

емкое, концептуальное понятие «космонарт», знаменующее собой новый онтологический статус 

человека, устремленного вверх, к звездам с одновременной опорой на прочные историко-

мифологические корни. 

Большой интерес представляют футурологические сценки в поэме, где рисуется аэропорт 

будущего, «новое Внуково». Здесь земляне запросто ведут разговоры о том, что «я лечу на Марс, 

вылет в пять сорок», «а я на той неделе собралась лететь на Венеру». Тематическим центром поэмы 

является беспересадочный прямой перелет на воздушном судне героя-протагониста с другими 

пассажирами-землянами на Марс. Далее описывается «одомашненная», уютная атмосфера Марса, 

даже несколько пасторальная. Из иллюминатора герой видит марсианский поселок, где «дома 

напоминают пуговки на белой рубашке», кругом стоят «улыбающиеся марсиане с флажками и 

цветами». Прозрачно просматривается интертекстуальная связь с «Аэлитой» А.Н. Толстого, в 

частности, указывается, что инопланетные жители могут быть потомками «голубых племен гор», 

описанных русским писателем. Особо не заостряя внимание на проблеме коммуникации, автор 

упоминает о знаках, которые собеседники рисуют на песке. В то же время приводится и довольно 

официальный текст «партийного работника» Марса: 

 

 Келиригизни    Вашего прибытия 

 Тургъанбыз сакълаб,   Мы долго ждали, 

 Ма энди келдигиз,   И вот вы здесь, 

 Хош келигиз!    Добро пожаловать! 

 Жер адамлары    Люди земли 

 Келсинле къатлаб!..   Пусть много раз прилетают!.. 

 Дос хоншулача,    Как добрые соседи, 

 Бир бирге тюбеб,    Встретившись друг с другом, 

 Жер бла Марс    Земля и Марс 

 Ариу сёлешедиле.   Душевно беседуют. 

 Рахатлыкъ болсун   Пусть будет мир 

 Арабызда деб,    Между нами 

 Аллай оноугъа келишедиле.  Так решили они. 

  [1:70].     (Подстр. пер. авт. статьи). 

 Тема интерпланетной дружбы подкреплена в поэме и темой «платонической» любви между 

землянином и «прекрасной марсианкой». Кажется, данный сюжет автору понадобился для признания 

в любви к своему родному Кавказскому краю. Не жалея красок, герой описывает свой райский уголок 
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(мени жаннетим), с его белоснежными горами, вековыми лесами, пшеничными полями, жемчужными 

камнями и самым большим богатством – людьми, излучаюшими свет, и, наконец, родными людьми, 

без которых жизнь немыслима. Вне всякого сомнения, в этих «патриотических» строках отпечаталось 

томление по родине недавнего спецпереселенца М. Геттуева, проведшего вместе с балкарским 

народом тринадцать горьких лет в среднеазиатской ссылке. Впечатленная рассказами главного героя, 

«прекрасная марсианка» изъявляет желание посетить Землю. Дальнейшая страничка в поэме является 

своего рода «рекламным текстом для марсиан», то есть художественным переложением принципов 

кавказского гостеприимства с описанием красот Кавказа, обычаев, традиций и особенностей 

национальной кухни. 

 Специфической особенностью языка геттуевской поэмы является ее насыщенность русскими 

лексическими единицами, органически вошедшими в стихию балкарского языка. Это – такие слова, 

как экспедиция, космос, шар, планета, ракета, миллион, гавань, океан, зал, пластмасса, старт, 

пилот, Внуково. Полагаем, их чрезмерность обусловлена новизной, слабой разработанностью 

космической темы в балкарской художественной культуре на тот момент. Вне всякого сомнения, 

эквиваленты большинства приведенных слов имеются в богатейшем тюркском (балкарском) языке, 

но видимо, сказывался и фактор моды на русскоязычную научно-техническую лексику. Обращают на 

себя внимание и оригинальные рифменные сочетания М. Геттуева «март-нарт-старт», а также 

внутренняя рифмовка «къарс-Марс», где балкарское слово органично сочетается с 

интернациональным. 

 Необычен хронотоп поэмы, где неуемная поэтизация «марта» немного озадачивает читателя 

своей «некосмичностью» по сравнению с космическим «апрелем». Однако все проясняется в финале 

поэмы: все описываемые М. Геттуевым действия героя, его «звездный сон» на поверку являются 

одним большим мартовским «кануном» знаменательного двенадцатого дня Апреля. 

 Сюжетная линия построена таким образом, что в конце повествования героя неожиданно 

пробуждает от провидческих сновидений голос диктора Всесоюзного радио Юрий Левитан, который 

торжественно объявляет, что Юрий Гагарин, совершив свой эпохальный космический полет, только 

что успешно возвратился на Землю. В этом контексте онейрическое межпланетное путешествие 

геттуевского «космонарта» выглядит как канун, преддверие, готовность «номер один» для начала 

космической эры. Важную роль в изображении такого экзистенциального двоемирия сыграл весьма 

удачный авторский прием композиции обрамления. 

 В одной из своих работ основоположник теоретической космонавтики К. Э. Циолковский 

пишет: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели… Человечество не 

останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за 

пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство» [3:196]. Развивая мысли 

ученого, литературовед С.Г.Семенова вводит в научный оборот специальный термин 

«космоцентрическая поэзия», главным критерием которой является присутствие в тексте образа 

«активного эволюционера» с «развитым нравственным чувством» [2:17]. Именно таким 

высокодуховным «эволюционером» является «космонарт» Максима Геттуева, которому на 

гипотетическом уровне удается выйти из своей земной «колыбели» и расширить бытийное 

пространство человечества. Учитывая, что многие научно-фантастические произведения имеют 

сильный прогнозный потенциал, не исключен и полет первого землянина на Марс в обозримом 

будущем. 

 В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

 1. Фактическая история полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года стала своего рода 

«культурным прототекстом», стимулировавшим появление в отечественной литературе второй 

половины ХХ века целого ряда космоцентрических произведений. Важное место среди них занимает 

поэма М. Геттуева с примечательным названием «Космонарты». 

 2. По художественно-философской концепции М. Геттуева, «космонарт» - интегративная 

личность, сочетающая в себе идеализированные мужские черты героя нартского эпоса и 

современного летчика-космонавта.  

 3. Космическое путешествие главного героя поэмы можно характеризовать как «вертикальный 

квест», вобравший в себя множество культурных смыслов, в том числе, присущее горцам чувство 

«небесного притяжения», духовное самосовершенствование личности и начало новой космической 

эры в цивилизационной истории человечества. 
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РОМАН «ТУРКЕСТАН» ТАТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ К. БИККУЛОВА – 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА НАЧ. ХХ В. 

 
Данная статья посвящена исследованию романа «Туркестан» известного религиозного деятеля, 

просветителя, поэта и писателя конца ХIХ – начала ХХ века Касима Биккулова, посвятившего всю свою жизнь 

писательской деятельности и делу образования народа. К сожалению в советский период его произведения 

были незаслуженно забыты, преданы забвению. Роман «Туркистан» является одним из малоизученных 

произведений исследуемого автора, который изучается нами в рамках реалистической национальной прозы 

начала ХХ века. 

Ключевые слова: Татарская литература, творчество Касима Биккулова, реалистическая проза, роман 

"Туркестан"  

 

This article is devote to the study of the novel «Turkestan» written by famous religious figure, activist, educator, 

poet and writer of the late nineteenth and early twentieth century Bikkulov Kasim,  he devoted his whole life to writing 

and cause of education of the people. Unfortunately during Soviet period his works have been unjustly forgotten. The 

novel «Turkistan» is one of the his famous  novel ,which we studied in the framework of a realistic national prose of the 

early twentieth century. 

Keywords: Tatar literature, Kasim Bikkulov’s creativity, realistic prose, the novel «Turkistan». 

 

Касим Биккулов (1868-1937) – известный религиозный деятель, просветитель, поэт и писатель 

конца ХIХ – начала ХХ вв., изучение и введение в научный оборот литературного и исторического 

наследия которого стало возможным только в конце ХХ столетия.   

Он родился в конце 60-х годов ХIХ века в семье известных в татарском мире потомственных 

богословов Биккуловых, и как религиозный деятель, учитель-просветитель продолжил традиции 

своей династии, о чем свидетельствуют труды татарских историков Шигабуддина Марджани 

[Марджани, 1989: 283] и Ризауддина Фахруддина [Фахруддин, 2010: 136]. (Родословная Биккуловых, 

составленная внуком Касим хазрета Биккулова Расимом Джавдатовичем в конце ХХ столетия, гласит 

о том, что до революции 1917 г. четыре поколения Биккуловых были священнослужителями-

муллами: ....– Сюняй – Суюндек – Байсаид – Биккол – Яхуда (был муллой) – Габдуллатиф (был 

муллой) – Джамалутдин (был муллой) – Касим (писатель, мулла) – Джаудат – Расим – Марат).  

Велика роль династии Биккуловых в просвещении татарского народа в период реформ. Как 

было присуще многим татарским просветителям рубежа веков, деятельность Касима Биккулова 

также относится к разным областям общественной жизни: образованию подрастающего поколения, 

изучению истории, литературному творчеству. Получив религиозное и прогрессивное образование в 

одном из медресе города Казани (некоторые ученые считают, что он, как и его отец, учился в 

известном медресе Ш. Марджани, (они в третьем поколении (со стороны матери ученого) приходятся 

родственниками), Касим посвятил себя делу образования и воспитания народа, оставил после себя 

богатое литературное наследие. Кроме этого он стал известен как автор многочисленных «Книг для 

чтения», составленных для начальных школ и медресе, которые были популярны в начале ХХ века, 

по нескольку раз переиздавались в разных издательствах.  
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Обращает на себя внимание, что Касим Биккулов оставил также труды, посвященные истории 

религии («Тарихы әнбия» (История пророков, 1916), «Атамыз Адәм галәйһиссәләмдән 

пәйгамбәремез Мөхәммәд галәйһиссәләмгә кадәр» (От Адама (галәйһиссәләм) до пророка 

Мухаммада (галәйһиссәләм)», «Тарихе Ислам», (История Ислама, 1916)); истории народа («Татар 

ханнары» (Татарские  ханы, 1911)), родного края («Яңа Тинчәле вә аның тарихы» (Деревня Новые 

Тинчали и ее история, 1926)). Интересен тот факт, что некоторые его труды исторического 

направления также были изданы в 30-е годы ХХ века в Японии (История пророков, Токио, 1931); 

“Шартел иман вә ясине шәриф”, Токио, 1934). 

Литературное и историческое наследие К. Биккулова малоисследовано. Только в конце ХХ 

столетия, в связи с обновленческим процессом в стране, стало возможным изучение доселе 

неизученного литературного и исторического наследия татарского народа, связанного с 

дооктябрьским периодом истории и творчеством репрессированных в советский период писателей. В 

связи с этим, 1990-е годы также появились труды, где сделана попытка изучения отдельных аспектов 

деятельности К. Биккулова. Интересна в этом плане книга известного татарского историка 

Миркасима Гусманова «Каурый каләм эзеннән» (По следам рукописей) [Гусманов, 1994: 334-340], 

который впервые называет К. Биккулова, до сих пор даже не упомянутого в научных кругах, как 

«…известный в свое время просветитель, мударрис и писатель». Привлекает к себе внимание 

высказывание ученого по отношению к историческому труду Биккулова «Деревня Новые Тинчали и 

ее история». В разделе «Бывают и «пешие» истории» Миркасим ага оценивает эту работу как 

«вполне обоснованный исторический труд». Особо отмечает, что в работе на основе материалов 

шеджере (родовых древ) автор правильно подходит к проблеме определения летоисчисления. 

Ученый также считает положительным явлением тот факт, что к изучению истории деревни, 

Биккулов привлек множество исторических документов, актов, шеджере, информацию надмогильных 

камней, народных преданий и др.  

Положительным результатом в области исследования деятельности писателя К. Биккулова 

может считаться издание книги «Братья Биккуловы» (из серии «Личности», 2016), подготовленой 

группой ученых [Сайфулина, 2016: 448], где собран большая часть литературного и 

публицичтического наследия братьев Касима и Ибрагима Биккуловых.  

В данной работе нас интересует роман Касима Биккулова «Туркистан», изданный им в 1908 

году (первый вариант книги под названием «Әсирлек хикәяте» («Рассказ о заточении», увидел свет в 

1904 году). [Биккулов, 1908: 44]. Интересен тот факт, что ученый-литературовед Фарид Баширов, 

монографически исследовавший татарскую прозу начала ХХ века, в главе «Историческая тема в 

прозе» называет К. Биккулова «... одним из первых писателей, кто пробовал перо в этой области» и 

отдельно останавливается на его романе «Туркестан». «Это произведение, в первую очередь, 

интересен тем, что он является первым результатом стремления написать исторический роман, во-

вторых, он знакомит татарского читателя с народом Средней Азии, с его бытом, и что это 

произведение положительно отличается работой автора с историческими фактами» [Баширов, 2002: 

175]. Автор работы подчеркивает, что роман имеет историческую основу, при этом в нем отражаются 

просветительские взгляды писателя.  

Хотя ученый пишет, что «...в центре произведения отражен военный поход России во второй 

половине ХIХ столетия в Среднюю Азию», большую часть произведения занимает изображение 

жизни и быта народов Средней Азии. (Известно, что под именем «Туркестан» тогда подразумевали 

три области: Самаркандскую, Ферганскую и Сырдарьинскую. При этом весь Туркестан включал пять 

областей, расположенных одна за другой к востоку от Каспийского моря по границе Российской 

империи с Персией, Афганистаном и Китаем, а именно: Закаспийскую, Самаркандскую, Ферганскую, 

Сырдарьинскую и Семиреченскую, а также Бухарское и Хивинское ханства). 

В начале произведения автор пишет о культурно-экономическом состоянии Туркистана в 

середине ХIХ века. «Во времена, примерно около пятидесяти лет назад, Туркистан был совершенно 

другим миром. В те времена не было ни железных дорог, ни автомобилей, не было телеграфа, как не 

было ни равенства, ни братства...». [Биккулов, 1908: 4]. 

Таким образом, в самом начале сюжетной основы писатель готовит читателя к восприятию 

реалистических исторических событий, преподносимых автором в критическом ракурсе. В романе 

описываются исторические собятия, происходившие полвека назад на землях Туркестана, при этом в 

произведении выражается также отношение автора к данным событиям. В романе упомнаются такие 

города, как Петропавел, Ташкент, Бухара, Астрахань, где происходят события, связанные с судьбой 

героев произведения. Автор пишет о том, что в те дальные времена здесь творилось много 

жестокости по отношению к простому народу; убийства, продажа людей в рабство также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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присутствовали в реалиях этого края. «В этой книге мы расскажем историю братьев мусульман (кара 

нугайлар – черных ногаев), проданных в рабство по жестокости туркменов Туркестана и их тяжкой 

судьбе» - пишет автор произведения в самом начале произведения и дальше дает интересные факты 

из истории народа (ногаев), подробное описание об их происхождении, их географическом 

расположении. (Здесь хочется отметить, что сам автор, Касим Биккулов, по окончании медресе в 

городе Казани, был направлен в деревню Килячи Астраханской губернии с целью работы 

мударрисом-преподавателем в местном медресе, где он учительствует в течение двадцати лет (1885-

1905 гг.), где близко изучает жизнь, характер и быт местного населения – ногаев, о чем 

свидетельствует его научно-публицистическая статья о жизни Астраханских ногаях «Нугайлар 

хакында» (о ногаях). Здесь он подробно описывает, быт, обычаи и обряды этого тюркского народа. 

Он пишет: «...Ногаи, народ очень щедрый, они гостиприимны, радостно и уважительно встречают 

любого гостя, милосердны к путникам, открыты, миролюбивы. Им не присуще высокомерие, они не 

знают такого качества, как упрямство. Сами трудолюбивы. Каждый из них обеспечивают себя своим 

трудом. У них нет нищих, просящих милыстыню, среди ногаев не найти ни одного нищего и 

просящего милыстыню...» [Биккулов, 1907: 17 дек.] 

Обращает на себя внимание особенное композиционное построение, художественность 

изложения материала, богатство языка анализируемого произведения а также исторически 

обоснованность событий, изображаемых в произведении: «15 августа 1860 года из мусульман 

местности Камышборын, из черных ногаев 8 человек отправились ловить рыбу от острова под 

названием Тулин, находившегося вблизи Дивичьего города (Кызлар шәһәре) Астраханского моря 

(имеется ввиду Каспийское море) на восток, на местность, называемый Джулай нам». 

[Биккулов,1908: 5] Реалистичность изложения материала, подробное описание природы, 

исторические отсылки положительно отличают данный роман автора от содержания его малой 

прозы, написанной в духе просветительского реализма, и позволяют отнести этот роман автора к 

произведениям, написанным в направлении критического реализма.  

«В те времена, на берегу моря и в его протоках рыбу ловить можно было и без сетей, прямо 

ковшиком. В тот день, когда эти люди садились в лодку, воздух был тихим, свежим, ветра 

совершенно не было, поверхность моря был ровным и гладким как скатеть, все вокруг было 

божественно красиво. Издалека виднелись плетни белого как крылья птицы паруса, крупные рыбы-

сазаны игрались на солнце и подпрыгивая издавали шлепки. При медленном ветре, веявшем при 

таком свежем воздухе, они, подняв паруса, проплыли достаточно большое расстояние». 

[Биккулов,1908: 8]  Изображение пректасной погоды и природы в начале событий, далее позволяют 

создать контрастную картину условий жизни этих рыбаков, попавших в руки разбойников на 

территории Средней Азии, тем самым, позволяя в следующих главах создавать реалистические 

картины. Таким образом страшные стороны жизни подчеркиваются в контрастном описании 

изменений природных явлений на море. 

По канонам классической прозы, знакомство с героями предоставляется в самом начале 

произведения. В данном случае автор романа иногда переходит к воспитательно-нравоучительному 

тону изложения материала, а также обращает внимание обогащению его историческим экскурсом и 

бытовыми реалиями, что, с одной стороны, позволяет вести речь о традициях просветительского 

реализма, с другой – о присутствии направления критического реализма.  

Знакомство с героями произведения – ногайцами – молодыми людьми, промышляющими 

ловлей рыбы на лодке и с главным героем – опытным в этом ремесле старцем Бикмуллой, также 

происходит в самом начале произведения. Автор особо выделяет данного героя: «Среди этих 

ногайцев был их сосед, старик Бикмулла, познавший в жизни многого, хорошо знавший характер и 

поведение как моря, так и ветра. Заметив изменение погоды, опытный Бикмулла сказал: «Парни, этот 

ветер ничего хорошего нам не сулит, веет со стороны Большой Медведицы (Тимер Казыктан), 

давайте, пока мы не доплыли до сильных глубин, сбросим якорь, переждем здесь. Если нет, то Аллах 

погубит нас в глубоких водах, будет лучше, если мы остановим лодку», тем самым предложил 

спустить якорь. Вскоре молодежь, спустив большой якорь, остановили лодку, начали кипятить 

чайник». [Биккулов, 1908: 12]. 

Далее автор мастерски описывает резкое изменение в поведении природы, дает подробное 

описание разбушевавшегося моря, а также точно отражает изменения в душевном состоянии героев 

произведения. Здесь нужно отметить, что в татарской просветительской литературе конца ХIХ века 

отсутствует подробное описание природы, а также изображение внутреннего мира персонажей, что 

дает возможность вести речь о реалистическом методе изображения. Вначале мореплаватели, 

увидевшие в жизни многое, особо не обращают внимания шторму, кружившего лодку, полагая, что 
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все это временно, и вскоре все пройдет, утихнет, поэтому попив чая, легли спать. Но, когда 

бушевавший в течение суток шторм, обрывая якорь, выбрасывает лодку в открытое море, и носит ее 

по волнам, словно стружку, страха уже не возможно было скрывать: «Белогривые волны, подкатывая 

как горы друг зв дружкой, то поднимают лодку вверх, то выбрасывают вниз. Было за полночь, тускло 

светила луна, позже и она исчезла и все вокруг покрылось мраком. Ветер усилился в десять раз. Не 

было возможности устоять на ногах, даже сидеть не стало возможным. Все переворачивалось вверх-

дном, огромные как горы волны накрывали все как в конце света…». [Биккулов, 1908: 16]. 

Таким образм, в течение разворачивания сюжета, описывается резкое изменение погоды, что 

находит отражение и в психологическом состоянии героев. Изменения от душевного спокойствия и 

уверенности в себе до неописуемого смертельного страха на глазах и в душе этих героев, позволяет 

автору раскрыть себя как мастера психологических сцен.  

По ходу событий, автор находит возможность ознакомить читателя с природными явлениями, 

присущим этим краям: «Вода Астраханского моря (здесь о Каспийском море) выдувается ветром то в 

одну, то в другую сторону. Если ветер с этой стороны – то выдувает воду в ту сторону; если с той – 

то на этой стороне заносит воду на сушу. Так как высокие берега здесь отсутствуют, то очень часто 

земли уходят под воду, луга, пастбища остаются под водой. Поэтому и лодка этих бедолаг, по 

причине того, что когда они спали, вода ушла, застряла в грязи». [Биккулов, 1908: 19]. 

Тут начинается история ногаев, попавших в руки морских-грабителей, промышлявших 

продажей людей в рабство. Очнувшись, рыбаки видят вокруг лодки окруживших их вооруженных 

луками-саблями человек пятнадцать морских грабителей, которые вскоре вытаскивают их из 

застрявшей в грязи лодки и завязывают им руки за спинами.  

Здесь резко меняется пафос изложения материала автора, критически описывающего поведение 

грабителей-продавцов рабов, как скотину расталкиваюших рыбаков в разные группы, перебирая их 

по возрасту, внешнему виду, росту, силе, обсуждая о возможности их продажи по выгодной цене. 

Таким образом, автор знакомит читателя страшными событиями, сопровождающими далее героев 

произведения. При описании состояния этих жалких людей, подгоняемых по пустыне плетьми, в 

невыносимую жару, по горячему песку по колено, с привязанными руками и в колодках на ногах, 

присутствует натуралистическое изложение материала. Эта куча бедолаг, то и дело заворачивая в 

городские базары, где кого-то продовали, кого-то обменивали на лошадей или верблюдов, 

продвигалась далее вглубь по пустыне. Жестокость продавцов людьми, обращавшихся с ними как со 

скотиной, воссоздает перед взором читателя страшную картину реалий Средней Азии средины ХIХ 

столетия. Автор-просветитель называет их дикарями, необразованными людьми, которые не щадят 

никого. Особо невыносимым оказывается состояние девушек-женщин, привезенных также сюда на 

продажу. Автор подчеркивает, что уже в его время невозможно даже поверить, что такое может быть. 

«Бедные девочки четырнадцати-пятнадцати лет, совершенно голые, покрасневшие со стыда, стоят 

опущенными головами...» [Биккулов, 1908: 22]. 

Далее автор описывает движение этого «карвана» в сторону Бухары. Интересны философские 

отступления, где представлены рассуждения автора по поводу поведения, безнравственности этих 

людей. Здесь ничего не стоит кровопролитие, убийство человека, наоборот, это считается мужским 

поступком. «Убийство человека среди этих людей поощряется, его восхваляют, говорят что он 

«богатырь, лев, что он в каком-то бою порубил столько-то человек». Здесь не уважают образованных, 

нет внимания просвященным. Сколько бы не врали бии, богачи, насколько бы бессмысленными были 

бы их слова, это признается верным, и наоборот, насколько правильными и верными бы не были 

слова умного, образованного человека, до него никому нет дела, - пишет автор, рассуждая о том 

положении вещей, которые привалируют в этих краях. 

Весть о приблежении их к культурному центру того времени – к Бухаре, к ногаям возвращается 

надежда, что в таком просвещенном городе как Бухара не допустят такое оскарбляющее 

человеческое достоинство дело, как продажа людей в рабство, разберутся, поверят, что они 

свободные люди, освободят их. «Поутру вдали стали видны высокие, красивые минареты Бухарских 

мечетей. Уставшие, похудевшие, вспотевшие, измученные жарой люди из этого каравана, 

привязанные как скотина, уставшие от дальней дороги рабы, как будто обратно почувствовали веру в 

освобождение. Ногаям казалось, что они... как будто бы вернулись к себе домой». [Биккулов,1908: 

26] Но надежды не оправдываются... Здесь опять автором используется метод лирического 

отступления, где он делится своими впечатлениями от увиденного: «Если бы вы видели базар в 

Бухаре, где торгуют рабами, вы бы удивленно подумали, о том, что «неужели в этом городе 

совершенно отсутствует такое чувство как мелосердие, неужели здесь не знают, что такое вера, 

милосердие, человечность?» [Биккулов,1908: 29] Но покупателей рабов не трогает мольба людей о 
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пощаде,они не слушают их рассказы, о том, что они свободные люди, что они сыновья образованных, 

богатых людей, что они такие же мусульмане... 

В произведении автор выражает свое отрицательное отношение продаже рабов, 

происходивших в Бухаре, в Туркестане. Прибытие в Бухару послов из России воспринимается 

автором как положительное явление, так как подписание перемирия (солых) между этими странами 

предполагал конец таких явлений, как торговля людьми, возможность держать рабов, относиться к 

женщинам как к рабам. Но, как пишет автор, перемирие не подписывается, а напротив, послы также 

аристовываются. Таким образом, отношения между Россией и Туркестаном накаляются, что 

предвещает начало войны. Автор заранее предупреждает, что война мусульманских стран, не 

имеющих регулярных войск, с вооруженными и обученными русскими войсками ничего 

положительного не сулит.  

Таким образом, вскоре события романа переходят к изображению войны между Россией и 

Туркестаном. Как отмечает Ф. Баширов, «К. Биккулов широко и со знанием пользуется 

историческими фактами, документально правдиво изложены даты взятия русской армией Ташкента, 

Самарканда и др. городов. Противостояние между Российскими отрядами и армией эмира, характер 

войны изображается автором объективно» [Баширов, 2002: 175-176].  

Автор выражает свое сочуствие по отношению по поводу этих событий. Он критикует 

несерьезное отношение войск эмира к предстоящей войне. Чувствуется сарказм в описании толпы 

разношерстных, одетых не по военной форме, необученых к военному делу людей, идущих против 

обученных, вооруженных огнестрельными винтовками и пушками солдат русской армии. 

Автор критикует эмира, так легко упустившего из рук Самарканд и Бухару, что при умном 

правлении можно было бы сохранить самастоятельность страны.  

Таким образом, роман, начавшийся продажей свободных ногаев в рабство, заканчивается тем, 

что после подписания договора о перемирии, об отмене рабства, оставшиеся еще в живых герои, 

возвращаются в родные края. Таким образом, автор умело пользуется обрамляющей композицией 

построения сюжета. Автор умело собирает исторические события в единое целое, в центре которого 

представлена судьба героев-ногаев, попавших в плен. При этом, автор, рассуждая об этих событиях, 

пишет об их причине, которые, по мнению автора кроются в разобщенности мусульман, в их 

отсалости от прогресса, необразованности, невежести, что также позволяет говорить о 

просветительской направленности идей автора.  

Анализируемое произведение татарского писателя начала ХХ века Касима Биккулова является 

одним из художественных взглядов со стороны на произошедшие в Туркестане в середине ХIХ века 

события. Роман «Туркестан» один из первых в татарской литературе объемных реалистических 

произведений исторического характера, где отражены как просветительские, так и критические 

взгляды автора.  
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Раскрываются полемические заметки по выводам Трощанского и особенная методика по сбору малых жанров 

фольклора. 

Ключевые слова: древнее верование, пословицы, поговорки. 
  
In work Kulakovsky's researches completed by it in the 1920th years are represented. "Materials for studying of 

belief of Yakuts" are lit in the context of early experiences of representation of the Yakut ethnography. Polemic notes 

on Troshchansky's conclusions and a special method of collection of small genres of folklore reveal. 

Keywords: ancient belief, proverbs, sayings. 
 

Специальные исследования вопросов литературоведения, естествознания, социологии и 

практического народного хозяйства в творческом наследии А.Е. Кулаковского занимают особое 

место. Авторское начало в этих работах раскрывается в последовательно систематизированных 

положениях и выводах, построенных с ориентацией на рецептивные контексты с их восполняющей 

функцией по отношению к выдвигаемым идеям. И поэтому сегодня, обращаясь к его социально-

философскому научному наследию, можно находить не только прямые ответы на многие вопросы 

современной жизни общества, но и убедительные методологические ракурсы возможного решения 

актуальных и по ныне проблем на основе выявления истории их бытования или развития.  

В этом ряду особое место принадлежит его посланию «Якутской интеллигенции», содержание 

которого бесспорно доказывает то, что А.Е. Кулаковский глубоко понимал и ценил образ жизни 

своего народа прежде всего как основу исконных духовных ценностей. В этом ракурсе труды по 

этнографии и фольклору представляют серьезные исследования или постановку основополагающих 

проблем в изучении особенностей образа жизни, самобытной культуры народов Северо-Восточного 

региона России. Изучению народной культуры он посвятил всю жизнь, собирая материалы по 

обширной территории Якутии и за ее пределами. Но существенное отличие и ценность его работ 

заключается в том, что Алексей Кулаковский, воспитанный и выросший в традиционной якутской 

семье, обладавший с рождения незаурядными способностями и природным даром певца и сказателя, 

является и носителем фольклора, проникновенным его исследователем как поэт философского склада 

восприятия мира и действительности.  

В этом плане следует уточнить, что научные труды А.Е. Кулаковского по настоящее время 

являются малоизученной частью его интеллектуального наследия. Поэтому в рамках указанной темы 

реально ограничиваемся анализом некоторых работ, где раскрываются концептуальные идеи 

классика  относительно самобытной культуры народа саха и уникальность самой личности 

исследователя, выполнившего особую историческую миссию в духовной жизни родного народа. Им 

обработаны и систематизированы ценнейшие источники для изучения верования якутов и устного 

народного творчества, представляющие малые жанры фольклора, народные легенды и предания 

историко-этнографического характера. 

В прямом структурном плане отличительной особенностью его научных трудов является 

обязательное наличие выступающих самостоятельным разделом предисловий, разносторонне и 

убедительно раскрывающих принципы систематизации материалов как значимой части духовной 

культуры и представляющих реальное состояние исследуемого направления в период работы автора 

над конкретной общественно-исторической проблемой. Таким образом, функция предисловий 

заключается не только в аргументации вопросов, убедительном определении цели и задач 

исследования, но и в последовательном углублении и расширении доказательств, обосновании 

главных выводов, включающих перспективы дальнейших работ по конкретным областям знания.  

Вступительная часть к «Материалам для изучения верования якутов» начинается следующими 

словами: «Религия древних якутов почти совершенно позабыта. Причиной этому послужили – 

отсутствие письменности и введение христианства. Из религиозных поверий в памяти народа 

остались лишь только жалкие отрывочные данные, и то только из области внешней, обрядовой 

стороны; что же касается внутреннего содержания и этической стороны, то эта часть совершенно 

теряется в глубоком мраке неизвестности» [1, с. 7].  

А.Е. Кулаковский называет «единственно ценным и серьезным по затронутому вопросу» труд 

В.Ф. Трощанского «Эволюция черной веры якутов», но не соглашается с выводом исследователя о 

том, что «принцип добра и справедливости якутским богам не присущ». В работе В.Ф.Трощанского 

читаем: «Верования, обуславливаемые светлыми силами, … начали ослабевать задолго до принятия 

христианства якутами, замещаясь верованиями, основой которых были темные, враждебные силы, - и 

вот эти  верования стали утрачиваться с приходом русских. Однако и по сохранившимся остаткам мы 

видим, что верования якутов имели подчас глубоко-философское основание»  [2, с. 4-5]. Отрицание 

Трощанским борьбы доброго начала со злом в традиционных верованиях якутов, главным образом, 
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связывается с суровыми климатическими условиями их места жительства по отношению к их 

прародине. А именно то, что «необычайно резко изменившиеся условия жизни якутов с переходом их 

с дальнего юга на суровый север, где они встретили массу неведомых им еще бедствий, заставивших 

всецело обратить свое внимание на те божества, которые по их понятиям насылали все эти 

несчастья» [2, с. 33-34].   

В качестве доказательства ошибочности этого заключения А.Е Кулаковский пишет: «Боги 

создают сильных героев со специальной целью обуздать злое начало, сами они заступаются за героев 

и вообще за правых; строго карают созданных ими же любимых героев за обиды, причиненные 

последними людям. Вера якутов была далека от идолопоклонства и шаманизма; она перешла эту 

стадию на несколько ступеней» [1, с. 9].  

Крайняя однозначность заключений В.Ф.Трощанского объясняется в предисловии тем, что он 

«не знал якутского языка и не располагал обширным якутским материалом», и по этой причине часто 

основывается в своем исследовании на единичные факты, ссылается на «указаниях лишь одного 

сказочника». А.Е.Кулаковский уточняет основное направление и цель своей работы: «В 

предлагаемых мною материалах читатель найдет много противного этим нелестным для якутов 

выводам» [1, с. 7]. Также считает необходимым обосновать во вступлении отсутствие ссылок на 

источники, за редкими исключениями, так как он сам является «природным якутом», носителем 

живых верований своего народа, хотя и он не может выступать «как абсолютный выразитель» всех 

поверий.  

Формулировка названия работы – «Материалы для изучения верования якутов» – 

воспринимается современным читателем адекватно отражающей научно оформленную 

систематизацию фактов, раскрывающих своеобразное мировидение и характерные народные поверья. 

Но часть этнографических материалов А.Е.Кулаковского была впервые опубликована по 

представлению самого автора в «Записках Краевого Географического общества» в 1922 г. под 

названием «Материалы по изучению верования древних якутов» [3]. В публикации следующего года 

«Материалы…» в полном объеме издаются самостоятельной книгой [4]. Здесь в названии работы 

исключается определение «древних» с примечанием от редакции о том, что содержание 

«Материалов», наряду с описаниями верований древних якутов, заключает также пояснения обрядов 

и поверий, возникших под влиянием русского населения как святочные гадания и мелкие поверья, 

этимологии которых уточняются автором. Но корректировка названия делается без согласия автора: 

«За отсутствием автора в пределах республики, редакция «Записок» не смогла выяснить себе ряда 

вопросов…» – читаем в Примечаниях издания текста А.Е.Кулаковского в составе «Научных трудов», 

опубликованных в 1979 г. [2. c. 466].    

Таким образом, редакторами не учитываются два существенных момента: во-первых, именно 

«древние поверья» или «верования древних якутов» выступают в работе А.Е. Кулаковского 

основным предметом исследования. Это восемь разделов из одиннадцати –  большая часть всех 

собранных и систематизированных «Материалов». В их названиях: «Вселенная», 

«Сверхъестественные существа», «Кут-сюр», «Запретительные поверья», «Легенды о животных» и 

др. – отражаются основные направления и понятия древних представлений окружающего мира и 

жизни человека. Также в предисловии однозначно четко определяется стремление автора внести 

уточнения в неверных выводах В.Ф.Трощанского, исследовавшего именно древнюю религию якутов.  

Во-вторых, продуманная систематизация материалов представляет, как со временем 

претерпевают изменения или постепенно утрачиваются с принятием христианства древние верования 

якутов. В этом аспекте в «Материалах» А.Е.Кулаковского представляется естественная линия 

принятия якутами христианства. Во втором разделе о «высших существах, олицетворяющих начало 

добра», в пункте втором читаем: «С введением христианства понятие о главном и добром боге Үрүҥ 

Аар Тойон смешалось с понятием о христианском боге, у которого функции оказались 

тождественными с функциями первого, по крайней мере, в существенном – в отношении создании 

мира, доброты и справедливости. С другой стороны, христианские священники должны были 

запрещать вновь обращаемым называть Господа-бога таким фигурным именем как Үрүҥ Айыы 
Тойон». Но «согласились на название Айыы Тойон (божество-господин), под которым якуты 

свободно могли подразумевать, в силу значения слова «Айыы» своего главного бога Үрүҥ Айыы 

Тойона и под которым до сих пор подразумевают христианского доброго бога». Заканчивается этот 

пункт следующим убедительным выводом А.Е.Кулаковского: «Итак Айыы Тойон раньше не 

существовал отдельно от Үрүҥ Аар Тойона, и это имя позднейшего происхождения (христианской 

эры)» [1, c. 17-18].  
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Данный труд А.Е.Кулаковского состоит, как отметили, из одиннадцати частей, 

представляющих классификацию, которая начинается с более особенных по значимости поверий и 

завершается характеристикой примет и гаданий повседневного бытования. Первый раздел – 

«Вселенная» – представляет описание трехъярусного мира в мифах и олонхо. Здесь дается уточнение 

относительно поэтической образности, где аллитерационные созвучия допускают метафоры в форме 

количественных определений или сравнений в описании каждого из миров, что не может быть 

воспринято как точное указание пространственных понятий. В восприятии небесных светил 

А.Е.Кулаковский в целом не отрицает влияния античных мифов на самобытные представления 

якутов.  

Особые поверья о «сверхъестественных существах», тотемах, самобытном восприятии якутов 

души человека описываются во втором, третьем и четвертом разделах. В последнем из них 

раскрывается значение трех составляющих души человека, что с древности по сей день выступает 

бесспорным определением относительно таинств, связанных с представлением единства человека с 

окружающей реальной природой.  По этому вопросу А.Е.Кулаковский дает следующее пояснение в 

догадках В.Ф.Трощанского: «Гипотеза Трощанского об этих кут, по-моему, правдоподобна, хотя, 

конечно, она очень гадательна. Трощанский говорит, что при зачатии ребенка Айыыhыт из земли 

берет «буор кут» (глиняную душу), из воздуха «салгын кут» (воздушную душу), присоединяет их к 

«ийэ кут» (материнскую душу) и все внедряет в женщину. В самом деле, древний якут видел и 

убеждался, что тело человека после смерти превращается в прах, т.е. в землю же, что при жизни 

человек дышит воздухом, и что без этого дыхания человек не может существовать. По всему этому 

естественно и понятно, что в представлении древнего якута должна была создаться идея о 

«земляной» и «воздушной» душах, как необходимых для существования человека элементах». О 

«материнской душе» человека А.Е.Кулаковский пишет в начале этого раздела: «По понятиям многих 

якутов душа человека состоит из трех элементов. … «Ийэ кут» по-русски – мать душа – это главная 

душа. При зачатии ребенка она внедряется божествами (через Айыыhыт или Иэйэхсит) в женщину-

мать». Он подтверждает это образными словами из народных песен и далее дает следующее 

доказательство: «Ийэ кут крадут и мучают абааhы (злые духи), отчего человек хворает. По смерти 

человека на тот свет путешествует именно эта душа. Если сильно испугать дитя, то у него мать-душа 

«отскакивает» («кут ыстанар», сравните с русской «душа в пятки ушла»); от этого он всю жизнь 

становится робким и болезненным»[1, c. 59-60]. 

Остальные части «Материалов по верованиям…» посвящены поверьям бытового и этического 

характера, такие как предчувствия и приметы, а также обряды, сопряженные с поверьями. В 

предисловии десятого раздела А.Е.Кулаковский указывает, что «большинство якутских гаданий 

приурочено к русским святкам. Святочные гадания ныне носят общее название «Таҥха иһиллиир», 

что означает подслушивание бога Таҥха». По этой части работы мы можем уточнить, что в 
заключительных разделах отдельные поверья можно воспринимать частью типологически близких 

древних ритуалов и поверий у разных народов, возникавших на основе аналогичного восприятия 

явлений природы.  

Другой значительный факт связывается с историей первой публикации работы по фольклору и 

этнографии в 1914 г., когда А.Е. Кулаковский был преподавателем Вилюйского училища. Он отдал 

свою рукопись Н. Толоконскому, поверив, что тот поможет с публикацией «Материалов» в Иркутске. 

Однако коллега по училищу издал «Материалы» под своим авторством. Таким образом, в 

Библиографическом указателе трудов А.Е.Кулаковского под номером «87а» находим: «Толоконский 

Н. Якутские загадки, пословицы, святочные гадания, обряды, поверия, легенды и др. / Собранные при 

ближайшем участии А.Кулаковского. – Иркутск, 1914. – 68 с.» [5, с. 27]. По данному факту 

биографии поэта в монографии его внучки Людмилы Реасовны Кулаковской читаем:  

«К этому времени А.Е. Кулаковский был широко известен не только как автор стихов и песен, 

но и как этнограф и фольклорист. Поэтому Н.Н. Грибановский, секретарь Географического общества, 

отправил ему письмо с предложением: стать корреспондентом Общества и прислать для печати что-

нибудь из своих работ. Кулаковский ответил на это письмо 21 марта 1917 г.: “Состоять 

корреспондентом не могу по двум причинам: во 1-х, не знаю условий при которых мог бы состоять 

таковым; во 2-х, я лентяй, каких свет мало видел, а самолюбие будет сильно страдать, если я буду 

состоять корреспондентом только номинально… До сих пор я не обращал ни малейшего внимания 

на научную сторону ценности собираемых материалов и своих произведений; я, как маленький поэт, 

лишь увлекался красотами языка, потому писал и собирал только художественные произведения. 

Всякая попытка, хоть и своя, перевода песен на русский язык страшно оскорбляла мое эстетическое 

чувство. Помимо этого, считаю долгом чести, уведомить, что большинство моих материалов 
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напечатал на русском языке, в виде отдельной брошюры, бывший мой коллега, некий Толоконский, в 

Иркутске”» [6, с. 186-187]. 

Все это подтверждает трудности и непростые перипетии судьбы Поэта, который всю свою 

жизнь посвятил служению во благо родного народа, которым поистине гордился, преклонялся перед 

ним. Например, в представленной работе, подчеркивая, что якутское верование развивалось по 

общему ходу эволюции естественных религий, он пишет: "Характерной чертой якутской религии 

была утилитарная и материалистическая точка зрения. Двойственность сил природы выражена в ней 

довольно ярко, но без резких переходов. ... Нам, нынешним якутам, остается только удивляться – как 

могла создаться у такого незначительного народца, каковыми являлись наши предки, – такая религия 

высокого развития" [1, с. 9].  

Исключительно значимым является в наследии А.Е. Кулаковского специальное изучение 

устного народного творчества. Это работа «Якутские пословицы и поговорки», не имеющая до 

сегодняшнего времени равного по разностороннему представлению значения и раскрытию живой 

функции малых жанров фольклора. Впервые опубликована в 1925 г. в «Сборнике трудов 

исследовательского общества «Саха кэскилэ» с предисловием автора, датированным годом издания, 

переиздана в 1945 г. [7].  Публикации отрывков из работы осуществлялись в периодической печати в 

1946, 1966, 1977, 1979 гг. и после 2000 года, что подтверждает живой интерес научной 

общественности и читателей к пословицам и поговоркам А.Е.Кулаковского.  

В «Предисловии» этой работы автор раскрывает теоретические аспекты изучения малых форм 

устного народного творчества, на основе своеобразия поэтики малых жанров фольклора, 

особенностей бытования, «делится» практическим опытом сбора и классификации материалов, а 

также раскрывает основные методологические направления изучения пословиц и поговорок как 

фактов языковой и духовной культуры народа. Он подчеркивает в пословицах «глубину 

философского суждения и верность выводов», особую поэтическую форму, разносторонне и верно 

отражающую не столько быт и нравы, сколько мировоззрение, характер «и даже историческое 

прошлое народа». Приводит также ряд, простых, казалось бы, но точных и глубокомысленных 

наблюдений. Приведем два примера: а) «Читая какой-нибудь сборник пословиц, не можешь в 

должной мере оценить его достоинств и восхищаться им, так как бываешь подавлен количеством и 

отрывочностью мыслей. Но в действительной жизни, когда услышишь пословицу, удачно 

примененную к какому-нибудь случаю или лицу, то не бывает границ удивлению и восхищению»; б) 

«я обнаружил и тот прискорбный факт, что молодое поколение, в особенности учащаяся молодежь, 

пословиц знает ничтожное количество, а это указывает на забвение якутского языка» [1, с. 102, 106].  

Эти выводы А.Е.Кулаковского подтверждают его особое понимание   закономерностей 

развития и живой динамики языка вообще, а также умение аналитического углубления в процессы, 

происходящие в повседневной жизни общества. Но с другой стороны, именно забота о судьбе 

родного языка, является основой и истоком его неустанных кропотливых исследований образного 

слова как доказательства духовной самобытности народа саха. Предисловие к «Якутским пословицам 

и поговоркам» заключает и другие ценные сведения относительно малых жанров фольклора, как 

состав и своеобразие тавтологий, проблемы классификации и перевода их на русский язык, ареал их 

распространения. Например, собрав и систематизировав более 1000 единиц пословиц и поговорок, он 

констатирует, что каждый пожилой якут знает 90% "вошедшего в сей сборник", и активно использует 

в своей речи эти глубоко философские и меткие образные изречения. В качестве подтверждения 

этого вывода можно привести  следующие выдержки из «Предисловия», где раскрывается 

продуманный метод сбора материалов исследователем и приемы общения собирателя с носителями 

фольклора: «При собирании пословиц и поговорок меня поразил один факт, именно: все записанное 

мною распространено по всей Якутии замечательно равномерно, исключая только Колымска, Усть-

Янска и Жиганска, где язык поэзии забыт.  Я этим хочу сказать, что, сколько и каких пословиц знает 

один округ или улус, столько же знает их и другой, Факт этот я обнаружил следующим образом. 

Желая проверить толкование пословиц и в надежде услышать какую-нибудь новую пословицу, я 

читаю какому-нибудь семейству свои прежние записи. Во время чтения возбуждается интерес в 

слушателях и кем-нибудь по ассоциации идей припоминается какая-нибудь пословица. То же 

происходит со вторым, с третьим…» [1, 105-106]. Особый профессионализм собирателя раскрывается 

в рассуждениях о различных типах пословиц, о роли и месте их в живой речи народа – в 

повседневном общении самого разнообразного свойства и характера, где именно и сохраняется 

естественная стихия возникновения и закрепления этих крылатых выражений в форме единиц устной 

речи. А.Е.Кулаковский  специально подчеркивает, что пословиц исторического, мифологического и 

религиозного содержания «оказалось очень мало», «пословиц ложных и противных мировоззрению 
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якутов почти нет», «но имеются в малом количестве грубые и оскорбляющие нравственное чувство 

нынешнего якута». По данному поводу он делает убедительное заключение: «Исключить из сборника 

последнего рода пословицы я не счел себя в праве, так как я, как простой собиратель народного 

творчества, не мог этого делать по личной своей инициативе, ибо тогда нарушилось бы правильное 

понимание народного быта и вышло бы одностороннее суждение. В этом деле нужно держаться 

такого взгляда: «что хорошо – тому подражай, что худо – от того убегай, но действительности не 

ломай» [1. с. 103].  

Эта лаконичная формулировка вывода А.Е.Кулаковского воспринимается ярким авторским 

афоризмом, что может выступить доказательством особенностей возникновения метких изречений, 

по одному конкретному случаю или социальному явлению и функционирующих в устной речи 

сначала с отсылкой на автора, а с течением времени превращающихся в народную мудрость так же, 

как выражения  древнеримских философов. Во всех этих фактах отражается скрупулезность его 

работы в сборе и систематизации малых форм устного народного творчества, научный подход к 

предмету исследования с учетом методологии изучения с четкой постановкой  цели и задач, со 

знанием и оценкой культурного и этнографического значения фольклора в целом.  

Третьим блоком в данном направлении исследований А.Е.Кулаковского можно ставить 

«Якутские легенды – былины». Именно так определен раздел самим собирателем материалов по 

этнографии и фольклору якутов. А.Е.Кулаковский представляет 22 сюжета из народных преданий. 

То, что материалы собраны из разных улусов Якутии, подтверждают точные указания места и 

времени рассказанной собирателю легенды или в начале, или в конце представленного сюжета. 

Среди легенд Булунского, Усть-янского, Оймяконского и других северных и вилюйской группы 

улусов Якутии находим интересные сюжеты, связанные с историей Таттинского, Хангаласского и 

Мегинского районов.  

Самостоятельную группу легенд составляют предания о Манчаары: два раздела социально-

исторического содержания и 12 сюжетов из его приключений. Этот цикл  отличается от легенд, 

относящихся к более раннему периоду. Например, приводятся такие действительные факты, как 

расценка пушнины и размеры оплаты труда; расстояния и особенности пути до Охотска и Аяна, 

описание Иркутского тракта; представление каторжных работ в Охотске и деятельности Русско-

Американской компании. Реальность сюжетов подтверждается и тем, что А.Е.Кулаковским 

раскрывается особенный образ Манчаары как человека христианской веры не только в описании его 

действий и истории любви, но в и монологах перед обществом, в разговорах или репликах. Бунт 

Манчаары, таким образом, представляется романтической историей гордого юноши после смерти 

отца, не захотевшего стать работником у своего родного дяди, самодовольного и скупого богача.   

Таким образом, актуальность специального изучения научных трудов А.Е.Кулаковского  

заключается в особенности его работ, представляющих исследования носителя фольклора и знатока 

народной культуры.  
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ҚАРАҚАЛПАҚ ЖЫРАУШЫЛЫҚ ӨНЕРІ 

 
 Бұл мақалада қарақалпақ жырауының өзіндік ерекшелігі, оның мелодиялары түркі халықтар эпос 

жыршыларымен салыстырып зерттеледі. 

 Кілт сөздер: қарақалпақ жырауы, батырлар жыры, жырау мелодиясы, жыраудың өзіндік ерекшелігі. 

  

 В этой статье анализируются своеобразия исполнения каракалпакских жырау в сравнительном аспекте с 

творчеством исполнителей эпоса тюркских народов.  

Ключевые слова: каракалпакский жырау, героические эпосы, мелодии жырау, своеобразия исполнения 

жырау.  

 

 This article explores the uniqueness of the music of the karakalpak epos. 

Keywords: Epic singers, oral tradition, the originality of music of karakalpak jrau. 

 

Эпос (ежелгі гректердің «сөз», «болған оқиғаны айту», «қосық» сөзінен келіп шыққан), немесе 

дастан (дастан-парсы тілінен алынған, «әңгіме» сөзінен келіп шыққан)–халық ауз әдебіятының ең 

көлемлі жанры. Ол ауыз екі туылады, ауыз екі атқарылады, ауыз екі түрде неше ғасырлерді басып 

өтіп бізге жетті. Оның барлық жасау өмірі ауыз екі түрде өтеді(ал, оның хатқа түсірілуі, жазба 

нұсқасы екінші мәселе, біз казір ауыз екі дастандарды көзде тұтамыз). Дастанды атқарушысы 

миллионға жақын текстті жадында сақтайды, оны атқарады, халық арасында таратады және өз өнері 

өліп кетпеуі ұшын шәкірт дайындайды.  Демек, бұл жан-жақлама толық жетіліскен өз алдына өнердің 

түрі. Оның өз дәстүрі, жолы, өз заңы, теориясы, өзінің механизмі бар. Жыраудың ғажайып осы өнері 

қалай іске асады, қандай методтар негізінде олар үлкен көлемдегі дастандарды жаддаған, ауыз екі 

түрде жасаған, ауыз екі ғасырдан ғасырға  қалай жеткен деген мәселе дүние фольклористика 

ғылымының өзекті мәселесі болып келеді. Бір неше ғалымдардың еібектері жарыққа шықты, бірақ 

қазіргі күнге дейін олар ауыз екі эпостың патриархы – эпос атқарушысы жыраудың атқару сырларын 

аша алмай келе жатыр.         

«Жырау» деген сөз түркі халықтарынан қазақ, қарақалпақ, өзбек халықтарында батырлар 

жырының жыршысы деген  мағынаны береді. «Жырау деген атау оған қаһармандық эпосты өте көп 

білгендігі үшін берілген» дейді қазақ жыраулар шығармашылығын зерттеуші ғалым Мұхтар Мағауин 

[ М. Мағауин, 2007. 4, 157]. Жырау дегенде біз ежелгі жырлау манерасы мен батырлар жырын, 

тарихи тоғауларды, ақыл- насихат беретін термелерді қобызда атқаратын жыршыларды түсінеміз. 

Түркі халықтарында эпостар әр түрлі атқарылады. Қарақалпақ, қазақ батырлар жыры тек қобызда, 

жыраудың күркірген, көкті жарған қырылдаған дауысы мен атқарылады, ал якут олонхолары, қырғыз 

халқының «Манас» эпосы да музыкасыз атқарылады.Түркі халықтарында жырау ерекше ел 

құрметінде болған, бұл өнерді Аллатағала тарапынан жіберілген киелі өнер деп санаған. Батырлар 

жырын жырлаған жыраулардың барлығына жыраушылық сиқырлы күш пен, қәлендер келіп қобызын 

береді, немесе, сен жырау боласың деп айтып кетеді, қандайда құдіретті күш ауадан келіп оған бұл 

өнерді береді( Мысалы, өзбек батырлар жырын жырлаушы Фазыл Юлдаш, «Манас» жырын 

жырлаушы С.Қаралаев, қарақалпақ жыраулары Есемұрат жырау, Қыяс жырау, т.б.) Жыраушылық 

өнерін меңгеруде араласатын осы «ғажайыптылық», сиқырлы күш бұл өнердің ежелгі дәуірден келе 

жатқанын көрсетеді.  

 Жыраудың түркі халықтарында қоғамдағы орны жоғары болғандығы, оның әскери жорықтарға 

қатнасатыны, әскерлерді жеңіске үндеп, сөзбен оларды ерлікке, батырлыққа шақырып отыратын, ол 

патшалардың ақылгөйі, кеңесшісі, патшаға дұрыс  саясат жүргізуін айта алатын батыр болатынын 

ғалымдар айтып кетті.  Соппаслы Сыпыра жырау патшаның ақылгөйі, Қазтуған жырау /XIV ғ./, 

Доспамбет жырау /XV ғ./ -патшаның әскер басы болған. Орайлық Азияға келген Европа 

саяхатшыларының бірі Марко Поло жыраудың патшаның жанында отырып оған шарап қуйып беріп, 

патша мен теңдей отырғанын өз көзі мен көргенін жазады.  

Қазіргі таңға дейін фольклористтер эпосты мазмұнына қарай классификация (қаһармандық, 

ғашықтық, ертегілік-фантастикалық, социалдық-тұрмыстық, тарихи) жасап келді. Ал, эпостың тек 

мазмұнын ғана жыршы айтпайды, ал эпос жырланады, атқарылады, онда бір неше мелодиялар 
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пайдаланады, оның мазмұны сияқты оның мелодияларының да эпос мазмұнын ашуда белгілі роль 

атқарады. Фольклорда халықтың өзі осыған үлкен мән берген.  

Жыраудың эпосты атқаруы- бұл музыкалық драма, немесе опера, оперетта сияқты оның 

мазмұны қара сөз бен, өлең мен және музыка мен атқарылған. Мысалы, қарақалпақ фольклорында 

қаһармандық  дастандарды тек ғана жыраулар, қобызда, өз алдына манерада, көкті күркіреткен 

қырылдаған дауысы мен атқарады, ал ғашықтық дастандардың атқарылуы басқаша. Оны бақсылар( 

қарақалпақ фольклорында «бақсы» деп тек ғашықтық жырларды атқарушыны түсінеді) дутар мен 

атқарады, оның музыкалық инструменті, атқарылуы, мелодиялары жыраулар репертуарынан мүлде 

басқа. Ал, тарихи дастандар, тарихи жырлар да  жыраулар репертуарында атқарылады. Ал, қалған 

дәстандар жырау мен бақсы репертуарында араласып келеді. Мысалы, тарихи дастан «Едіге» жырау 

репертуарында, тарихи дастан «Дәулетиярбек» бақсы репертуарында атқарылады. Бақсы мен 

жыраудың атқарыу манерасы, мелодиялары бір-біріне ұқсамайды. Қарақалпақ жырауларының 

репертуарында 25 ке жақын дастан болған /мысалы, Қурбанбай жырау репертуарында/, сол дастанды 

атқарғанда қанша мелодия пайдаланған  деген сұрақ туады. Проф. Қ.Мақсетовтың пікірінше 

қарақалпақ жырауларының намалары 40 тан астам болған [5].  

Қарақалпақ жырауы ХХ ғасырдың соңына дейін жасады, бірақ ол  осы кезге дейін жасағаны 

мен оның қоғамдағы халыққа қызметі тек ХХ ғасырдың орталарына дейін ғана болды. Ал, қазақ 

жырауы жөнінде М. Мағауин былай дейді: « Жырау – көне патриархалдық- рулық қоғамның перзенті 

еді. Сондықтан қазақтың рулық  өзззінің   әу  бастағы ерекшеліктерінен айырыла бастаған кезде 

жырау да сахнадан кетуге тиіс болды. Қазақстанның Россияға қосылу дәуірінде өмір сүрген Бұқар 

шын мәнісінде жыраулық поэзияның ең соңғы көрнекті өкілі-тін» дейді [М. Мағауин, 2007. 4,161]. 

Ал, қарақалпақ жырауының жасау жағдайы басқаша. Қарақалпақтарда жыраушылық өнер ХХ 

ғасырдың бірінші жартысында өзінің дамыған қалпында жасады. Ол ХХ ғасырдың 40-50 жылдарына 

дейін қоғамда  жырауды тыңдау, профессиональ жырауларды тыңдау, жырау айттыру  жағдайы 

болды. Ал, ХХ ғасырдың 70-80 жылдарына келгенде ол қоғам тұрмысынан  жай жылысып орнын 

өзгерте бастады. Ал, ХХ ғасырдың соңында жыраушылық өнер, тойларда жырау айттыру, 

жыраулардың шәкірт дайындау өнері бірожола тоқтады. 

Жыраушылық өнері бізге не береді, не үшін біз оны зерттейміз  деген сұрақ туады. 

Жыраушылық өнері біздің ата –бабаларымыздың неше ғасырлар бойы барлық рухани байлығы, 

философиясы, педагогикасы, білімі, тәжрибесі, барлық саналы өмірінің қаймағы сақталған 

энциклопедиясы, қазынасы. Біз қазіргі таңға дейін фольклористика ғылымы жыраушылық өнерінің 

тек бір тарапын ғана зерттеп келді. Жырау дегенде батырлар жырын атқарушыны түсінеміз. Солай 

екен, ол жыр музыкасыз атқарылмаған. Сондықтан біз жырау дегенде эпостың мазмұнын айтушыны 

емес, оны атқарушыны, белгілі бір искусство, өнердің қатысы, музыканың жәрдемі мен атқарушыны 

түсінеміз.  

Біздің ата-бабаларымыздың музыканы адамдағы, адамгершілік, жақсылық сезімдерін оятатын  

дерек ретінде қараған. Ата-баба мұрасына осылай қарасақ жырау музыкалары сұлулық пен 

адамгершіліктің музыкасы. Жыраудың батырлар жырын жырлағанда музыканы қалай пайдаланғанын 

қарақалпақ жырауы Қыяс жырау репертуары негізінде зерттеп көрейік.  Қарақалпақ жырауларының 

тамақты қырып кең бір қырәтте күркіреген дауысы мен жер-көкті күңірендіріп жырлауында терең 

мазмұн барлығын өзбек музыка зерттеушісі проф. Ф. И. Караматлы дұрыс анықтады. Ол «Бұл дауыс 

адамзат пайда болғаннан келе жатқан музыканың ең ежелгі нұсқасы» екендігін айтады.   

  Біз соның  жырау репертуарындағы дастандардан «Алпамыс» дастанының (Ә. Диваев жазып 

алған Жиемұрат жырау және қарақалпақ жырауы Қыяс жырау варианты бойынша) музыкасы мен 

сөзінің дастан мазмұнын беруде қызметін сөз етеміз. «Алпамыс» дастанының Қыяс жырау 

вариантының сюжеті негізінен 16 бөлімнен тұрады: 

1) Биперзент екі байдың ақтай құда болуы. 2) Алпамыс пен Гүлпаршынның дүниеге келуі. 3) 

Байбөрінің баласына той беруі. 4) Тойда кокпар ойынында Байсарының Байбөріге  өкпелеуі. 5) 

Байсарының қызын алып қалмақ еліне көшуі. 6) Алпамыстың ер жетуі, оның қалыңдығын іздеуі. 7) 

Қалмақ елінде Гүлпаршын үшін жарыс өткізілуі. 8)Алпамыстың  аты Байшұбардың жарыстан озуы. 

9) Гүлпаршынды алып еліне келіп той беруі. 10) Қалмақ елінде қалған Гүлпаршынның ата-анасын 

әкелу үшін келуі. 11)Алпамыстың қалмақ елінде зінданға түсуі. 12) Зінданнан шығуы. 13) 

Алпамыстың еліне келуі. 14) Алпамыстың әйелінің тойының үстінен шығуы. 15)Алпамыстың 

құлдарды жеңіп баласы Жәдігер, әйелі Гүлпаршын мен табысуы. 16) Алпамыстың мақсатына жетуі 

мен сюжет аяқталады. Осы сюжеттік мотивті тыңдаушыға жеткізуде тек оқиғаның мазмұнын  

қырықтан астам мелодияларды пайдаланып жырлап берген.    
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Алпамыс»дастанының Қыяс жырау варианты  14.000 жол өлеңнен тұрады, осыншама жол өлең  

қанша мелодия мен атқарылған деген сұрақ туады. Дастан атқарылатын мелодиялар басқа дастанды 

атқарған мелодияларға мүлде ұсамайды.  

 «Алпамыс» дастанының Қыяс жырау вариантында пайдаланған мелодиялар «Жолшы», «Нама 

басы», «Қайырым», «Жортулы», «Толқын», «Шаңқай», «Алпамыс», «Жанажан», «Келте зибан», 

«Шарбайыт», «Келте толғау», «Ноғайлы», «Ағылым», «Аудан», «Уллы зибан», «Ылғал», «Қәнигул», 

«Гулпаршын», «Көз айдын», «Айға шап», «Ерман толғау», «Тууысқан ел», «Асырым», «Дилим», 

«Дийдар», «Хаужар», «Сайқылы», «:йге кир», «Яғлы бәүәр» намалары берилген. Бұл мелодиялар 

Өтенияз жырау мелодияларынан бүтіндей ерекше. 

«Алпамыс» дастанының Қыяс жырау вариантының 40 ға жақын  мелодия жазып алынған. Бұл 

мелодиялар қандай жерде пайдаланылады, музыкалық жақтан безелуі қандай деген мәселеге көңіл 

бөлгенде төмендегі жағдайды көреміз: Байбөрі мен Байсарының өкпелесуіне себепші  көкпар 

ойынына арналған көрініс «Жолшы» мелодиясы мен берілген. Өлең 7-8 буынды өлең мен беріледі. 

Өлеңде көкпар ойынында Байсары мен Байбөрінің тартысы, Байбөрінің Байсарыға қамшы мен 

ұрғаны суреттенеді. Енді Байсарының қалмақ еліне көшер кезінде әйеліне Байбөріге өкпелегенін 

баяндап тұрған жерін «Нама басы» мелодиясы  мен береді. Дастандағы сюжеттің басты конфликті 

осы жерден басталады. Дастандағы ең әсерлі эпизодтың бірі адамның туылған жерін, қатар-құрбысын 

тастап жат-жұртқа көшу қайғысын берген жері. Осы қайғылы оқиғаны Байсарының қызы 

Гүлпаршынның ел мен хоштасу өлеңі мен берген. Бұл Гүлпаршынның өз елі мен хоштасу өлеңі 

«Қайырым» мелодиясы мен берілген. Бұл мелодия ә0-әғ буынды өлеңге құрылған. 

Дастандағы Қаражанның аты  Алпамыстың кележатқанын білдірген жеріндегі жағдайын «Не 

көрдің қара ат, не көрдің» өлеңі «Жортулы» мелодиясы мен беріледі. Бұл мелодия басқа дастандарда 

аттың шабысына, батырдың узақ жолда бара жатқан жерін суреттегенде беріледі. 

«Алпамыс» дәстанының ең күшті берілетін суреттеудің бірі Гулпаршынның салтанатты 

көрінісін беретін жері. Бұл  суреттеу «Толқын» мелодиясы мен беріледі. Мелодия толқын сияқты, 

мелодиядағы музыкасының желісі бірінен соң бірі толқынданып, бір-біріне жалғасып келеді. 

«Алпамыс» дастанында ең көп пайдаланатын мелодия  «Шаңқай». Бұл мелодияны жыраулар 

көбінесе 10-12 буынды өлеңдерге пайдаланады. Дастанда бұл Тайшаханның жасауылдарының 

Гүлпаршынға таласқан шопандар мен сөйлескен жеріне пайдаланған. 

Алпамыс пен Қаражанның кездескен жерінде, Алпамыстың келбетін Қаражанның тілінде 

суреттенуі «Алпамыс» мелодиясы мен беріледі, өлең II буынды, бұл өлеңнің мелодиясы мен дастан 

мен бірге келе жатқан көне жырау мелодияларының бірі. 

Алпамыс пен Қаражанның күрескен жері тез-тез айтылатын мелодия мен беріледі. Бұл жерде 

жырау батырлардың күресі  қалай болып жатқанын суреттейді және осы эпизотты жеткізетін 

«Жанажан» мелодиясын пайдаланды. 

                  Бир-бирине ат қойды, 

                  Ат кетинен қарады, 

                  Бир-бирине ат айдап, 

                  Жағаға қоллар салады. «Алпамыс». Қыяс жырау. 

Өлең 7-8 буынды болғаны мен ол  толғау берілетін мелодиялардан ерекше, ритм  үсті-үстіне  

төніп, күрестің тездігін беруге құрылған Қыяс жырау «Жанажан» намасы мен «Едіге» дастанындағы 

Едігенің атының дүрсілдісін берген жерге пайдаланады. 

                    Таң  сәхәрдиң уағында, 

                    Дүбир-дүбир сес келди, 

                   Әзиз жаны сескенди. «Едіге» Қыяс жырау. 

Дастандағы Байсарының қызын айттырған жаушыларға не жауап айтарын білмей қиналған 

атасына Гүлпаршынның «Атажаным не жерлерің ауырды» деп айтылатын өлеңі «Келте зибан» 

мелодиясы  мен беріледі. Осы мелодия  Алпамыстың Қаражанға Гүлпаршынды іздеп келе 

жатқандығын айтқан жерінде де  пайдаланылады. 

Дастандағы Байсарының Тайшаханның Гүлпаршынды айттырған жаушыларға не жауап берерін 

білмей қызынан ақыл сұраған жерінде «Шер бейит» мелодиясы пайдаланылады. Өлең жеті сегіз 

буынды, бір қәліпте атқарылады, бұнда кейіпкердің ішкі толғанысы, өкініші беріледі.  

                      Алды бийик, арты жар, 

                      Айналурға жери бар, 

                      Сен болмасаң шырағым, 

                      Байбөридей атаңның, 

                      Қәуендери ким болар. «Алпамыс». Қыяс жырау. 
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«Ағылым» мелодиясы көбінесе аттың шабысын суреттеуге пайдаланады. Мелодияда ағылып 

тұрған ырғақ, толғаныс беріледі, ол дәрияда аққан судың  сылдырлаған дыбысына ұқсайды.  

                       Сауирден аққан қара тер, 

                        Жумалап жерге тамады, 

                        Оқ жыландай атылып, 

                        Аққан суудың жарысын, 

                        Қыя майдай далада, 

                        Қус пенен жарысып, 

                        Шөллерге сегбир қылады.«Алпамыс». Қыяс жырау. 

Дастандағы «Ағылым» мелодиясында музыка мен толып-тасып ағып тұрған дәрияны, бұрын 

мінбеген тұлпар аттың үстіне адам мінгенде кең даладағы шабысы суреттеуге пайдаланған. Дастанда 

«Ылғал» мелодиясы көп жерде пайдаланылады. Осы мелодия Тайшахан мен Қаражанның 

жаушыларының Байсарыға сөйлеген сөзі  осы мелодия мен беріледі.  

            Ханға берсең қызыңды, 

            Хан атасы боласаң, 

            Алтын таққа минесең,... «Алпамыс». Қыяс жырау. 

 Дастанда «Гүлпаршын» мелодиясы мен Гүлпаршынның Тайшаханның жаушыларының алдына өзі 

шығып берген жауабын суреттеген жерде пайдаланылады. Бұл мелодия пайдаланатын өлең  екі 

бөлімнен тұрады. Біріншісінде қыздың ғажайып келбеті, әдемі киімдері, қыз салтанаты суреттенеді. 

Екінші бөлімі толғауға жақын, алты ай мүддет сұрап, «Жарыста озғанға тиемен» деген өлеңге 

пайдаланылады. Бұл мелодияда Гүлпаршынның келбеті толық суреттенеді. 

Дастанда «Айға шап» мелодиясы Мыстан кемпірдің Алпамысты қолға түсіретін жерінде 

пайдаланған. Бұл мелодия «Қоблан» дастанында Қыдырбайдың әйелі жолбарыстың жүрегіне жеріген 

жерінде Қыдырбай жолбарысты қолға түсіру үшін оны мақтап, айға қарай шаптырып ең күшті 

хайуанды әйле мен қолға түсіруін беруде пайдаланған. Алпамыста жолбарыс сияқты күшті батырды 

Мыстан кемпірдің алдап әйле менен қолға түсірген жерінде пайдаланған. Бұннан біз мелодиялардың 

пайдалануының өзінде ішкі бір-біріне жақын келетін  заңы бар екендігін көреміз. Әрбір мелодия 

тосыннан пайдаланылмайды, және ол мелодиялардың аты, мазмұны, орны, бәрі бір-бірінен туылған 

өзінің тәртібі бар. 

«Алпамыс» дәстанындағы ең күшті эпизодтардың бірі Алпамыстың аты Байшұбардың 

жарыстан озып келгенде Гүлпаршынның атқа айтқан алғысын «Көз айдын» мелодиясы мен беріледі. 

Бұл мелодия «Алпамыс» дастанының мазмұнынан туылған мелодиялардың бірі. Дастанда бұлардан 

басқа «Аудан толғауы», «Ерман толғауы», «Қәнігул толғауы» т.б. авторы белгілі мелодияларда  

пайдаланылады.     

Әр бір мелодия  дастанның мазмұнын тыңдаушыға терең  жетуі үшін қызмет етеді, өлеңнің  

тексті, дастандағы оқиға, оның атқарылуы, мелодияның мазмұны бір-біріне жауап берген жағдай да 

ғана халыққа дастан толық түрде жетеді. Біз дастандарды оқығанда оның бізге жеткен тек бір 

тарапын ғана, яғни сөзін білеміз, ал онда пайдаланған мелодияларды, сол мелодиялардың орналасу 

тәртібін, атқарылуын білмейміз. Жырау болған оқиғаны суреттейтін жыршы ғана емес, ол музыка 

мәдениятінің жиынтығы, ол өзінше театр, симфония, оркестрі жоқ болғаны мен екі тарлы қыл 

қобызда атқарылған бай дүние, даланың симфониясы, дала театры. 

      Демек, жырау-халықтың  ежелгі  дәуір дәстүрі және бір неше жүз мың жылларда қобыз арқалы 

бізге жеткен көркем өнердің ерекше түрі. Жырау  дастанның жыршысы, атқарушысы ғана емес, бұл 

бізің ескіден бар өнерімізді бізге жеткізуші архивіміз, энциклопедиямыз, ежелгі цивилизациядан 

қалған тарихи мұра.  
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ТРАДИЦИИ ЖАНРА МУНАЖАТ В ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ  

(На материале карачаево-балкарской поэзии XIX- начала  XX в.) 
 

В статье рассматривается актуальная для тюркоязычных литератур  проблема развития жанра мунажат. 

Выявляются истоки  генезиса жанра мунажат в карачаево-балкарской поэзии. Исследуется  трансформация 

традиционных религиозно-дидактических мотивов в  жанре мунажат, появление в ней элементов медитативной 

лирики. Прослеживается   процесс формирования в мунажате должной религиозно-ментальной формулы  

бытия, основывающейся на коранических преданиях, вбирающей в себя  метафизические представления  

карачаево-балкарского этноса. 

Ключевые слова: Коран, ислам, мунажат, генезис, онтологические проблемы, наставление, теологема, 

концепт, трансформация, этноментальный дискурс, медитативная лирика.  

 

Munazhat genre development as actual problem for the Turkish-speaking literatures is examined in the article. 

The sources of the munazhat genre genesis in Karachay-Balkar poetry are identified. The transformation of traditional 

religious-didactic motives in munazhat genre, the appearance of meditative lyricism elements are studied. The process 

of proper religious and mental life formula, which is based on the Quranic tradition, absorbing the metaphysical 

representation of Karachay-Balkar ethnic group are traced. 

Keywords: Quran, Islam munazhat, genesis, ontological issues, instruction theologema, concept, transformation, 

ethnomental discourse, meditative lyricism. 

 

Распространение ислама на Северном Кавказе, и в частности, на территории Карачая и 

Балкарии, в XVIII–XIX веках дает импульс возникновению и развитию различных жанров религиоз-

но-дидактической литературы: зикиров (поминания), йиман-ислама (свода правил веры ислама), 

мунажата (наставлений) агиографии (повествований о пророках), маулута (панегирики пророку) и 

других. Это весьма значительный пласт карачаево-балкарской словесности, являющейся 

неотъемлемой частью национальной духовной культуры [1 ]. Актуальность изучения ее генезиса, 

проблематики и поэтики связано с тем, что оно позволит существенно дополнить не только 

представление о карачаево-балкарской литературе, но и внести определенные коррективы в  общую 

картину развития тюркоязычных литератур. В данной статье исследуется   процесс формирования и 

развития жанра мунажат, одного из наиболее широко представленных жанров религиозно-

дидактической авторской поэзии  карачаево-балкарцев и многих других тюркоязычных народов. 

Религиозно-дидактическая поэзия карачаево-балкарцев ХIX – начала ХХ века оказала 

существенное влияние на этическое сознание народа, на аксиологическую систему понятий 

индивидуально-авторской устной, а затем и письменной поэзии. В ней в популярной, доступной для 

народа форме проповедуются идеологические ценности ислама, разъясняются его основные 

положения, утверждается идеал человека, неукоснительно следующего предписаниям Корана. 

Кораническая этика осмысливается здесь через призму насущных потребностей народа, в контексте  

его этноментальных представлений. При этом трансформации подвергаются как народные этические 

понятия, так и идеи ислама, принимающие «народный» характер.  

 «Насыщенность дидактикой» (А.Шарипов), которой отмечено творчество первых 

исламизированных тюркских поэтов средневековья, характеризует особенности карачаево-

балкарской религиозно-дидактической поэзии XIX века: «В период распространения ислама 

особенно важно было привести в соответствие с моральными установками ислама те моральные 

ценности, которые существовали среди тюркоязычного населения до принятия ислама» [2]. Однако 

первоначальные задачи изменялись в соответствии с движением времени. Просветительская 

установка религиозно-дидактических жанров (ийман-ислам, зикир) постепенно трансформируется, на 

первый план выходит не столько разъяснение тех или иных постулатов ислама, а назидание, 

убеждение, обращенное к человеческой душе. Доминирующими  в мунажате являются наставления, 

назидания, заимствованные из Корана, которые превращаются в теологемы. Введение в научный 

оборот такого термина (по аналогии с мифологемой) вызвано необходимостью выделить понятия, 

идеи, выражающие устойчивые ценности религиозного сознания. Духовные наставления в мунажате 

основываются на потенциальной «греховности» лирического героя, устойчивого сочетания двух 

ключевых понятий: неизбежности соблазнов «ахырзаман» («могущественного времени»), 
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наступления «ахыр заман» («последнего времени»), напоминаний о равенстве людей перед смертью и 

бренности жизни человека.  

 Для выявления генезиса религиозно-дидактической поэзии народов Северного Кавказа, 

принявших мусульманство, в том числе и карачаево-балкарцев, особую значимость имеет работа 

известного востоковеда Б. Шидфар, посвященная арабской философской лирике средних веков. 

Исследователь выделяет в ней ряд ключевых тем и мотивов: идеи нестабильности мира, 

«преходящей» жизни», которая перерастает в «предупреждения-афоризмы дидактического характера, 

призывающие человека не доверяться времени, не поступать несправедливо, жить так, чтобы не 

опасаться Страшного суда, говорить правду и т. п. [3]. 

Перечисленные мотивы арабской средневековой поэзии, ставшие устойчивыми 

архетипическими теологемами, нашли преломление в литературе многих «новообращённых» 

мусульманских народов. Наряду с кораническими текстами и хадисами о пророках они стали 

своеобразным катализатором, способствовавшим развитию религиозно-дидактической поэзии. 

Исследователь системы стихотворных жанров в древнетюркской и тюрко-татарской литературе VII–

XIV веков А. Шарипов ссылается на убедительные доказательства существования такой связи. Он 

отмечает, что жанр мунажата заимствуется из арабской поэзии X–XII веков в исламский период и 

называет имя «исламизированного» тюркоязычного поэта XII в. А. Ясави, которого «можно 

рассматривать в качестве зачинателя жанра письменного мунаджата на тюркском языке»[4]. 

Термин мунаджат (в карачаево-балкарском языке – мунажат) широко распространен в 

словесности тюркоязычных народов Поволжья – татар и башкир. Характерным признаком жанра А. 

Шарипов называет наличие в нем мотива разлуки: «…разлука с родиной, разлука матери со своим 

ребенком, предстоящая разлука человека с жизнью» и т. д. [5]. Составитель литературоведческого 

словаря Х. Миннегулов отмечает, что «мунаджат – это монолог, построенный на разговоре с самим 

собой, но обращенный к божественной силе» [6]. Следует отметить, что татарский мунаджат, равно 

как и башкирский, значительно обогатился в содержательном плане и перестал восприниматься как 

чисто религиозно-дидактический жанр. В обстоятельной работе, посвященной исследованию жанра 

мунажата, А. Садякова и Р. Ягафаров отмечают его современное бытование «в виде духовно-

лирических произведений исламского содержания»[7]. К. Хуснуллин также замечает, что мунажат 

вобрал в себя «не только религиозные воззрения татар-мусульман, но и его взгляды на сущность 

жизни и смерти, темы одиночества, сиротства, старости, призыва к терпению» [8].  

Указанные мотивы и идеи арабской философской лирики транслируются и в литературы 

народов Северного Кавказа. Исследователь К. Абдуллатипов  считает, что устойчивые мотивы 

наступления «ахыр заман» («конца света») и соответствующие наставления, встречающиеся в 

религиозной поэзии кумыков, также восходят к стихам известного поэта Востока А. Ясави [9]. В 

дагестанской поэзии за стихами религиозного содержания, в которых доминирующими являются 

упоминаемые теологемы, утвердился термин «тюрки» (турки, тулки) [10]. Этимология термина 

указывает как на язык, из которого он был заимствован (турецкий), так и на турецкие песни «тюркю», 

послужившие его основой [11]. Один из первопроходцев в исследовании аварской духовной поэзии 

С. Хайбулаев называя этот жанр «турки-проповеди», отмечает наличие в нем неких 

экзистенциальных  правил, чтобы «устоять от мирских соблазнов» [12]. Надо заметить, что 

дагестанские ученые толкуют литературоведческий термин «тюркю» широко. Исследователь жанра 

даргинского «тулки» А. Алиханова включает в него все произведения, «созданные поэтами-духови-

ками: стихи-проповеди религиозного содержания, жития святых» и т. д. [13]. C. Хайбулаев считает, 

что «турки – это религиозные стихи вообще, а не конкретный жанр духовной литературы» [14].  А. 

Акамов, соглашаясь с характеристикой жанра А. Алихановой и С. Хайбуллаевым, выступает против 

введения в него житий святых, которые «даже по объему не могут быть включены в «тюрки» [15].  

В карачаево-балкарском мунажате много черт, сходных и с тюрко-татарским мунаджатом, и с 

кумыкским тюрки как в плане поэтики (широкое использование монолога, стилистических фигур 

анафоры, эпифоры и т. д.), так и в обращении к ключевым теологемам, позволяющим говорить об их 

общих генетических корнях и типологическом родстве. В то же время следует отметить, что в нем, в 

отличие от татарского мунаджата, практически отсутствуют светские темы и мотивы. Что же 

касается сравнения с кумыкским тюрки, то границы карачаево-балкарского мунажата очерчены более 

четко. Непременное наличие наставлений, обращенных к верующим, отличает его не только от 

житий святых, но и от зикира, других жанров духовной литературы. Сказанное позволяет думать, что 

отдаленность карачаево-балкарцев от мусульманских центров, относительная малочисленность 

верующего населения способствовали своеобразной «консервации» жанра мунажат, сохранению его 

в первоначальном виде. 
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 Анализ поэтических текстов позволяет увидеть, что характерной чертой карачаево-

балкарского мунажата является ярко выраженный дидактизм. Это отражается уже в заглавии, 

несущим  большую смысловую нагрузку.  Наиболее распространённым является использование в 

заглавии теологемы «Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа» («Не обманывайтесь могуществом мира»), 

восходящее к основополагающим идеям исламской идеологии. Стихотворения с таким названием 

встречаются у К. Мечиева (1859-1945) и Л.Ахметова (1884-1947). Эмоциональное воздействие 

данного тезиса усиливается  наставлением-рефреном, повторяющимся в конце каждой строфы: «Не 

обманывайтесь могуществом  мира». Предостережение-назидание «не соблазняться, не доверяться 

обманчивому миру», помня об универсальной предопределенности земной жизни, становится 

ключевым концептом  морально-этических наставлений. Устойчивый топос «ахыр заман» (конец 

света), содержащий мысль о падении человеческих нравов, катастрофическом состоянии мира, и 

связанные с ним соответствующие предписания о необходимости жить с иманом (верой), 

транслируется в карачаево-балкарскую религиозно-дидактическую поэзию XIX века, приобретая 

характер устойчивой теологемы. 

В новой ментальной среде  ее  значение подвергается определённой трансформации. Не страх 

перед концом мира должен удержать человека от соблазна, а осознание мнимости, эфемерности 

могущества земного мира должно умерить его непомерные желания, убедить, что смысл жизни не в 

обладании миром (властью, богатством, бессмертием и др.), а в достижении согласия, гармонии с 

ним.  В мунажате К. Мечиева призыв  «Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа» слово «алданмагъыз» 

используется в значении – «не обманывайтесь», то есть знайте меру. Такое толкование слова исходит 

из народной мудрости, нашедшей свое отражение в карачаево-балкарской поговорке «Адам, 

мардасын билсе, жаннетде къалыр эди» [16] («Если бы человек знал меру, он остался бы в раю»). 

Аксиома поэта о суетном, преходящем мире, его иллюзорном могуществе, содержащая в себе 

назидание, адресованная как праведникам, так и вероотступникам, обладает мощным объединяющим 

пафосом. Сплачивающей силой выступает духовное родство человека, обусловленное общностью 

судьбы и его предназначения. Как для праведников, так и для грешников звучит кораническая 

интертекстема, объединяющая людей, призывающая быть морально стойким, не обманываться и не 

искушаться. Призыв к сдержанности является залогом достижения гармонии между земной и 

потусторонней жизнью. Подобный характер назидания, опирающегося на суфийский тезис 

нравственного самоусовершенствования, проповедует гуманистическую идею необходимости 

деятельной, полноценной жизни. В контексте такого понимания предназначения человека назидание 

«не соблазняться миром» звучит как призыв к активному, действенному добру: «Келигиз, 

ассылыкъдан къачайыкъ, жюреклени игиликге ачайыкъ» («Давайте, избежим святотатства // Сердца 

добру откроем»); «Айбат ишге арытайыкъ санланы, // Ийман бла кетерейк жанланы» («Для 

прекрасного дела утомим наши тела, // С верой пусть покидают нас души») [17, 40]. 

Соблазны, ожидающие человека в земной жизни, многообразны, но чаще других называется 

стремление к материальному могуществу. Дух накопительства изначально представляется поэту 

источником греховности: «Кеб жыймайыкъ къолгъа малланы» («Не будем собирать много скота»), т. 

е. не будем алчными к земным благам. Часто повторяющимся аргументом мнимости могущества 

земного мира человека является мотив бренности жизни. Поэт не столько предупреждает, сколько 

призывает читателя к соразмышлению: если неизбежен уход человека из этого мира, то можно ли 

оправдать его стремление к богатству: «Дуния малын, хазналарын не этербиз?» («Что будем делать 

со скотом мира, сокровищами?»). Устойчивый мотив о мнимой ценности материального 

благосостояния, становящегося самоцелью, отразился  в карачаево-балкарских паремиях: «Ахшы, 

къоймасанг да, табар, аман, къойсанг да, къабар» («Хороший (наследник), если и не оставишь, 

найдет, плохой, если и оставишь, потратит»).  

 Бросается в глаза использование в карачаево-балкарском мунажате понятия «добро, 

богатство». В системе ценностей карачаево-балкарского народа, занимающегося скотоводством, 

богатство измеряется большей частью количеством скота, которым человек владеет. Не случайно 

словосочетание «малгъа бат» (в дословном переводе – «имей много скота») означает «богатеть».  

Такое материализованное представление К. Мечиевым  соблазнов земного, материального мира, 

приводит к тому,что религиозный концепт трансформируется, приобретает ярко выраженный 

«этноментальный дискурс». Наставление, обращенное к человеку, – не соблазняйся богатством 

(материальным), ибо всё придется оставить в этом временном мире, – имеет своей целью отвратить 

человека от стяжательства, корыстолюбия, жадности, помочь ему сохранить духовную чистоту. 

Подобная ориентированность назидания опирается как на вероучение ислама, так и на нравственную 

систему ценностей карачаево-балкарского народа, запечатленную в фольклоре. Так, в поговорке 
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«Дуния малы дунияда къалыр» («Все богатство мира останется в этом мире») содержится не просто 

аскетическая идея воздержания, а философия взаимоотношений человека и мира: не совершать 

недостойных поступков, соблазнившись материальными благами этой жизни. 

Обманчивому, лживому земному миру в мунажате противопоставляется вера (К. Мечиев 

«Ийман бла къалыгъыз» – «Оставайтесь с верой»). Сплачивающая идея веры закрепляется 

онтологической установкой-рефреном «Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз» («Бессмертных нет, 

оставайтесь с верой»), содержащей два опорных концепта – бессмертие и вера. Отсутствие 

бессмертия обосновывается многочисленными примерами из земной жизни. Поэт выстраивает целый 

ряд метафорических параллелей, свидетельствующих о бренности жизни человека, всего мироздания. 

Единственное, что может стать антитезой неумолимой смерти, тленности жизни – «ийман» (вера). 

Понятие веры употребляется поэтом в широком смысле. Связано это с тем, что слово «ийман» в 

карачаево-балкарском языке имеет несколько значений. В первом случае – вера, вероучение, во 

втором, переносном – совесть, нравственность. Народная мудрость соединяет оба понятия. В 

известной карачаево-балкарской поговорке утверждается невозможность одного без другого: 

«Aдамлыгъы болмагъаннга ийманы бар деме» [18] («Не считай верующим того, в ком нет 

человечности»). В мунажате К. Мечиева также соединяются оба значения слова. Человеческая жизнь 

подвержена тлену, смерти, избежать ее можно, следуя вероучению ислама, сохранив совесть, 

нравственность: «Бессмертных нет, с верой оставайтесь». Концепт «вера» в таком контексте вбирает 

в себя вероучение как органическую часть совести, нравственности. Совокупность этих понятий 

выражает онтологическую шкалу ценностей, соединяющую воедино мир земной и загробный, 

идеологию ислама и общечеловеческие понятия нравственности.  

Несколько иную установку приобретает устойчивый мотив, звучащий в коранической 

интертекстеме «не дайте себя обмануть могуществу мира» в мунажате Л. Ахметова. Заглавие, 

повторяющееся в рефрене, звучит назидающим предупреждением. Противопоставление жизни и 

смерти человека становится основой оппозиции временного и вечного, мнимого и истинного: Этот 

мир ты оставишь,// Много скота (добра) соберешь,// Все, оставив, уйдешь,// Не дайте себя обмануть 

могуществу мира [19]. Доминирующей чертой мунажата Л. Ахметова является  интонация 

предупреждения, устрашения «концом света». Мысль о деградации человеческих нравов, 

характеризующая катастрофическое состояние мира, свидетельствует, по представлению поэта, о 

близком конце света, определяет содержание его наставлений. Поэт осуждает аморальные поступки 

человека и, обращаясь к нему, призывает – «не поступать так, ибо это содержит зло». Таким образом, 

особенность наставлений Л. Ахметова проявляется не в утверждении каких-либо позитивных 

идеалов, а в осуждении того, что является нарушением сложившихся поведенческих норм. 

Устойчивый мотив возмездия, наступления конца света (ахыр заман) изображается как наказание в 

соответствии с виной человека, поддавшегося искушениям земной жизни. Такая трактовка созвучна 

представлению кумыкского поэта Абдурахмана Какашуринского «о неустроенности этого мира и… 

деградации человека в нём» [20]. Объединяющим началом в наставлениях названных поэтов является 

мотив устрашения Судным днем за предание забвению заповеди «не обманываться мирскими 

соблазнами». 

Характерной чертой религиозно-дидактических наставлений мунажата является их опора на 

онтологические понятия, что находит отражение в названиях стихотворений: «Ажал» («Смертный 

час»), «Дуния» («Мир») Д. Шаваева (1800-1892), «Ёлюм келир сунмай туруп» («Смерть придет 

неожиданно») Н. Кудаева (1868-1931)  и др. Композиционно они двухчастны: каждое из них 

построено на противопоставлении понятий «дуния», употребляемого в значении «земной мир», 

«жизнь» и «ёлюм» («смерть»), означающего начало потустороннего, сакрального мира. В 

размышлениях о жизни и смерти в мунажатах Д. Шаваева много общего и традиционного: чувство 

универсальной предопределенности, признание бренности жизни, неизбежности смерти, к которой 

человек должен быть готов. Это знание служит гарантом «исправления» лирического героя, ибо 

только разумный, то есть «знающий» человек, не соблазнится, не будет питать иллюзий 

относительно обманчивого земного мира.  

Воздействие обретенного знания подробно показывается на примере собственной жизни 

лирического героя в мунажате Д. Шаваева «Мир». Основную часть мунажата составляет монолог 

лирического героя. В своеобразной «отрицательной» исповеди он перечисляет соблазны жизни, 

которыми искушал себя. Перечень «не совершенного» человеком усугубляется констатацией 

«прошедшего» времени. Подобная оппозиция «не совершенных» поступков «свершившейся» по 

времени жизни придает исповеди религиозно-этический характер. Нравственные муки, 

испытываемые лирическим героем из-за того, что он не следовал постулатам ислама, усугубляются 
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сомнениями в «правильности» своего отношения к близким и родным. Получит ли он «одобрение» 

отца, что скажет матери в Судный день?. Таким образом, проблема следования предписаниям ислама 

оказывается неразрывно связанной с соблюдением традиционных этических норм поведения в семье, 

обществе. 

Оппозиция жизнь – смерть, в её временности и бесконечности, служит основой для 

размышлений поэта о бренности жизни. Наставление поэта «Дуниягъа чыкъгъан адам, // Сен ёлюмге 

хазыр бол» [21, 18] («Человек, появившийся в мир, // Ты к смерти будь готов»), на первый взгляд, 

содержит установку, ориентирующую человека на потустороннюю жизнь. На самом же деле 

нравственный подтекст данного тезиса утверждает идею уникальности земной жизни и 

ответственности человека за нее, ибо после смерти будет уже поздно: никто не знает способа 

спастись от смерти, никто из ушедших (умерших) не вернулся в этот мир. Подобная идея 

взаимосвязи настоящей земной и будущей потусторонней жизни имеет истоки в этноэнтологии, 

нашедшей отражение в карачаево-балкарской поговорке: «Бу дунияда этгенинги ол дунияда табарса» 

[22] («Что творил на этом свете, то и обретешь на том»). 

Осознание того, что человек не реализовал свое  предназначение, передается метафорой с ярко 

выраженной онтологической основой: «Чёгючюм жазмай къойду // Суууп кетген темирни» («Молот 

мой не оставил следа // На остывшем уже железе»). Грех его заключается в отказе от радостей бытия, 

духовного созидания, которое уже невозможно исправить: «Ма энди не этеийм // Зыраф этген 

ёмюрню?» («Что теперь мне делать // С напрасно прожитой жизнью?»). В этом мотиве отчетливо 

проявляется выход за пределы религиозной формульности. Этот пример иллюстрирует все более 

явственно проступающие очертания авторского сознания Д. Шаваева, формирования его 

неповторимой поэтики. 

Представления поэта о загробной жизни соответствуют догматам исламской религии, но 

ключевая идея поэта акцентируется в требовании к человеку исповедоваться при жизни, так как 

покаяние перед смертью не поможет избавиться от совершенных грехов. Вопросы ангела 

иносказательны, в них выражены основные нравственно-этические требования к человеку с точки 

зрения коранической этики: Предстоящая дорога темна, // Нет лампы у тебя в руке.   Как ты будешь 

один жить, //   Спутника себе подготовил? [21,81]. Путь к иному миру воспринимается, как метафора 

самой жизни. Готовность к предстоящей дороге предполагает гармонию в душе человека: познал ли 

он смысл своего предназначения? Дорога в загробный мир должна быть подготовлена добрыми 

делами, освещена верой, способной рассеять мрак, тьму. Знания и добрые дела предначертаны 

человеку самим Богом: «Кому Аллах не устроил света, нет тому света» [23]. Потому вера должна 

освещать жизнь человека. Называет поэт и «спутника», который должен быть верным проводником в 

пути – Коран. Завершающий вопрос ангела итожит всё предшествующее – жил ли умерший в земном 

мире достойно, с верой (иманом), не соблазнился ли он его искушениями? 

Нить, связывающая мир ушедших и мир живых, вызывает ощущение равенства людей перед 

смертью: «Бир да адам къутулмаз // Бу дунияда ёлгенден» («Ни один человек не избежит // Смерти в 

этом мире»). В то же время вечная цепь жизни-смерти в представлении поэта выражает идею 

преемственности нравственно-этических заповедей человека, переходящих от одного поколения к 

другому, от ранее ушедших (умерших) к остающимся позади (живым): «Алгъа ёлгеннге – артдагъы // 

Ыразылыкъ беригиз». («Ранее умершим – оставшиеся // Благословение дайте») [21,85]. 

Нами уже отмечалась особенность отражения временных понятий «аллы – арты» («впереди – 

позади») в карачаево-балкарском языке: «передние», осознаются как «древние», «задние» – 

«современные» [24]. В этом контексте многократно варьирующаяся идея о том, что человек должен 

жить с иманом (верой), помня о потусторонней будущей жизни, получает у Д. Шаваева существенное 

уточнение: «Жерде иманынг болсун» («На земле живи с верой»), ибо под землей «не понадобятся 

одежды». Процесс взаимопроникновения мусульманских концептов и понятий карачаево-балкарской 

ментальности рождает религиозно-ментальную формулу бытия: «передний», ушедший в небытие, 

должен получить моральное одобрение «задних», оставшихся в жизни. 

Подводя итоги исследования, следует отметить четко выраженную тенденцию перехода от 

канонических религиозно-дидактических жанров (ийман-ислам, зикир) к субъективно-лирическому, 

авторскому самовыражению в жанре  мунажат.  Трансформация традиционных  ключевых мотивов в  

жанре мунажат знаменует собой начало   нового  уровня  осмысления  идеологии ислама, связанной с  

формированием элементов медитативной лирики, где наставления религиозно-дидактического 

характера тесно переплетаются с «постижением сокровенных закономерностей бытия» [25].                                                                                                                                                                                           

 Анализ мунажатов  Д. Шаваева, К. Мечиева, Л. Ахметова и др. позволяет утверждать, что их 

основные нравственно-этические мотивы базируются на коранических преданиях, вместе с тем 
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вбирают в себя метафизические представления карачаево-балкарского этноса. Мунажат переводит 

исламские постулаты из сферы религии в сферу литературы, максимально адаптируя универсальные 

теологические принципы к когнитивному сознанию и практической деятельности человека. 

Доминирующие мотивы мунажата - «нельзя обманываться (мнимым) могуществом мира», 

«бессмертия нет, оставайтесь с верой», превращаясь в устойчивые теологемы, утверждают должную 

религиозно-ментальную формулу бытия, выполняют дидактическую функцию «воспитания 

человека». Вышеизложенное позволяет зафиксировать наличие в народном сознании существенных 

изменений, приобретающих художественное выражение. На смену нартскому эпосу с его 

«каталогом» героизма приходит религиозно-дидактическая поэзия, претендующая на роль «учителя 

жизни». Она выполняет пастырские функции, что закладывает основы генетического кода карачаево-

балкарской поэзии нового времени. 
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Сапарбек ЕРГӨБЕК 

филология ғылымдарының кандидаты 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің доценті 

Түркістан/Қазақстан 

 

НЕМАТ КЕЛІМБЕТОВ ЖӘНЕ ШӘДІ АҚЫН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 

Ғалым Немат Келімбетовтің ғылыми шығармашылығына арнайы нысан болған тақырыптардың 

бірі – кітаби ақындар шығармалығы, нәзира дәстүрі. Сол шығармашылық иесінің бірі – Шәді 

Жәңгірұлының шығармашылығын арнайы зерттеген ғалым Н. Келімбетовті ерекше атауымыз керек 

[1,2,3,4,5]. 1974 жылы ғалым «Шәді ақын» деген атпен өзінің зерттеу еңбегін жарыққа шығарды. 

Бертін келе  Қаратау шайырлары – Майлықожа, Мәделіқожа, Мұсабек Байзақұлы, Құлыншақ 

мұраларын жинап, халыққа танылуына күш салған ғалым  Ә.Оспанұлының еңбегін де атап айтуымыз 

қажет.  

Қазақ әдебиетінің кәсіби сыншысы ғалым М. Қаратаев: «Кітаби ақындарды көпке дейін дұрыс 

түсінбей келдік. Тіпті, оларға қырын да қарап келдік. Сондағы уәжіміз - әлгілердің бәрін «діншілдер» 

деп теріс түсіну еді. Ал бұл жиырмасыншы жылдары пролеткультшілдердің «Пушкинді тарих 

кемесінен лақтыру керек» дегені сықылды сорақылық болатын» [6, 172 б.], – дейді. 

«Кітаби» деген атаудың өзі  шартты термин.  Бұл жайында ғалым Немат Келімбетов: «Біздіңше 

«кітаби ақын» деген терминнің өзі әдебиеттану ғылымында, әсіресе XX ғасыр басындағы қазақ ақын-

жазушылары сөз болғанда дұрыс қолданылып  жүрген жоқ. Өйткені «кітаби» деген атау ақын-

жазушылардың көзқарасын, не көркем әдебиеттік бағыт-бағдарын аңғартпайды. Тек кәсібін, кітап 

бастырып шығарумен айналысқанын ғана көрсетеді» [4, 391 б.] деген ойы бұл ақындарды идеялық 

көзқарасы мен ақындық шеберлігіне, ұстанған бағытына карай бағалануы керектігін алға тартады. 

«Қиссашыл ақындарды тек қана ауыз әдебиетін жинаушы деп қарамай, шығыс сюжеттерінің 

қазақша варианттарын жасаған жазба ақындар деп қараған жөн бе деп ойлаймыз» [7, 78 б.], – дейді 

белгілі ғалым А. Қыраубаева өзінің зерттеу еңбегінде. 

Бұл айтылған пікірлердің бәрі орынды, бәрінің астарында шындық бар. Осы айтылған 

пікірлердің, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтқан қазақ әдебиеттану ғылымының білгірі, ғалым 

Б. Кенжебаев кітаби ақындар шығармашылықтарының ерекшеліктеріне кеңірек тоқталып, олардың 

әдеби мұрасын жоғары бағалап: «Шығармалары табиғатына орай ағартушы, ақын-жазушылар бұрын 

ескішіл, феодалшыл, діншіл, кітаби ақындар деп бағаланып, аталып келді. Бұл мүлде әбес. Әлгі 

айтқан, бұлар өз кезінде өздерінің алдындағыларға, өз замандастарына қарағанда озық, ілгерішіл, 

жаңашыл болды. Жаңаны (жаңа идеяны) ағартушылық идеясын жақтады», –десе, ал оларға таңылып 

жүрген  «кітаби» деген сөздің терістігін былай түсіндіреді: «Кітаби» деген атау ертеде христиан 

діндарлары арасында діни кітап – «Інжіл» ережелерін бұлжытпай орындауды жақтаған, уағыздаған 

адамдар жөнінде қолданылған. Оны біздің XX ғасыр басындағы ақындарымыз жөнінде қолдану 

мүлде орынсыз. Кітаби ақын жазушы деген атау біздің ғалымдарымыз бұл топқа жатқызып жүрген 

ақын-жазушылардың идеялық көзқарастарын, не көркем әдебиеттік бағыт-әдісін аңғартпайды, кәсібін 

кітап бастырып шығарумен айналысқанын ғана аңғартады» [8, 27 б.] – дейді. Ғалымның пікірінше 

«кітаби ақын» деген  бұл ақындарды ұлттық  әдебиетімізден шеттету үшін айтылған атау екендігін 

терең үғынып, бұл топтағы ақындарды “ағартушы ақын жазушылар” деп атауды ұсынады. Бұл 

ақындардың рухани мықты, діни білім ордаларында білім алғанын, дүниетанымы ислами тұрғыдан 

болатынын ескеріп, былай деп жазады: «Алды топ ақын–жазушылар адамгершілікті, оянушылықты, 

ағартушылықты ұран етті, феодальдық тәртіпке, діни қараңғылыққа,  надандыққа, ескі оқуға-Хадимге 

қарсы шықты. Аты оқуды, халықты әйтеуір оқытуды, оятуды арман етті. Жаңа оқуды-жәдітті 

жақтады, ел арасына жайды, замандарындағы жаңаны жақтады, солар үшін күресті, еңбек етті. Нағыз 

мағынасында гуманист, ағартушы болды» [8, 27 б.]. Міне бір ғасырдан аса уақыт бойы кітаби 

ақындарға берілген теріс көзқарасқа, әдебиетіміздің шын жанашыры, белгілі ғалым әдебиет 

жанашыры Б. Кенжебаев осындай толымды, әділ бағасын беріп, осы аталған ақындар 

шығармашылығының мақсаты ағартушылық екенін дәлелдеген. Жалпы қазақ әдебиетінің Шығыс 

әдебиеті мен байланысын, шығыс сарындарына құрылған қисса-дастандарды зерттеп, насихаттауда 

Б.Кенжебаевпен, оның қалыптастырған ғылыми мектеп өкілдерінің еңбектерін ерекше екенін атап 

айтқанымыз жөн.  

Бұл ақындардың ұстанған қағидасы - ағартушылық, сүйенген  ілімі – ислам. Сондықтан 

халықты қараңғылықтан оянуға, өздері тұнығынан мейірлене сусындаған ар ілімін халыққа жайып, 

ұрпақты тазалыққа, имандылыққа, ізгілікке, оқу-білімге, мейірімділікке насихаттайды.  
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«Қазақ жазба әдебиетінің негізін қалауда діннің, оның тарихын, өткен оқиғаларын уағыздайтын 

ақын, шайырлар мен кітаби ақындардың еңбегі зор», - деп тұжырымдайды ғалым Қ.Саттаров  [9, 8 

б.].  

Шығыстық қисса дастандарын арнайы зерттеген ғалым Алма Қыраубаева: «Бодандық ұлттық 

оянушылығының бір көрінісі ретінде XIII-XIV ғасырлардағы нәзира дәстүрі қайтадан жедел дами 

бастады. Нәзиралық әдеби тәсіл мен машықтың негізгі жанры – қисса-дастандар болып жалғасты. 

Ұлттық оянушылықтың жан-жақты дамуының бір басында Абай бастаған, ұлттық сананы жаңаша 

дамытудың бағыты тұрса, екінші жағында қазақи салт-сана мен имандылықтан айрылып қалмаудың 

жолын ескілікті дәстүрлерден іздеген ақындар тобы жинақталды. Олар қазақтың ежелгі жазба әдеби 

үрдісін жақсы білетін, мифтік сюжеттер мен Құран хикаяларын,  «Қисса Жүсіп» пен «Қиссас-ул 

әнбияны» оқып көрген, «Мың бір түн», «Тотынама», «Шаһнама» оқиғаларын жаттап өскен ақындар 

еді. Үлгі алған оқыған мектебі дәстүрлі классикалық түрік, араб- парсы әдебиеті болған» [10, 41 б.],- 

дейді.  

Шәді – көп жазған ақын. Әрі оның жазған шығармаларының басым бөлігі өзінің көзі тірісінде 

Орынбор, Қазан, Ташкент қалаларында жарық көріп отырған. Немат Келімбетов: «Оның жүз мың  

жолдай өлең-жыр жазып, соның жетпіс бес мыңдай жолының ақынның көзі тірісінде түрлі қалаларда 

басылып шыққан» [11, 86 б.],– дейді. 

Ақынның баспа көрген бір қатар кітаптарымен әлі жарыққа шықпаған шығармалары Қазақстан 

Республикасы академиясының орталық ғылыми кітапханасы мен М.О. Әуезов атындағы әдебиет 

және өнер институтының қолжазбалар қорында сақтаулы. Сондай қолжазбалардың бірінде Шәді төре 

Жәңгірұлының баспадан шыққан кітаптары мен баспаға берілген қолжазбаларының  тізімі берілген. 

Баспадан шыққан еңбектерінің қатарында «Назым Сияр Шәриф», «Назым Чаһар дәруіш», «Шайхы 

Барсиса», «Беташар», «Қамарзаман», «Атымтай» сияқты жалпы саны он үш кітаптың аты көрсетілсе, 

«Хәзірет Ескендір», «Тарихи Абылайхан», «Ибраһим Халиулла», «Мұса Перғауын хикаясы», «Әһуал 

қиямет» тәрізді тоғыз шығарманың баспаға берілгені айтылады [12]. 

Ал, Шәдітанушы Немат Келімбетов ақынның баспа көрген еңбектері жайында – «Шәді 

Жәңгіров үлкенді-кішілі он сегіз дастан-поэма қисса хикаят, бір сыпыра өлең-жыр жазып, 

бастырған», – деген дәйек келтіреді [11, 86 б.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Шәдінің шығыс әдебиетіне, оның ішінде ислами әдебиетке ықылас бөлген кезі Ташкент, Бұқара 

медреселерінде оқып жүрген  кезі болса керек. Өлең өнерімен бала кезінен қабілеті бар ол бертін келе 

төселе түседі. «Шәді Бұқарада болған кезінде Шығыс үлгілі әдебиетінің көрнекті өкілдерінің 

шығармаларын көп құмартып оқыған сияқты. Ол араб, парсы, шағатай тілдерінде жазылған әдеби 

шығармаларымен еркін танысып, солардан көп үлгі-өнеге алған» [11, 10 б.]. 

  Өткен ғасырдың жетпісінші жылдарында Шәді Жәңгірұлының шығармашылығына жеке 

тоқталып, арнайы зерттеген Шәдітанушы Н.Келімбетов ақынның өмір тарихына және оның 

әлеуметтік көзқарасына көңіл бөлген. Н.Келімбетов өзінің зерттеу еңбегінде Шәді ақын өмірінің 

қымбат кезеңдерімен қоса, оның шығармашылық жолының даму, қалыптасу процестері арқылы 

көрсете білген. Ғалым Шәдінің  бес дастанын: «Назым чәһар дәруіш» («Төрт дәруіш»), «Хикаят 

Уәрәқа-Күлше», «Қисса Бәрсиса»,  «Россия патшалығындағы Романов нәсілінен хұқмыранлық 

қылған патшалардың тарихтары һәм ақтабан шұбырыншылық заманынан бері қарай қазақ халқының 

ахуалы»  дастандарын терең,  әрі жан-жақты талдаған. Сондай-ақ, ғалым ақынның  қолжазба күйінде 

сақталған «Тарих-нама» дастанын да  зерттеу нысанына алған. Шәді шығармаларын, оның ақындық 

өнері мен тілін зерттей келе, ғалым шайырдың ақындық деңгейін молырақ тануға, оның 

шығармашылық  зертханасына кіруге мүмкіндік береді. 

Н.Келімбетовтің зерттеуіне арқау болған Шәдінің «Төрт дәруіш», «Орқа-Күлше» дастандары 

бүкіл шығыс халқына мәлім, түрік тілдес халықтарға да көптен белгілі көне хикаялар. Бұл тақырыпта 

талай ақындардың шығармалары  да жазылған. Ғалым осы жағынан бірнеше фактілер келтіре 

отырып, шығыс әдебиетінде бұрыннан бар, белгілі желі, сюжеттерді пайдалана отырып өзінше дастан 

жазған Шәдінің еңбектеріне әдеби талдау жасайды. «Біз Шәді ақынның тек араб, парсы, шағатай 

әдебиетінің ықпалында болып, назира дәстүрін меңгерген ақын ретінде танып едік. Ал, Шәдінің орыс 

халқының ерлік тарихын жырлап, Қазақстанның Ресейге қосылуын зор шабытпен әңгімелейтін поэма 

жазғанын екінің бірі біле бермесе керек» [11, 37 б.], – дейді ғалым Н. Келімбетов. Шәді ақынның 

Дмитрий Пожарский, Кузьма Мининдерден бастап, Иван Сусанинды жырлап, Петрдің жеңістерін 

баяндап, өз ойын көрікті де, әсерлі ету үшін Пушкиннің «Мыс салт аттысы» мен «Полтава» 

поэмаларынан қазақшалап, ұзақ-ұзақ үзінділер пайдалану қазақ әдебиеті үшін үлкен де, соны 

жаңалық еді. Шәді ақынның 1910 жылы жазылған Ресей туралы поэмасы 1912 жылы Орынборда 

кітап болып басылып шықты.  
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Н.Келімбетов – Шәдінің теңеу, сөздер мен образдарды шығыс поэзиясынан қалай 

қабылдағанын, оған өз жанынан не қосқанын да түсіндіреді. Шәдінің Қазан, Орынбор баспасынан 

шыққан кітаптарында араб, парсы сөздері сирек кездессе, ал Ташкентте шыққан кітаптарында жиі 

кездеседі. Тілтанушы, ғалым М. Балақаевтың сөзіне сенсек бұл әріден келе жатқан, бір кезде 

қазақтардың да ата- бабаларына ортақ болған, ортаазиялық әдеби тілдің (түркі немесе шағатай 

тілінің) ізі, сарқыншағы немесе ықпалы деп тануымыз керек. Сөз жоқ, Н.Келімбетов Шәді 

шығармашылығын зерттеп, бізге барынша құнды, тың жаңалықтар ашқан зерттеуші ғалым. кеңес 

дәуірінің кезінде-ақ Шәдінің еңбектерін зерттеп, зерделеп, содан кандидаттық диссертация қорғап, 

Шәдіні жарыққа шығарған ғалымның еңбегін ерекше бағалап, мақтан етуіміз керек. 

Шәді - Ислам тарихын жетік білген ақын. Әрі оның діни дастандары Алланың қасиетті Кітабы 

Құранмен, Мұхаммед (с.ғ.с.) хадистерінің желісіне құрылған. Ақынның қаламынын туған «Хайбар» 

дастаны соның айғағы. 

Шәдінің Ескендірді қай тұрғыдан суреттегені бізге белгісіз. Оның бұл шығармасы қолға түсе 

қойған жоқ. Осы орайда ғалым Немат Келімбетов: «Шәді Жәңгіров көп жазған, кітаптары көп 

басылған ақын. Оның кітаптарын түгел жинадық деп айта алмаймыз. Ақын өзінің «Назым Чәһар 

дәруіш» және «Хикая Харун ар-Рашид» деген кітаптарының соңында енді баспадан беріледі деген 

кітаптарының ішінде «Ескендір Зұлқарнайын», «Ахмад Жәми», «Әмір Хамза-Сақипқыран» деген 

сияқты бірқатар дастандары да аталған. Бұл шығармалар бізге әлі белгісіз» [11, 22 б.], –  деп жазуы 

біздің ойымызды нақтылай түседі. 

 Шәдінің ауыз әдебиетіне жақындығы фольклорлық жанрлар аясында шығарма тудыруынан 

көзге түседі. Оның беташар, айтыс жанрларына қатысын  осы тұрғыда қарауға болады. Ақынның 

беташар өлеңі 1915 жылы «Келіннің бетін ашатын терме» деген атпен Қазан университетінің 

баспаханасынан жарық көрген болатын. Бұл шығарманы автордың фольклордағы беташар жанрының 

канондық белгілерін негізге алып шығарғаны көрініп тұрады. Ақынның шығарма атына «терме» 

атауын қосуы да тегін емес. Терме – ғұрыптық фольклорға жатпайтын, өз алдына дербестігі бар жанр 

болғанымен, оның беташармен ортақ сипаттары да бар.  

Шәді Оңтүстік өңіріндегі өзімен замандас, исі қазаққа белгілі ақын-жыраулардың бәрімен 

араласып тұрған, кейде олармен әзілдеп айтысып та жүретін болған. Н.Келімбетов оның 

Майлықожамен осындай әзілдесуінен мысал келтіреді: «Бір жолы Майлы ақын әзіл-шынын 

араластырып: 

Шәді төре келеді жорғасымен, 

Құдай артық жаратты ол басынан,- 

дей бергенде, жас Шәді өзіне айтылған бұл әзіл шумақты әрі қарай жалғастыра түсіп: 

Пұл емес, өлең жиған дорбасымен, 

Әр сөзі құйылғандай қорғасыннан,- 

деген екен [11, 13-14 бб.].   

Бірде, Оңтүстіктің бірнеше ақындары Шәдіге хат жолдап: «Қартайып барамыз. Жасымыз 

келген сайын бойымыздан күш-қуатымыз кеміп барады. Сіз көпті көрген, көп білетін, оқыған 

адамсыз. Осы жастықты ұстап тұрудың қандай амалы бар? Біз өзімізше ақылдаса келіп, төсек 

жаңғыртып,  жүйрік атқа мініп, тазы жүгіртіп, құс салып, аңға шығып, серілік етсек, қысы-жазы 

қымыз ішіп, қазы-қарта жесек мүмкін пайдасы болар деген ойға келіп, сізден кеңес сұрап отырмыз», - 

депті. Сонда Шәді оларға былай деп жауап қайтарады: 

Бір сұрақ беріпсіздер сіздер бізге, 

Берейін тапсақ жауап сөзіңізге. 

Ағарар сақал мен шаш бейнет көріп, 

Көрместік пайда болар көзіңізге. 

Жігітке жиырма бес жас ақыры отыз, 

Қырықта қылау депті кәрия сөзі. 

Елуде көктем өтіп айналар күз, 

Алпыста ақылы бүтін аң ауламас, 

Атсам деп ойлап тұрар көрінсе көз. 

Жетпіс жас қалайда да ерге еңбек, 

Кетіріп бет ажарың бүгілер тез. 

Сексен жас оралмайтын қара қазан, 

Немене айтып, айтпай тоқсан мен жүз. 

Сарқылып аққан теңіз біткеннен соң, 

Пайдасыз жал мен жая, қымыз бен қаз [13]. 
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Қазақта сондай қартайған шағында ер жасын ой елегінен өткізіп, өзінің салиқалы ой-пікірін 

жыр жолдары арқылы беріп отыратын дәстүр болған.  

Жырау жүз жасқа жетудің өзі оңай шаруа емес екендігін айтады.  

Қорыта айтқанда, ғалым Н.Келімбетовтің Шәді Жәңгірұлының шығармашылығын зерттеудегі 

еңбегі - ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің қалыптасуындағы 

теңдесі жоқ маңызды еңбек. Н.Келімбетов қазақ әдебиетінің қай саласындағы жасаған еңбегі болсын 

әр зерттеу еңбектің нысаны болуға лайық еңбектер. 
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BÜYÜK TATAR YAZARI A. İBRAHİMOV VE KAZAK BOZKIRI 
 

Биыл Галимжан Ибрагимовқа туу бері 130 жыл толды. Ул – белгілі қаламгер, татар әдебиеті 

Романтизмын ең көрнекті өкілі, ғалым, ұлағатты ұстаз. Белгілі бір мән-жайларға байланысты жастар, сондай-ақ, 

ол қазақ даласында үйретті. Осылайша, мен өздері үшін өмір, салт-дәстүрі мен байланысты қазақ халқының 

мәдениетін көруге мүмкіндік алды. Ол жеке фольклор, қазақтардың өмірін зерттеді. Ал Мен қазақ даласында 

көрген бәрі, кейінірек қазақ халқының өмірінің энциклопедиясы ретінде бағалады роман «Қазақ қызы» («Дала 

қызы»), дарынды қалам сипатталған. 

Кілт сөздер: Галимжан Ибрагимов, татар әдебиеті, қазақ даласы, «Қазақ қызы». 
 

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Галимзяна Ибрагимова – известного писателя, самого 

видного представителя романтизма в татарской литературе, учёного и педагога. В юношеские годы в силу 

определенных обстоятельств он учительствовал в казахской степи и, таким образом, имел возможность увидеть 

своими глазами жизнь, традиции и культуру родственного казахского народа. Он лично изучил устное 

народное творчество, быт казахов и всё, что увидел в казахской степи, описал талантливым пером в романе 

«Казак кызы» («Дочь степи»), который позже был оценен как энциклопедия  жизни казахского народа. 

Ключевые слова: Галимзян Ибрагимов, татарская литература, казахи, степь, «Дочь степи». 
 

Bu yıl doğumun 130. yılında anılan Tatar edebiyatında Romantizmin en ünlü temsilcisi Alimcan (Galimcan) 

İbrahimov, gençliğinde belli bir süre Kazak bozkırlarına gidip Kazak köylerinde öğretmenlik yapar. Kazak 

bozkırlarında öğretmenlik yaptığı dönemde kardeş Kazak Türklerinin hayatını, geleneklerini, kültürünü Tatar yazarı 

bizzat kendi tanır. Halkın zengin söz varlığını, günlük hayatını yakından öğrenir, akınların söylediği üleŋ dedikleri 

türküleri dinleyerek ilham alır ve bütün gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını Kazah Kızı (Kazak Kızı) adlı 

eserinde usta bir kalemle tasvir edip Tatar okuyucularına sunar. Bu roman, Kazak halkının yaşam ansiklopedisi 

niteliğinde değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Alimcan İbrahimov, Tatar edebiyatı, Kazak, bozkır, Kazak Kızı.   
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This year marks 130 years since the birth Galimzyan Ibragimov - the famous writer, the most prominent 

representative of romanticism in the Tatar literature, scholar and teacher. As a youth, due to certain circumstances, he 

taught in the Kazakh steppe, and thus had the opportunity to see for themselves the life, traditions and culture of the 

Kazakh people related. He personally studied folklore, everyday life of Kazakhs, and all that he saw in the Kazakh 

steppe, described the talented pen of the novel "The Daughter of the Steppe", which was later evaluated as encyclopedia 

of life of Kazakh people. 

Key words: Galimzyan Ibragimov, Tatar literature, Kazakh steppe, "Daughter of the Steppe".  
 

Avrupalıların XIV-XVI. yüzyılda yaşadığı Rönesans dönemi, çeşitli nedenlerden dolayı Tatar 

Türklerine daha geç, XIX. yüzyılın son çeyreğinde ulaşır ve XX. yy. başında zirve yapar. Bu hareket Tatar 

Türklerinin millî ve ruhi-medeni yükselişini temsil etti, gelecek gelişimi için bir dönüm noktası ve güvenilir 

temel oldu. Doğal olarak millî Rönesans, halkın ruhi mirası, asırlarca toplanan fikrî ve medeni zenginliği 

olmadan imkansızdı. Bu yüzden Tatar edebiyatı XX. yüzyıla girerken bin yılı aşkın zengin tarihine güvendi, 

ondan beslendi ve ondan güç aldı. [1, s.3].  

XX. yüzyıl başı, Tatar âleminde, millî edebiyatta önemli değişikliklerin beklendiği bir dönemdi. Bu 

çağda yaşayan ve eserler yaratan Ayaz İshaki, Sagıyt Remiev, Abdullah Tukay, Fatih Emirhan, Derdmend, 

Alimcan İbrahimov, Mecit Gafuri, Mirhaydar Feyzi gibi yazarlar ve şairler, ilk eserlerinden itibaren millet 

kaderini gündeme getirdiler. Öz milletine sahip çıkma, asırlarca uyuyan halkın millî şuurunu uyandırma 

isteği ile onlar her şeyden önce Tatar halkının ruhi mirasına, geleneklerine, yüzyıllarca gelişe gelen kültür 

birikimine başvurdular. Bu konuda ayrıca nesir uzmanları Ayaz İshaki ve Alimcan İbrahimov başarılı 

oldular. A. İbrahimov’un Tabigat Balaları (Tabiat Çocukları), Tatar Xatını Niler Kürmi (Tatar Kadını Neler 

Görmez), Almaçuar gibi eserlerinin, Tatar Türklerinin o dönemdeki hayatını yansıtan ve bugün de millî 

değerleri ve hayat tarzı ile bu milleti dünya çapında tanıtmaya devam eden, Tatar Türklerinin hayat 

ansiklopedisi niteliğini taşıyan eserler olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu eserler Tatar köyünün, Tatar 

halkının tarihî geçmişini, yaşam tarzını, geleneklerini, örf âdetlerini ve kültürel değerlerini gelecek nesillere 

ulaştırmakta önemli rolü üstlenmektedirler. 

Bir milleti veya halkı tanımanın en iyi yolu, o halkın kültürünü öğrenmekle başlar. Halk kültürü, insan 

topluluklarına şahsiyet ve kimlik kazandıran en önemli faktörlerden birisidir. XX. yüzyıl başı Tatar 

edebiyatı, gelecek kuşaklara bu açıdan değeri biçilmez bir miras bıraktı. Tatar edebiyat uzmanı G. Xalit’in de 

yazdığı gibi “sosyal olayları, insanlar arası ilişkileri ve tiplerin sadece onlara özgü karakterini günlük hayat, 

örf ȃdetler, etnik boyalar (efsaneler, inanışlar, inançlar, türküler, atasözleri, deyimler) aracılığıyla açabilme 

ustalığı A. İbrahimov’un kabiliyetine özgü bir sıfat.” [8, s.37]. Tatar halk edebiyatını öğrenmeyi ve edebî 

eserler yaratırken onlardan yararlanmayı A. İbrahimov başka yazarlardan da talep eder ve onların bu yönde 

yakaladıkları olumlu tecrübeleri hemen görür ve değerlendirirdi. [6, s.24].  

Bu yıl doğumun 130. yılında anılan Tatar edebiyatında Romantizmin en ünlü temsilcisi, edebiyat 

teorisi ve tenkidini geliştiren XX. yüzyıl başı büyük Tatar yazarı, ünlü devlet ve cemiyet adamı, filolog, 

tarihçi ve muallim Alimcan (Galimcan) İbrahimov,  12 Mart 1887’de Başkurdistan’da, Ufa şehrinin 

güneyinde bulunan Sultanmurad adlı bir Tatar köyünde doğdu. Okuma yazmayı eğitimli şehir kızı olan 

annesinden, hesap ve İslamiyet’in temel bilgilerini ise ilme açık, çocuklarına en iyi eğitim vermekte kararlı 

olan babası İrfan Bey’den öğrendi. Sonraki yıllarda Keşekli köyü medresesinde eğitim gördü, kendi köyünde 

bulunan ilkokulda Rusça dersleri aldı. 1898 yılında ailesi Alimcan’ı ağabeyi Şakircan ile beraber 

Orenburg’da “usul-i cedit” sistemiyle eğitim vermekte olan Hüseyniye medresesine gönderdi. Fakat 1905 

yılında Rus İnkılabı döneminde şakirtlerin isyanına katıldığından dolayı medreseden kovulunca A. 

İbrahimov, Kazak bozkırlarına gidip altı ay Kazak köylerinde öğretmenlik yaptı. 1906 yılında eğitimine Ufa 

şehrinde Zıya Kamali tarafından açılan ve birçok Tatar edibi yetiştiren yeni usul Galiye medresesinde devam 

etti.  Bu medreseye ileri görüşlü Başkurt ve Tatar öğrencileriyle beraber eğitim almaya ileri görüşlü Başkurt 

ve Tatar öğrencileriyle beraber Kazak, Kırgız, Özbek, Dağıstan, Çerkez ve diğer halklardan da öğrenciler 

eğitim alır. Kazak Sovyet edebiyatının temel taşlarını atan Saken Seyfullin, Beyimbet Maylin gibi ediplerin 

de 1917 yılına kader olan hayatı ve faaliyetleri Galiye medrese ile bağlı olur. Bu medresedeki ilk yılının 

yaz tatilinde de A. İbrahimov Kafkasya’ya giderek çeşitli köylerdeki Nogay (Tatar) çocuklarına okuma 

yazma öğretti.         

Alimcan İbrahimov’un yaratıcılığı 30 yıla yakın bir süreyi kapsayıp tarihin dönüm noktası olan XX. 

yüzyılın ilk yarısına denk gelir. 1909–1912 yıllarında Kazan’da yaşadığı süre içinde A. İbrahimov’un yazdığı 

Yeşlernéŋ Tormışınnan Bér Levhe (Gençlerin Hayatından Bir Örnek), Tatar Xatını Niler Kürmi (Tatar 

Kadını Neler Görmez), Yaz Başı (Bahar Başı), Diŋgézde (Denizde), Yöz Yıl Élék (Yüz Yıl Önce), Söyü-

Segadet (Sevgi-Saadet), Utı Süngen Cehennem (Odu Sönen Cehennem), Karak Mulla (Hırsız Molla), Kart 

Yalçı (İhtiyar Irgat), Yeş Yörekler (Genç Yürekler) gibi eserlerinde o dönemin önemli sorunları gündeme 

getirildi; medreselerde eğitim sisteminin çağa uygun olmaması, gönül arayışları, millete hizmette bulunma 
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isteği, aile içi ilişkiler, sosyal eşitsizlik, kadın özgürlüğü vb. Yazar, Rusya sınırları içinde yaşayan halkların 

hayatını kökten değiştiren devrimlerin ve iç savaşın şahidi olur, bu olayları kendi eserlerine en samimi 

şekilde yansıtır (Yaŋa Kéşéler (Yeni İnsanlar), Kızıl Çeçekler (Kızıl Çiçekler), Tiren Tamırlar (Derin 

Kökler) gibi sosyal içerikli eserleri). A. İbrahimov sadece Tatarların değil birçok Türk boyunun medeni ve 

tarihî bilincinin gelişimini sağlayan yazarlardandır. A. İbrahimov’un bütün yaratıcılığı ve faaliyetleri kardeş 

halkların dostluğunu sağlamlaştırmaya yönelikti. Eserlerinde de ne kadar ustaca Tatar halkının hayatını ve 

geleneklerini yazdı ise aynı şekilde diğer kardeş boyların günlük hayatı ve kültürel değerlerini de yazdı. 

Türkmen şairi Berdı Kerbabayev onu ilk öğretmeni olarak tanıyarak “Sovyet hâkimiyeti yerleştirilen yıllarda 

Orta Asya edebiyatlarına nazaran Tatar edebiyatı çok ileriye gitmişti. Bunda A. İbrahimov önemli yer 

almaktaydı” dedi. [5, s.539]. Büyük Azerbaycan yazarı Samed Vurgun, A. İbrahimov’u Sovyetlerin içinde 

yer alan bütün Doğu halklarının büyük yazarı olarak nitelendirir. Başkurt yazar ve edebiyat uzmanı Kirey 

Mergen de Tatar Türklerinin büyük oğulları A. Tukay ve A. İbrahimov’un usta kalemleri ile birçok Türk 

boyuna üstat ve kıble olduğunu anlatır. [3, s.199]. Bu konuda Tatar yazarı Fervaz Minnullin’in sözleriyle bir 

sonuç yapacak olursak, “A. İbrahimov’un yaratıcılığı Kazak, Kırgız, Başkurt, Azerbaycan ve Özbek 

yazarları için de örnek ve tecrübe ekolü oldu.” [5, s.540-541].  

Tatar edipleri XX. yy. başında kendi tarihleri dışında diğer halkların geçmişine, hayatına ve örf 

âdetlerine de müracaat ettiler. Örneğin, 1908 yılında Kasıym Bikkolov, Tatar okuyucularına Orta Asya 

halkını, onların hayatını tanıtan Törkistan (Türkistan) adlı romanını yayımladı. G. Monasıypov Tarançı Kızı 

Yeki Helimnéŋ Bérénçé Möhebbeté (Tarancı Kızı Ya da Halim’in İlk Aşkı) adlı romanında Uygur ve Çin 

halklarının geçmişini anlattı. Gali Refikıy’ın Vakıtlı Nikah (Süreli Nikâh, 1913) adlı hikâyesinde Selim ile 

Kaşgar kızı Hakime’nin kaderi örneğinde yerli örf âdetlerle ilgili zengin malumat verildi. Bu tür eserler Tatar 

edebiyatını içerik bakımından zenginleştirdi, edebiyatta yeni konuların açılmasına zemin hazırladılar. [1, 

s.177-179].  

XX. yüzyıl başında Tatar yazarları millet kaderi konusunu kadınların kaderi ile sıkı bir bağlantıda 

izlediler. A. İbrahimov’un 1908 yılında yazılan Tatar Xatını Niler Kürmi (Tatar Kadını Neler Görmez) adlı 

öyküsünde de Tatar kadınının toplumsal baskıya ve ailedeki hukuksuzluğa karşı protestosu çok farklı tasvir 

edilir. Eserde Gülbanu adlı kadın, erkek kıyafetiyle eşinin evinden kaçar. Fakat 1920’li yıllarda yazılan bu 

eserin ikinci sürümünde İbrahimov, artık Gülbanu’nun kaderini gerçek hayat şartlarına bağlı olarak anlatır. 

Edip, böyle bir kaderin o dönem için yaygın olduğunu vurgulama amaçlı, onun etrafında feci kadere sahip 

olan başka gerçekçi kadın karakterler de yaratır. Daha fazlası, A. İbrahimov, Gülbanu’yu felakete sürükleyen 

dinî ve sosyal hayatın nedenlerini de açıklamaya çalışır. Bu nedenle öykünün ikinci sürümünde Tatar 

kadınının kaderi artık aile içi ilişkiler, Müslüman kadınlarının toplumdaki durumu, İslam dini, şeriat 

kanunları gibi faktörlerle belirlenir. Yazar sadece bir Tatar kadının kaderini anlatmadı, aslında Başkort Kızı 

Gölbike (Başkurt Kızı Gülbike) ve Kazax Kızı (Kazak Kızı) adlı kardeş Başkurt ve Kazak halklarının 

hayatını anlatan eserlerinde de aynı konuyu işlemeye devam etti.  

1915 yılında A. İbrahimov Ufa’ya taşınıp eğitim gördüğü Galiye medresesinde dil ve edebiyat dersleri 

vermeye başlar.  Bu dönemde A. İbrahimov, Tatar Şagıyrleré (Tatar Şairleri), Tatar İmlası, Yaŋa Edebiyat 

(Yeni Edebiyat), Edebiyat Derésleré (Edebiyat Dersleri), Tatar Télén Niçék Ukıtırga? (Tatar Dili Nasıl 

Okutulmalı?) gibi Tatar Türkçesi ve Tatar edebiyatı ile ilgili birçok bilimsel yazı ve ders kitabı da hazırlar. 

Eleştiri hizmetlerinde millî şuurun oluşması, edebiyat, müzik, millî tiyatro gibi sanat alanlarının ve folklorun 

gelişimi ile ilgili yazılar yazar. Aynı zamanda A. İbrahimov,  eğitim sürecinde çeşitli kardeş Türk boylarının 

dile ve edebiyata eşit derecede haklarının olduğunu vurgular. 1916 yılında Rusya içinde bulunan bütün Türk 

boyları için “tek dil ve edebiyat” ideasına karşı çıkarak yazdığı Télleré Başka Bulsa da Küŋélleré Bér (Dilleri 

Farklı Olsa da Gönülleri Aynı) adlı makalesinde Kazak edebiyatı örneğinde, Kazak Türklerinin çok özel ruhi 

hayatının altını çizerek A. İbrahimov şöyle yazar:  “Kazakları Tatar Türkçesi ve edebiyatına dâhil etme 

hayaline kapılmadan önce biz, kendi edebî mirasımızı zenginleştirme amaçlı Kazak halk edebiyatını bütün 

incelikleriyle öğrenmeliyiz.” [4, s.217-224].  

A. İbrahimov, 1905 Rus İnkılabı döneminde şakirtlerin isyanına katıldığından dolayı Orenburg 

şehrinde eğitim gördüğü Veli Molla Medresesi’nden kovulunca Kazak bozkırlarına gidip altı ay Kazak 

köylerinde öğretmenlik yapar ve kardeş Kazak Türklerinin hayatını, geleneklerini, kültürünü Tatar yazarı 

bizzat kendi tanır. Halkın zengin söz varlığını, günlük hayatını yakından öğrenir, akınların söylediği üleŋ 

dedikleri türküleri dinleyerek ilham alır ve bütün gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını Kazah Kızı 

(Kazak Kızı) adlı eserinde usta bir kalemle tasvir edip Tatar okuyucularına sunar. Tatar halkbilimci Aysılu 

Sadekova’nın da belirttiği gibi, bir bozkır halkının çetrefilli kaderini, çok özel hayatını ve geleneklerini böyle 

geniş epik planda göstermeyi başaran uluslararası nitelikte olan başka bir eser Tatar edebiyatında henüz 

görünmedi. [7, s.58]. 
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A. İbrahimov’un 1911 yılında yazılmış olsa da ancak 1917 Ekim Devrimi sonrası 1924 yılında 

yayımlanan Kazah Kızı (Kazak Kızı) adlı romanda Kazak kızı Karlıgaç’ın aşk ve mutluluk uğruna verdiği 

mücadelesi, çeşitli aşiretler arasında gerçekleşen siyasi, sosyal sorunlar ve millî özgürlük için mücadele ön 

plandadır. Aynı zamanda,  İbrahimov bu romanında Sovyet dönemi yazarlarından ilk olarak ailede ve 

toplumda olan baskıya karşılık veren güzel Müslüman kızının karakterini yaratır. Henüz bir buçuk 

yaşındayken beşik kertmesi sonucu o zamanlar güce sahip olan Kara Aygır aşiretinden bir erkek çocuğuna –

Kaltay’a- sözü kesilen ve büyüdüğünde başka bir aşiretten olan Arıslanbay adlı genci sevmesine rağmen yine 

de ailesi tarafından istemediği sözlüsüyle siyasi amaçla evlendirilmeye çalışılan Kazak kızı Karlıgaç Sılu, 

mutlu olmak için elinden gelen mücadeleyi verir. O, geleneklere başkaldırır ve babası ile annesinin buna razı 

olmadığını bile bile sevdiği gence kaçar. Zaten seçim öncesi oluşan gerginlik ve partiler arasında olan 

düşmanlıktan iyice yıpranan bozkır, bu olaydan sonra büyük bir kargaşa, kan davası korkusuyla yaşamaya 

başlar. Fakat kızı kaçıran cesur Arıslanbay, büyüklerin ve kızın babasının bütün şartlarını kabul eder ve olay, 

kan davası gerçekleşmeden çözülür. Fakat Karlıgaç Sılu’nun babası etkili, güçlü Sarsımbay bozkırda 

gerçekleşen siyasi seçimlerde kazansa da bir iftira sonucu sürgüne gönderilir. Ailesi, damadı Arıslanbay ve 

kızı Karşıgaç Sılu da onun peşinden aynı yola düşerler. 

Romanda Krlıgaç Sılu’nun kaderi, o dönem Müslüman kız ve kadınların paylaştığı çelişkili kaderin 

birer örneğidir. Ünlü Türkmen yazarı Berdi Kerbabayev’in dediği gibi, İbrahimov bu eseriyle Türk 

boylarının edebiyatına kadın özgürlüğü konusu getirdi. Ayrıca, Kazax Kızı (Kazak Kızı) adlı romanında 

İbrahimov, uçsuz bucaksız Kazak bozkırının güzelliğini, kardeş Kazak halkının günlük hayatını, hayat 

tarzını, hayat felsefesi ve millî değerlerini de ustaca tasvir etti. Alimcan İbrahimov’un ХIХ. yy. sonu – ХХ. 

yy. başında Kazak bozkırında olup biten olayları anlatan Kazax Kızı (Kazak Kızı) adlı romanı, Tatar yazarı 

kaleminden çıkan ve kardeş Kazak halkının hayat ansiklopedisi olarak nitelendirilebilen eşi benzeri olmayan 

bir eserdir. XX. yy. başı Tatar bilim adamı G. Rahim’in de dediği gibi “A. İbrahimov, KazaxKızı (Kazak 

Kızı) romanı ile kendisinin bilgili, duygusal ve geniş epik planda çalışan bir yazar olduğunu bir kez daha 

kanıtlar. Bu eser, göçebe Türk boylarının bozkır kokan ulu destanlarını ve çok özel bozkır şairlerinin 

yazdıkları şiirleri hatırlatıyor.” [7, s.58]. Kazak Kızı adlı romanında edip Kazak halkının tarihin önemli bir 

kesimindeki hayatını kaleme alır: Aşiretler arasında mücadele, halkın azatlığa kavuşma isteği, kızların ve 

kadınların evlenirken özgür seçim yapma isteği vb. Roman, ilk satırlarından sonuna kadar Kazak Türklerinin 

gelenek göreneklerine, örf âdetlerine, giyim kuşamına, mutfak kültürüme, halk edebiyatı örneklerine, 

kültürel değerlerine ve yaşadıkları coğrafyanın doğasına, güzelliğine hayranlıkla yazılan bir eserdir. Bütün 

bu detaylar romana bir canlılık vermekle beraber, Kazak Türklerinin psikolojisi ile hayat felsefesini de 

açmaktadır. Koyun ve at sürülerinin otlandığı geniş Kazak bozkırları, hayvancılıkla uğraş, coşku içinde ve 

bir bayram havasında bir yayladan diğer yaylaya göç, kımız et ve eğlence ile geçen sofra meclisleri, aşiretler 

arası kavgalar, hâkimiyet için mücadele, hayatta, ayakta kalma mücadelesi, bunlar hepsi eserin temelini 

oluşturmakta ve her çeşit halktan olan okuyuculara Kazak halkının hayatını ve ruhunu tanıtmaktadır. Eserde 

anlatılan gelenek ve örf âdetlerin bazıları günümüzde de Kazak halkı tarafından yaşatılırken, birçoğu çağa 

ayak uydurmaya çalışırken artık tarihe karışmış vaziyettedir. Aslında bu geleneklerin sadece Kazaklara özgü 

olduğunu söylemek de pek doğru olmaz. Onların çoğu, bütün Kıpçak boyları –Tatar, Başkurt, Kazak, Kırgız 

– için ortak olup okuyuculara bir kez daha sadece Kazak bozkırı ile sınırlı olmayan Türk dünyasının 

büyüklüğünü ve birliğini hissettirmektedir.       

A. İbrahimov’un Kazax Kızı (Kazak Kızı) adlı romanında bol kullanılan gelenekler, örf âdetler, 

etnografik detaylar bu eseri ifrat derecede zengin yapmış ve Kazak Türklerinin yaşadığı hayatı anlayabilmek, 

onun ruhuna inmek için büyük imkânlar doğurmuş. A. İbrahimov, Kazak Türklerinin 1917 Devrim öncesi 

hayatını anlatarak ve Kazak Türkçesine özgü kelimeler kullanarak eserin millî rengini bir kez daha arttırmış 

oluyor. Tatar şairi Aydar Halim “Séz Bélemséz Kaya Bargannı?” adlı bir eleştiri makalesinde bu eserin 

zengin ve fevkalade güzel diline hayran kalıp ve aynı zamanda bir Tatar yazarın eserinde böyle bir dille 

Tatar halkının hayatını değil de Kazak halkının hayatını anlattığına yakınıp şöyle yazdı: “Git bul bakalım 

bugün öyle tasvir etmeyi başaran yazarları. Oturup ağlayasım var, neden Karlıgaç Sılu Tatar kızı değil?” [2, 

s.104].           

Güzelliğin milleti de dini de yoktur. Güzellik, genel olarak bütün insanlık dünyası için ortak bir 

kavram. Karlıgaç Sılu’nun Tatar ya da Kazak kızı olması o kadar da önemli değil. Önemli olan, Kazak 

hayatını, bu halkın hayat tarzını, hayat felsefesini bütün incelikleri ile kaleme alan bir yazarın, Tatarlardan 

çıkan eşsiz kalem ustası Alimcan İbrahimov olması. Ünlü Kazak yazarı Sabit Mukanov, Tatar yazarı 

Alimcan İbrahimov ile ilgili şöyle yazdı: “A. İbrahimov’u Kazaklar kendi yazarı -Kazak yazarı- olarak kabul 

ediyorlar. Bizim halkın hayatını böylesine severek yazdığı için Kazaklar İbrahimov’a her zaman hürmetle 

bakarlar.” [5, s.540]. Sonuç olarak, A.İbrahimov’un yaratıcılığı Tatar edebiyatı ile sınırlı kalmayıp diğer 

Türk boylarında da popülerlik kazandı. Yazarın ve eserlerinin etkisi bütün Türk edebiyatlarına tartışılmaz 
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derecede büyüktü. İbrahimov’un edebî geleneklerini Tatar yazarları dışında Özbek yazarı A. Kadıri, Kırgız 

edibi A. Tokombayev ve birçok Başkurt ve Kazak yazarları da devam ettirdi. Hatta Kazak ve Azerbaycan 

Türkleri onu kendi yazarlarından saydılar. Daha Alimcan İbrahimov kendisi sağken Rus bilim adamı, 

edebiyat uzmanı P.S. Kogan şöyle yazdı: “O, önemi kendi ülkesi sınırlarından uzaklara taşıyan yazarlardan 

bir tanesidir ve insanlık tarihinin en iyi edipleri arasında onurlu bir şekilde yer alabilir” [3, s.200].  
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ТАТАР ФОЛЬКЛОРЫ ҺӘМ ӘДӘБИЯТЫ БАГЛАНЫШЛАРЫН 

 ӨЙРӘНҮ ТАРИХЫННАН 
 

В статье рассматривается история изучения фольклорно-литературных взимосвязей. Отмечается, что 

татарская фольклористика как наука начинает складываться во второй половине XIX века и связана с именем 

известного ученого К.Насыри. Дальнейшее развитие связана с исследованиями в ХХ веке. В частности, уже в 

начале XX века появляются отдельные труды Г.Рахима, Г.Тукая, Г.Ибрагимова, созданные в виде раздумий и 

наблюдений об особенностях татарского народного творчества. В них отмечается, что фольклор является 

основой для художественной литературы. В 1939 году открывается НИИ языка и литературы. И в институте 

начинает свою работу сектор фольклора. Заведующий сектором Х.Ярми, наряду с организацией фольклорных 

экспедиций, подготовкой сборников народного творчества и научных трудов, уделяет большое внимание на 

подготовку научных кадров. Под руководством ученого в 1960-е годы сразу 5 аспирантов защищают 

кандидатскую диссертацию. Среди этих исследований есть такие фундаментальные труды, как «Фольклор 

современная татарская проза» Ф.Ахметовой,  «Современная татарская поэзия и народное творчество» 

Т.Галиуллина и т.д. Эти начинания развиваются и в конце XX в начале XXI вв. Особо необходимо выделить 

труды «По следам Белого волка», «Волшебный клубок», «Древний миф и современная поэзия», «Роберт 

Миннуллин: секреты творчества» и другие известного татарского фольклориста Фатиха Урманчеева.  

Ключевые слова: татарский фольклор, фольклористика, татарская литература, взаимосвязь, 

взаимовлияние.  
 

Bu yazı, folklör ve edebiyat arasındaki bağların öğrenme tarihi hakkındadır. Bilim dalı olarak Tatar folklörü, 19 

asrın ikinci yarısında kurulmaya başlıyor ve ünlü bir bilim adamı K.Nasıri'nin ismiyle bağlanmaktadır. Sonraki 

gelişmesi ise 20 asırdaki çalışmalarla ilgilidir. 20 asrın başında, Tatar halk sanatı hakkında tefekkür ve gözlem 

formatındaki G.Rahim, G.Tukay, G.İbragimov çalışmaları yazılıyor. Onlarda, halk edebiyatının klasik ve modern 

edebiyat için bir temel olduğuna dair bir görüş mevcuttur. 1939 yılda dil ve edebiyat Nİİ açılıyor. Enstitüde ise folklör 

bölümü açılıyor. Bölüm başkanı H.Yarmi, folklör çalışmalarıyla ilgili olan seyahatleri düzenleme ve folklörle alakalı 

kitaplar basmakla beraber, yeni bilim adamlarını hazırlamaya da çok emek sarfetmişti. Onun rehberliği altında 1960 

yıllarda aynı anda 5 talebesi doktora tezini savunuyor. Bu çalışmalar arasında F.Ahmetova'nın "Folklör ve modern Tatar 

romanı", T.Galiullin'in "Modern Tatar şiiri ve folklör" vb. gibi temel bilgi veren tezler de mevcuttu. Bu alanlar 20 asrın 

sonu ve 21 asrın başında da gelişmeye devam ediyor. Ayrıca, ünlü bir folklör uzmanı Fatih Urmançeyev'in "Ak kurdun 

izlerinden", "Tılsımlı iplik", "Robert Minnullin: sanatının sırları" vb. çalışmaları dikkat çekicidir. 

Anahtar kelimeler: tatar folklöru, folklör, tatar edebiyatı, ilişki, etkileşim. 
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The article discusses the history of the study of folklore traditions in Tatar literature. It is noted that the Tatar 

folklore as a science was beginning to emerge in the second half of the XIX century and is connected with the name of 

the famous scientist K. Nasyri. The further development is connected with research in the twentieth century. In 

particular, at the beginning of XX century, there are some works of G. Rahim, G. Tukay, G. Ibragimov, created in the 

form of thoughts and observations about the peculiarities of the Tatar folk art. They noted that folklore is the basis for 

fiction. In 1939 Scientific Institute of Language and Literature was opened. At the Institute the sector of folklore began 

its work. The Head of this sector H. Yarmi, within organizations of folklore expeditions and preparation of collections 

of folk art and scientific works, paid great attention to the training of scientific personnel. In the 1960-es several 

dissertations about current problems of Tatar folklore were written. Among these studies there were such fundamental 

works as "Folklore modern and Tatar prose" by F. Akhmetova, "The Modern Tatar poetry and folklore" by T. Galiullin, 

etc. These initiatives are also being developed in the late XX and early XXI centuries. It is especially necessary to 

highlight the papers "On the trail of the White wolf", "Magic ball", "Ancient myth and modern poetry", "Robert 

Minnullin: the secrets of creativity" written by well-known folklorist Fatih Urmancheev. 

Keywords: Tatar folklore, folklore, Tatar literature, interrelation, mutual influence. 

 

Татар фольклористикасының әдәбият белән тыгыз бәйләнештә торуын комплекслы тикшерү, 

фәнни өйрәнүне таләп итә торган зур бер өлкә булып тора. Чөнки, халык авыз иҗаты, милли 

халыклар мәдәниятенең классик мирасын үзләштерүдә һәм гамәли мәсьәләләрне чишүдә актив 

катнаша. Төрле халык ышанулары, йолалар, гореф-гадәтләр, әйтемнәр, мәкальләр, бәетләр, 

тылсымлы әкиятләр традицион мәдәниятнең аерылгысыз өлеше булып торалар һәм алар, әлбәттә 

инде, әдәби әсәрләр эченә дә үтеп кермичә кала алмыйлар. Хәзерге көн шартларында фольклорны 

өйрәнү бик актуаль, чөнки фольклор милли мәдәниятләрне тергезүдә, үсеш-үзгәрешендә һәм үзара 

баетуында катнаша, аның интенсификациясенә булышчылык итә. Шулай ук, фольклор, жанрның 

тарихи асылын ачып, әдәби әсәрләрне аныклауда да әһәмияткә ия. Шул нигездә, үткәндәге мәдәни 

мирасның иң яхшы үрнәкләрен үзләштерүгә һәм сайлап алуга ярдәм итә. Шунысы мәгълүм, 

җәмгыять билгеле бер чорда, үзен мифларда, легендаларда, әкиятләрдә, сәнгатьтә, фольклорда һәм 

әдәбиятта чагылдыра. Татар әдәбиятында фольклор традицияләре мәсьәләсе ул – әдәбият белән 

халык авыз иҗаты арасындагы үзара мөнәсәбәтләр проблемасының нигез өлеше.  

Үткәндәге материал өстендә эшләү дәвамында, галимнәр фольклор һәм әдәбиятны аерым 

карыйлар, әмма вакыт үтү белән, Х.Ярми сүзләренчә, «фольклор һәм әдәбиятның берлеге турында сүз 

алып барырга була». Элегрәк, тикшеренүчеләр тарафыннан, фольклорны әдәбияттан аерып карауда 

әһәмиятле билге булган традициягә мөнәсәбәтле сорау туа. Г.Тукай болай дип искәртә: «...поэтик 

традициядән башка, әдәбиятның үсеш-үзгәреше мөмкин түгел»[1:180]. 

Чыннан да, татар халык иҗаты әсәрләренең язма әдәбиятка тәэсире әйтеп бетергесез зур. 

Безнең әдәбиятыбыз да, башка бик күп халыклар әдәбияты кебек үк, гасырлар дәвамында фольклор 

традицияләре белән тыгыз бәйләнештә үсеш кичергән. Әмма халык иҗаты һәм әдәбиятның үзара 

багланышларын өйрәнгәнче, башта аерым бер халыкның авыз иҗатын тиешле дәрәҗәдә тикшерү 

зарур. 

Татар халык авыз иҗатын өйрәнүнең зур тарихы бар. «Татар фольклористикасының фән 

буларак тулысынча оешуы бөек мәгърифәтче, энциклопедист-галим Каюм Насыйри (1825-1902) 

эшчәнлеге белән бәйләнгән. ХХ гасыр башына татар фольклор фәне шактый зур тәҗрибә туплаган, 

гуманитар фәннәрнең тулысынча формалашкан бер юнәлеше буларак килеп җитә. Табигый ки, бу 

фәннең алга таба үсешендә бөек әдипләр Габдулла Тукай (1986-1913), Галимҗан Ибраһимов (1887-

1938), Фатих Әмирхан (1886-1926), шул чорда ук киң танылган галимнәрдән әдәбиятчы һәм 

фольклорчы-теоретик Гали Рәхим (1892-1943), Хуҗа Бәдигый (1887-1940), Фазыл Туйкин (1887-

1938) һәм соңыннан олы галим, шагыйрь һәм драматург булып танылган Нәкый Исәнбәт (1899-1992) 

исемнәре дә зур роль уйный [2:81]. 

Татар фольклористикасы тарихының икенче өлеше 1939 нчы елда Казанда Татар теле, 

әдәбияты һәм тарихы фәнни-тикшеренү институты ачылу белән бәйле. Шул ук елны Габделхәмит 

Ярмөхәммәтов (Хәмит Ярми) биредә Фольклор секторы оештыра һәм аның мөдире булып эшли 

башлый. Аның җитәкчелегендә Татарстанда һәм татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә фольклор 

экспедицияләре оештырыла башлый. Фольклор җыентыклары чыгарыла. Татар халык авыз иҗаты 

жанрлары фәнни өйрәнелә башлый. Татар халык иҗаты антологиясе төзелә. Нәкъ менә шушы 

чорларда, инде халык иҗаты жанрларын өйрәнү белән бергә, фольклорның әдәбият белән бәйләнеше 

мәсъәләләрен өйрәнү ихтыяҗы да барлыкка килә. Бу эшкә Хәмит Ярминең шәкертләре алына. Бу 

хакта соңрак.  
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Гомумән, татар әдәбиятында фольклор традицияләре мәсьәләсе ХIХ гасыр ахыры ХХ гасыр 

башында С.Кукляшев, Х.Фәизханов, К.Насыйри, Г.Тукай, Г.Ибраһимов, Ф.Әмирхан кебек 

татар галимнәре һәм әдипләрнең игътибар үзәгендә була. Мәсәлән, Габдулла Тукайның 1910 нчы 

елның 15 апрелендә Шәрык клубында укылган «Халык әдәбияты» исеме астында билгеле булган, 

бүгенге көн фольклорчылары өчен дә җитди чыганак булып саналучы хезмәтендә, автор, халык 

җырларының язма әдәбиятка нигез булуы турында әһәмиятле фикерләр әйтә: «Халык җырлары 

безнең киләчәктә мәйданга киләчәк әдәбиятымызга, бер дә шөбһәсез, нигез булачактыр. Русларның 

Пушкин вә Кольцов кеби иң зур шагыйрьләре дә, халык җырларына тәкълид итеп, бертөрле 

искусственныя (күплекнең иске формасы) песни, ягъни сонгый җырлар яздылар. Болай халык 

җырларына тәкълид итеп язган шигырь, тәкълид итмичә язылган шигырьләрдән хис, мәгънә, тасвир 

ягыннан һич тә ким булмавы өстенә халыкның үз көе, үз вәзене, үз формасы илә язылганга, халык 

күңеленә бигрәк гүзәл тәэсир итә вә урынлашадыр... Халык җырларына билгомум тәкълид ителгәне 

(гомумән иярелгәне) язылды инде, ә шигырьләремездән халык җырларына тәкълид итүчеләр 

булдымы? Бу сөальгә дә: «Булды», – дип җавап бирергә тугъры килә. Безнең шагыйрьләремез дә 

мәйданга сонгый җыр дип әйткән шигырьләр китерделәр. Әмма муаффәкыятьле чыктымы-юкмы, ансы 

тәнкыйтьчеләр нәзарына (карамагына) калдырыла» – дип, Г.Тукай М.Укмасый шигыреннән мисал 

китерә [2:178 ]. 

ХХ йөз башының күренекле әдибе Г.Ибраһимов та, үзенең «Халык мосаннафәте» хезмәтендә 

халык иҗатының әдәбият белән бәйләнеше мәсьәләсенә кагылып, рус әдипләренең үз әсәрләрендә 

халык авыз иҗаты мөмкинлекләреннән файдалануларына игътибар итә: «Пушкин шул җен, пәри, су 

анасы вә шүрәле кебек мәүһүмат (хыялый, фантастик затлар) хакындагы гавам әкиятләрен вә 

халыкның башка кыйссаларын (хикәя, хикәят, сөйләкләрен) үзенең матур вә шагыйранә җөмләләре 

белән тасвир иткән. Кольцов, Некрасов, Достоевский, Толстой вә Никитиннар дә боларга бик сөеп 

карыйлар; әсәрләрендә йә нәсер вә йә шигырь белән шуларны биззат (турыдан-туры) язалар; 

назыйрә вә тәкълидләр вөҗүдә китерәләр. Рәссамнарның шул халык әкиятендә булган баһадир вә 

гаҗаиб адәмнәре хакында гүзәл тәрсимнәре (рәсемнәре) дә очраштыргалый. ... Бу турында һәркемнән 

артык мәшһүр шагыйребез Тукаевка бурычлыбыз. Ул үзенең матур вә шагыйранә җөмләләре илә шул 

гавам әкиятләрен тасвир итеп, һәркем тарафыннан сөелеп укырлык бер хәлгә куйды. Мәсәлән: аның 

күптән чыккан «Шүрәлесе», Мәктәп мөкяфәтендәге («Мәктәп бүләге» сериясендәге китаплар 

мәгънәсендә) «Су анасы» буның иң гүзәл нәмүнәләреннәндер. Тукаевның бу шигырьләре шулкадәр 

ачык вә табигый чыккан ки, чи гавамның авазыннан да шулкадәр генә чыгар иде». Шул ук вакытта 

Г.Ибраһимов, фольклор әсәрләре җыюның һәм саклауның мөһимлеген искәртеп, болай ди: «әдәбият 

чын, тормышчан, халыкчан булсын өчен, алар, һичшиксез, кирәк» [3:27]. Әдипләребезнең фольклор 

һәм әдәбият багланышларына караган фикерләре әлеге мәкаләләрендә генә чагылыш табып калмый. 

Алар әдәби иҗатта да фольклор мөмкинлекләреннән бик уңышлы файдаланалар. Г.Тукайның 

«Шүрәле», «Су анасы», «Кәҗә белән Сарык», Г.Ибраһимовның «Татар хатыны ниләр күрми», 

«Казакъ кызы», «Алмачуар» һ.б. әсәрләре моның ачык мисалы.  

Фольклор һәм әдәбият багланышлары мәсьәләсе Гали Рәхимнең «Халык әдәбиятымызга бер 

караш» хезмәтендә дә күтәрелә.  

Узган гасырның 1920-40 нчы елларында  Ф.Габдрахманов, Г.Халит, Г.Газиз, Г.Толымбай, 

Х.Ярми һ.б. бу юнәлештә мәкаләләре басыла. Алар барысы да нигездә Г.Тукай иҗатының фольклор 

белән бәйләнешен ачыклауга багышлана. Идеологик сәбәпләр аркасында, 30 нчы еллардан 50-60 нчы 

елларга кадәр, әдәбият һәм фольклор арасында бәйләнешләрне өйрәнү буенча алга китеш булмый. 

Әмма нәкъ шушы чорда татар фольклористикасында җиң сызганып эшләүче галим, фольклор 

секторы мөдире Х.Ярми үз фәненең киләчәге турында кайгыртып, үзеннән соң лаеклы алмаш 

калдыру хәстәренә керешә. 60 нчы елларда аның җитәкчелегендә биш аспирант – И.Надиров, 

Э.Касыймов, Ф.Әхмәтова, Т.Галиуллин, Ф.Урманчеевлар кандидатлык диссертацияләре яклыйлар. 

Шуларның өчесе турыдан-туры фольклор һәм әдәбият багланышлары мәсьәләләре белән бәйле. 1959 

нчы елда Илбарис Надиров «Бөек Ватан сугышы чорында татар халкының поэтик иҗаты» дигән 

темага кандидатлык диссертациясе яклый. Диссертациянең беренче ике бүлеге җыр жанрына 

багышлана. Беренчесендә Бөек Ватан сугышы чорында татар халкының җыр иҗаты тикшерелсә, 

икенче бүлек сугыш чорында татар шагыйрьләренең һәм композиторларының халыклашкан җырлары 

өйрәнелә. 1968 нче елда Флора Әхмәтова рус телендә «Фольклор и современная татарская  проза» 

дигән темага диссертация яклый. Хезмәтнең беренче бүлегендә татар прозасында халык җырлары 

һәм бәетләренең идея-художество вазифасы өйрәнелә. Икенче бүлектә прозада мәкаль һәм 

әйтемнәрне куллану формалары тикшерелә. Өченче бүлек матур әдәбиятта фольклорның эпик 

жанрлары традицияләре чагылышы һәм үсешен өйрәнүгә багышлана. Шул ук елны Тәлгат Галиулин 
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«Хәзерге заман татар поэзиясе һәм халык иҗаты» дигән темага диссертация яклый. Әлеге бик җитди 

хезмәт 40-60 нчы еллар поэзиясенең халык иҗаты белән багланышын өйрәнүгә багышлана. 1968 нче 

ел татар фольклористикасы өчен бик уңышлы ел була. Бу елны Х.Ярминең тагын бер аспиранты – 

Фатих Урманчеев тарафыннан якланган диссертация «Пути развития жанров татарского советского 

народно-поэтического творчества» дип атала. Рус телендә язылган зур күләмле бу хезмәтнең беренче 

бүлегендә татар халык прозасы традицияләре мәсьәләләре карала. Икенче бүлектә бәетләрнең шул 

чордагы язмышы өйрәнелә. Хезмәттә совет чоры халык җырларының жанр төрлелеге үсешен 

өйрәнүгә дә махсус бүлек багышлана. Фатих Урманченың фольклористика өлкәсендәге эшчәнлеге 

күпкырлы. «Халык авазы: Татар халык бәетләре тарихыннан очерклар», «Эпические сказания 

татарского народа», «Героический эпос татарского народа», «По следам Белого волка:ранние 

этнокультурные связи тюрко-татарского народа», «Народный эпос «Идегей»» , «Лиро-эпос татар 

Среднего Поволжья» һ.б. монографияләр шул хакта сөйли. Галим фольклорның аерым жанрларын 

гына өйрәнеп калмый, фольклор һәм әдәбият, мифология һәм әдәбият багланышларын тикшерү 

юнәлешендә дә зур эш башкара. «Татар фольклористикасында Фатих Урманче мәктәбе» дигәндә, 

һичшиксез бу юнәлеш тә игътибар үзәгендә булырга тиеш. «Дастаннарга лаек замана. Борынгы 

фольклор һәм хәзерге шигърият», «Волшебный клубок. Муса Джалиль и народное творчество», 

«Борынгы миф һәм бүгенге шигырь: Татарстанның Халык шагыйре Равил Фәйзуллин шигъриятенә 

бер караш», «Роберт Миңнуллин: шигъри осталык серләре» монографияләре һәм күпсанлы мәкаләләр 

моңа мисал булып тора. Хезмәтләрнең исемнәреннән күренгәнчә, алар аерым бер әдипнең иҗатын 

фольклор һәм мифология белән бәйләнештә тикшерүгә юнәлтелгән. Бу галимнән фольклор һәм 

әдәбият тарихы, жанр, авторның иҗат үзенчәлекләре хакында тирән белем таләп итә торган бик зур 

хезмәт. Ф.Урманче үз хезмәтләрендә фольклор һәм әдәбият багланышлары мәсьәләсе буенча 

алтмышынчы елларда булган күтәрелешнең соңгы елларда онытыла баруы өчен ачына, хәзерге 

әдәбиятның халык иҗаты белән бәйләнеше хакында язучы, шагыйрь, драматург журналистларның 

күпчелеге фольклорның табигатен, андагы сюжет кору закончалыкларын, бик борынгыдан килгән 

һәм безгә аңлашылып та җитмәгән шигъри үзенчәлекләрне белмәүләре өчен борчыла. Чөнки моның 

өчен дистәләгән еллар буе халык иҗатын, шул иҗат белән турыдан-туры бәйләнгән бик борынгы 

тарих, мифология, гореф-гадәтләр, караш-ышанулар белән нисбәтле бик күп чыганакларда казынырга 

кирәк.  

Галим халык иҗаты һәм әдәбият багланышларын икенче һәм җиңел юл белән – язма әдәбият 

әсәрләреннән мәкаль-әйтемнәр, такмак-такмаза, җыр-бәетләр яисә аларның төсмерләре, кисәкчәләрен 

«чүпләп алып» шул нигездә өйрәнүгә дә игътибар итә. Ул мәсьәләне болай өйрәнүне инкарь итми, 

әмма бу – әлеге катлаулы проблеманы өйрәнүнең беренче этабы, шактый җиңел һәм примитив юлы 

дип саный. Чын мәгънәсендә фәнни эзләнүләрдә бу юл белән генә чикләнеп булмавын ассызыклый 

[4: 10]. Бу юнәлештә соңгы елларда безнең тарафтан да аерым язучылар иҗатында фольклор 

традицияләрен өйрәнүгә багышланган берничә фәнни мәкалә басылды [5]. Әлеге тәҗрибә, чыннан да 

мәсьәләнең җитди һәм катлаулы булуын аңларга мөмкинлек бирде. 

Чыннан да, кешелек тарихының тәүге чорларында шигъри әсәрләр башта телдән иҗат ителеп, 

гасырлар, еллар дәвамында халык күңелендә саклана. Димәк, әдәбият, әдәби осталык барыннна да 

элек халык иҗаты әсәре рәвешендә формалаша һәм берничә дистә мең ел буена халык телендә генә 

йөри. Әдәбиятның барлык сыйфатлары барыннан да элек халык иҗатында формалаша. «Борынгы 

Шәрык чыганаклары күрсәтүенчә, язма поэзиянең иң борынгы һәм тәүге үрнәкләре – ташка 

күчерелгән мифологик хикәятләр, төрле изге йолалар һәм тантаналы вакыйгалар белән бәйләнгән 

ритуаль гимннар, мәкаль-әйтемнәр, дастани-эпик формулалар, алла-алиһәләрнең, эпик каһарман 

дәрәҗәсенә күтәрелән патша-фиргавеннәрнең, сугышчан яугирләрнең батырлыкларын җырлауга 

багышланган дастаннар, тарихи риваятьләр һәм легендалар һәм, ниһаять, бихисап дини догалар» [4: 

10]. Шуңа күрә дә, халык иҗаты белән турыдан-туры бәйләнеш, чыннан да матур әдәбиятның тәүге, 

иң борынгы һәм безнең көннәргә кадәр уңышлы дәвам итеп килгән бердәнбер һәм тотрыклы 

сыйфаты. Шул сәбәпле, татар халык иҗаты һәм әдәбияты багланышларын өйрәнү бүгенге 

фольклористиканың актуаль проблемаларының берсе булып кала бирә.   
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СҮЙІНБИКЕ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФОЛЬКЛОРЛЫҚ БЕЙНЕСІ 

 
Мақалада Сүйінбике ханшайымның фольклорлық образға айналуындағы алғышарттар көрсетіледі. 

Тарихи түптұлға (прототип) мен эпикалық образдың ара қатынасы айқындалады.  

Кілт сөздер: Сүйінбике, Қазан хандығы, фольклорлық образ, тарихи түптұлға.  

 

В статье рассматриваются способы и средства, условия воплощения царевны Сююмбике в фольклорный 

образ, а также анализируются взаимосвязи исторического прототипа с эпическим образом. 

Ключевые слова: Сююмбике, Казанское ханство, фольклорный образ, исторический прототип 

 

This article considers the tsarevna Suyumbike’s impersonation into folk model, and also analyses the interaction 

of historical protype and epic model. 

Keywords:  Suyumbike, Kazan Khanate, folklore image, historical prototype.    

 

 Bu yazıda Süyümbike sultanın folklor görüntüsüne dönüşmesinin ön koşulları anlatılmıştır ve epik görüntüyle 

gerçek tarihi kişi arasındaki bağ analiz edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Süyümbike, Kazan kanlığı, folklor görüntü, tarihsel prototip. 

 

Сүйінбике – түркілер тарихындағы аса үлкен бетбұрысты кезеңде қиын жағдайдың құрбаны 

болған аяулы тұлға. Ол – ноғайдың атақты биі Жүсіптің қызы. Қазан хандығының тарихы жайлы сөз 

болғанда оның есімі әрдайым құрметпен еске алынады. Сүйінбикенің жылнамаларда көріне бастаған 

кезі -  1535 жыл. Ол бұл кезде, яғни Қазандағы уақытша үкіметтің басшысы Болат шырын мен 

Гауһаршадтың билігі тұсында саяси мақсаттан туған солардың қалауы бойынша және Мәскеу 

үкіметінің келісімімен Жан-Әлиге тұрмысқа шығады. Бірақ Сүйінбикенің өзі бұл некеге разы 

болмайды. Жан-Әли өзінің тәжірибесіздігіне байланысты Мәскеудің ықпалында болып, сол себепті 

Қазан билеушілерінің көңілінен шықпайды. Оған алыстағы қайын атасы, Сүйінбикенің әкесі Жүсіп те 

наразы болады. Ақыры 1535 жылы Болат Шырын мен Гауһаршад жасаған төңкеріс кезінде Жан-Әли 

мерт болып, Мәскеудің бітіспес жауы және Қазан халқы мен ақсүйектерінің де оппозициясы болған 

қырымдық династия өкілі Сафа-Керей Қазан билігіне шақырылады. Сөйтіп Сүйінбике Сафа-Керейге 

тұрмысқа шығады. Ол 1549 жылғы Сафа-Керейдің жұмбақ өліміне дейін өмірінің қиын да қызықты 

кезеңін осы ханмен бірге өткізеді.  

Сафа-Керейден соң Қазан бектерінің Сүйінбикені Орыс үкіметіне тапсыруы түркілердің 

отаршылдыққа ұшырауының ең бастапқы себебі болды. Барлық түркі жұртының бодандық қамытын 

кию тарихының басында тұрған бұл оқиға әрдайым осы трагедиямен  бірге ел есінде ұзақ сақталды. 

Сүйінбике туралы қайғылы өлең-жыр, аңыз-әңгімелер тек ноғайлар мен татарларда ғана емес өзге 

түркілер арасында да кең түрде тараған. Сүйінбике бейнесі сақталған халық шығармаларының 

ішіндегі ең көрнектісі – «Шора батыр» жыры. Ол – аңыз, ертегі үлгісіндегі де нұсқалары бар 

қаһармандық жыр. Шора батыр жөніндегі жыр Румыния, Түркия, Қырым, Қазан татарлары, ноғайлар, 

қарақалпақтар, башқұрттар, чуваштар, қырғыздар арасында да кең тараған. 

mailto:bolat64@mail.ru
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«Шора батырдың» бас қаһарманның тарихи түп тұлғасы – орыс жылнамаларында аты 

кездесетін Чура (Чора/Чюра) Нарикович. Ол, шынында да, Қазан қаласын орыс басқыншыларынан 

қорғауда көп ерлік көрсеткен. Қазан хандығы үшін болған саяси күресте белсенді қызмет атқарып, 

ішкі саяси ахуалы шиеленісті күйде тұрған хандықтың жағдайын жақсартуға, бейбітшілік орнатуға 

үлкен еңбек сіңірген. Тарихи Шора Нәрікұлының Сүйінбикемен бір дәуірде, бір хандық үшін бірге 

қызмет еткенін жылнамалық деректер айғақтайды. Бұл екі әйгілі тұлғаның бір-бірімен тығыз қарым-

қатынаста болғаны күмән туғызбайды. Демек Сүйінбикенің «Шора батыр» жырына кейіпкер болып 

енуі әбден заңды. Сүйінбикенің есімі жырдың Добружа (Румыниядағы татарлар тұратын жер) 

вариантында ғана айтылады. Онда сарай алдында жирен аты сүрініп, айдары көрініп қалған Шораны 

сол арқылы таныған сарай қыздарының бірі бұл хабарды Сүйінбикеге жеткізсе [1,98], екінші бір 

тұсында ханымның есімі Шораның досы Құлыншақ батырдың аузынан айтылады. 

Сехери танъдан билинген, 

   Суйимбике сарайынынъ, 

   Къаршысына келгенде, 

   Джийрен аты суринген, 

   Нарик улы сенми эдинъ? [2,152], –  

дейді онда Құлыншақ Шора батырға. Ал ноғайлардың Ажи-Молла вариантында дәл осы 

жолдар «Сапы ханым бикединъ, Сарайынынъ карсы алдына келгенде» [3,77], – деп алмастырылған. 

Бұған қарап жырдың қырымтатар варианттарындағы Шораға бүктемелі қылыш сыйлайтын Сапы 

(кейде Сары) ханымның түптұлғасы Сүйінбике болу керек деп есептеген жөн. Шынында да, 

Сүйінбике қолы ашық, жомарт жан болған, ол үнемі қазандықтарға бағалы сыйлықтар жасап отырған 

[4,34]. Бірақ жырдың Бекмамбет Құлмамбет (қырымтатар) айтқан вариантында [5,57-72] Сары 

ханымның ұнамсыз әрекеті де бейнеленген. Мұнда Сары ханым Шорадан жүкті болып, кейіннен 

орыс еліне қашып кетеді, арада көп уақыт өткеннен кейін одан туған ұл орыстарды бастап келіп, әкесі 

Шораға қарсы ұрысқа шығады. Алайда бұны  жырлаушылардың ескі сюжетті ұмытып қалуынан және 

жаңылыстыруынан деп білген дұрыс сияқты. М.Османов жариялаған ноғай нұсқасында [6] Шора жау 

қолынан олжа ретінде әкелген орыс қызымен көңілдес болып, ол бойына бала біткенде еліне қашып 

кететін. Бұл сарын басқа да бірнеше нұсқада бар. Бекмамбет Құлмамбет вариантындағы Сары ханым 

бейнесі ұмытылу, жаңылысу салдарынан осы айтылған нұсқалардағы орыс қызымен контаминацияға 

түскен. Бұған және де Сүйінбикенің басынан өткен қайғылы оқиға да себеп болуы мүмкін. Ол оқиға – 

оның ұлы Өтеміш-Керейдің зорлықпен  шоқындырылып, Александр деген ат алғаны.  

Жалпы алғанда, Сары ханым образында эпикалық жинақтау белгілерінің молдығы байқалады. 

«Шора батырдағы» Сүйінбике бейнесінің, эпизодтық көлемде көрінсе де, қайшылығы мол сипатымен 

ерекшеленуі сол тұстағы тарихи жағдайдың күрделілігінен туындаған. Ондағы қайшылықтар сырын 

түсіну үшін аталмыш жағдайдың мәніне тереңірек үңілу қажет.  

Тарихи Шора мен Сүйінбике өмір сүрген кезеңде Қазанда пайда болған, бір-бірімен 

оппозициядағы екі партия хандықтың саяси өмірінде жетекші рөл атқарды. Оның бірі – бір қарағанда, 

Қазанның Мәскеуге бағынышты болуын көздейтіндей көрінетін Мәскеу (кейде «Орыс партиясы» деп 

аталады) партиясы, екіншісі – Ұлттық (кейде «Қырым партиясы») партия. Бұның екеуі де 

тарихшылар қойған шартты атау. Мәскеу партиясы көбінесе орыстардың әскери көмегіне сүйенді. 

Ұлттық партия  ноғайларды көмекке жиі шақырды. Бірақ тереңірек үңілген адамға Мәскеу партиясын  

Қазанның орыс патшалығына бағынышты болуын тілеген, оның  басшылары орыс патшасына адал 

қызмет еткен деген түсініктің қате екендігін аңғару қиын емес. Қазан тағдыры қыл үстінде тұрған 

қиын күндерде осы Мәскеу  партиясындағылар батыл шешімдер қабылдап отырған.  

Қазан хандығы үшін болған күрестерге және оған қатысушы басты тарихи тұлғаларға 

объективті баға беру өте қиын. Өйткені бұл күрес мемлекетаралық қана емес, осы тартысқа 

қатысушы әр мемлекеттің өз ішіндегі саяси, ресми, әлеуметтік топтардың да өзара және сыртқы 

мүдделестерімен сыбайластық қарым-қатынасы және қарсыластарымен күрделі тартысы болды. 

Сондықтан нақты бір оқиғаға немесе тұлғалар әркетіне деген оң, я болмаса теріс бағалаулар бүгін 

ғана емес, сол кездің өзінде-ақ, қат-қабат, сан салалы болатын. 

Шора Нәрікұлын Қазандағы Орыс партиясының мүшесі болуға итермелеген нәрсе – оның ел 

тыныштығы мен бірлігін ойлаған биік  мақсаты, асқақ арманы деп білеміз. Ал Мәскеу мемлекетінің 

Қазанды жаулап алу қаупі Шора өмір сүрген 1546 жылға дейін мүлдем байқалған жоқ. Демек ол 

кезде Орыс партиясының өкілдері орыс патшасымен достық қарым-қатынас жасауды қауіпті нәрсе 

деп санамауы әбден заңды. М.Худяковтың пайымдауынша, Қазанды жаулап алу саясаты Қаһарлы 

Иванның (ІV Иван) бастамасы емес, ол діни фанатизмнен тамыр тартқан еді. ІІІ Василийдің кезінде-

ақ митрополит Данаил сол тұстағы көпшіліктің қиялына да кірмеген Қазанды басып алу пиғылын 



449 
 

ақырын-ақырын дамытқан еді [7,116]. 1550-1551 жыл аралығындағы қыста бояр И.В.Шереметов, дяк 

Иван Михаилов және А.Ф.Адашев деген тегі белгісіз біреу Қазан хандығын бағындырудың жобасын 

жасап, осыған қатысты барлық  мәселені талқылайды. Ал патша бұл кезде аталмыш жоспардан 

ешқандай хабарсыз болған. Олар Қаһарлы Иванның өзін кейінірек осы жоспарды орындауға 

мәжбүрлейді. Орыс мемлекеті жақтан ешқандай қауіп тумаған жағдайда Мәскеу партиясының 

Қазанда жершілдік саясатқа негізделген билік жүргізіп отырған Қырым билеушілерімен ғана күресуі 

қисынды іс болатын. 

1546 жылы Шах-Әли Қазаннан бас сауғалап қашып шыққан соң, билік қайтадан 

қырымдықтардың қолына көшеді. 1546 жылдан кейін Сафа-Керей қайта хандық құрады да, 1549 

жылы наурыз айында кенеттен қайтыс болады [8,82-83]. Бұл кезде Қырым хандары өзара билікке 

таласып, Қазандағы жағдайға көңіл аударуға мұршалары болмайды. Қырымнан Қазан тағына отыруы 

тиіс деп жіберілген Бөлек-Керей мерт болады да, екі жастағы Сафа-Керейдің мұрагері Өтеміш-Керей 

хан сайланады, мемлекетті уақытша басқарып тұрушы (регент) ретінде оның анасы Сүйінбике 

жарияланады. Үкімет негізінен қырымтатарлардан құралды да, оның басында Қошақ оғлан (Кучак 

кейде Кошак) болады [7,107-111]. 

ІV Иванның 1551 жылы көктемде Қазанды блокадаға алған жорығына Мәскеу партиясының 

белді мүшелері болған Шапқын (Чапкун Отучев) мен Борнаш мырзалар қатысады [9,164-165]. Демек 

1551 жылдың өзінде де Орыс партиясының қайраткерлері Орыс үкіметінің (нақтырақ айтқанда, 

басқыншылық пиғылдағы шіркеу қызметкерлерінің) түпкі пиғылын біле қоймаған. Осы жылдың 

маусым айында блокададан әбден титықтаған қазандықтар жағдайдың қиындауын орыстармен 

бітімге келмейтін үкіметтен (қырымдықтардан) көреді де, оларға наразылық білдіреді. Бастарына 

төнген қауіпті сезген қырымдықтар бас сауғалауды жөн көреді. Бірақ бұл кезде барлық жолды орыс 

әскері жауып қойған болатын. Қаладан қашып шыққан саны жағынан мүлдем аз қырымдықтарды 

орыс әскері қырып  салады. Қошақ бастаған бірнеше мырза тұтқындалып, Мәскеуге жөнелтіледі де, 

сонда өлім жазасына кесіледі [10,78]. Қазан билігі қайтадан Орыс мемлекетімен бейбітшілікті 

жақтаушылар қолына көшеді. Құдайқұл оғлан мен Болат шырынның баласы Нұралы шырын бастаған 

уақытша үкімет құрылады. Уақытша үкімет Шах-Әлиді хан сайлауға және Сүйінбике мен Өтеміш-

керейді орыстардың қолына тапсыруға келісім береді [9,178-179]. Сүйінбикені ұлымен бірге 

орыстарға тапсыруы қазандықтардың Орыс мемлекетінен әлі де достық қарым-қатынас күткенін 

көрсетеді. Оның үстіне, бұл уақытша үкімет сол замандағы орыстар қаймығатын әлеуетті би Жүсіп 

тұрғанда оның қызы Сүйінбикеге ешкім жамандық жасай алмайды деп сенген болуы керек. 

Сүйінбикені қазандықтардың қолынан алу жаулаушылық саясаттың негізін қалаушылардың өте 

әккі айласы еді. Сондықтан да А.Ф.Адашев жасаған жобада бұл мәселеге ерекше мән берілген. 

Қазандықтар үшін Сүйінбикені ұлыменен бірге орыстардың қолына тапсырулары өздерінің Қырым 

хандығымен, Ноғай Ордасымен байланыстарын үзумен бара-бар еді. Өйткені Өтеміш-Керей Қырым 

династиясының мұрагері болса, Сүйінбикенің өзі, атап өткеніміздей,  ноғай биі Жүсіптің қызы 

болатын. Қазандықтардың осындай аса күрделі мәселені шешерде тек көршілес, күші артық 

мемлекетпен бірге тату, бейбіт өмір сүруді басты орынға қоя отырып, тәуекелге бел буғандары 

көрінеді. 

Алайда қазандықтардың бұл үміті ақталмады. Олар қатты алданды. 1551 жылы 11 тамызда 

Сүйінбике мен Өтеміш-Керейді, Қошақ оғланның екі ұлын уақытша үкімет орыстарға табыс етеді. 

Осыдан соң-ақ Орыс үкіметінің саяси пиғылы күрт өзгереді және оны ашық түрде көрсете бастайды.  

Шах-Әли басқарған үкімет аса қиын жағдайда қалады. Сүйінбикенің әкесі Жүсіп пен оның 

бауыры Ысмайылдың сын сағатта Қазанға көмектеспеуінің ақтап аларлық себептері мардымсыз екені 

де шындық. Олардың Қазанға көмек қолын созбауының ең басты себебі бірінің қызы, бірінің 

қарындасы Сүйінбикенің және жиендері Өтеміш-Керейдің тағдырына деген алаңдаушылығы болуы 

тиіс. Бірақ олардың да бұл үміттері ақталмады. Сүйінбике қайтыс болды да, Өтеміш-Керей 

шоқындырылды.   

Сүйінбикені қайтаруын сұрап, Жүсіп те, Ысмайыл да патшаға бірнеше рет хат жазды. Бір 

қызығы, олар Сүйінбикені қайтаруды өтіне отырып, ұсақтыққа, дүниеқоңыздыққа салынып, мата, аң 

терілері сияқты дүние-мүлік те тіленеді. Алайда патша оларға дұрыс жауап қайтарған емес. 

Қазандықтардың да, ноғайлықтардың да қатты алданғаны Сүйінбике тағдырынан көрінеді.  

Сүйінбикені қайтаруды талап еткен тарихи тұлғанын бірі – «Шора батырдың» қарақалпақ 

нұсқаларында аты аталатын Айдар мырза. Айдардың есімі Мәскеу патшаларының Ноғай Ордасы 

мырзаларымен жүргізген дипломатиялық жазбалар жинағында кездеседі. Айдар мырзаның ІV Иванға 

жазған хаты және орыс патшасының оған қайтарған жауабы сақталған. Айдар мырза бір хатында 

өзінің Асан мырзадан туылғанын, өз ағайындарының саны елу-алпыс екенін жазған [11,18-19]. Асан 
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(орыс жазбаларында – Алсан) – Оқастың баласы, Мұса мен Жаңбыршының ағайыны [12,436]. Айдар 

мырза  бұл хатында ІV Иваннан Сүйінбикені қайтаруын, Еділдің жоғарғы жағынан жайлау және 

көптеген бағалы сыйлықтар беруін сұрайды. Хатта Сүйінбикені «қарындасымыз» деуіне  және оны 

қайтаруды сұрауына қарағанда Айдар мырза Жүсіптен жас жағынан кіші болғаны және онымен 

одақтас екендігі көрінеді. ІV Иван: «Біз  де Жүсіп мырза үшін және сіздердің барлығыңыз үшін оны 

Шығалы ханға бермекшіміз» [12,26-27], – деп, дәл Жүсіпке қайтарғандай [12,310-311] мазмұнда 

жымысқы жауап береді. Ал Айдар мырзаның басқа тілектері мүлдем ескерусіз қалған. 

Осы хаттан Айдардың өмірі Қазан хандығымен тығыз байланыста болғандығы айқын көрініп 

тұр. Өйткені ол сұраған Еділдің жоғарғы ағысы Қазан хандығына тиісті еді. Осы хатта ол: «Қазан 

болса бізбен жау болып келді. Ал менің ұлым Ақсақал мырза ақ патшаның жауымен соғысты,  

Қазанда өлді, ал сол Қазанды ақ патша алды» [11,18], – деп өзінің орыс патшасына достық ниетте 

екенін білдіріп жазған. Әрине, өзінің ұлы Ақсақал орыс үкіметінің адамы Жан-Әли немесе Шах-Әли, 

тіпті орыс партиясының өкілдері Қазан билігінде болған кезде, соларға қарсы жорықтарда өлген 

болса, Айдар мырза мұны хатында жазбаған болар еді, өйткені олай етудің Орыс үкіметіне жаулық 

болып саналатыны белгілі. Демек Ақсақал Ресеймен бітіспес жау Қырым династиясы билігіне қарсы 

жорықтардың бірінде мерт болған. Қазандағы Қырым династиясы Сүйінбике арқылы Ноғай 

Ордасымен (Жүсіппен) жақсы қарым-қатынаста болған. Ноғайлардың Қырым династиясына қарсы 

соғысы бір-ақ рет, Сафа-Керейдің 1546 жылы таққа қайта отыруынан кейін болған. 

Бұл жағдай былай болған еді: 1546 жылдың қаңтарындағы төңкерістен кейін Қазаннан қашқан 

Сафа-Керей Сүйінбикемен бірге көмек сұрап Жүсіпке барады. Сафа-Керей Жүсіптің баласы Жүніске 

Қазанның тау жағының билігін беремін деген  уәдемен ноғай әскеріне Жүністі бас етіп, өзімен 

Қазанға  алып келеді. Соның арқасында, қайтадан билікке қол жеткізген Сафа Сүйінбике кейінірек  

(жаз айларында) Қазанға келісімен-ақ уәдесінен таяды. Осыған байланысты ноғайлар мен 

қырымдықтар және олардың  одақтастарының арасында қақтығыс болған [12,454]. 1549 жылдың 25 

сентябрінде орыс елшісі Иван Феодоровтен Мәскеуге келген хабарда былай делінеді: «Жүсіптің 

баласы Жүніс мырза өзін билікке алады деген үмітпен Қазанға барды. Ал қазандықтар оны Қазанға 

кіргізбеді және оның адамдарының көбін қырып жіберді, енді қазір, мәртебелім, мырзалар, жиналуда, 

күзде Қазан жерін жаулауға бармақшы» [12,169-170]. Жүсіптің одақтасы болған Айдар мырзаның 

ұлы Ақсақал, сөз жоқ, осындай қырымдықтармен қақтығыстың бірінде өлген. Қырымдықтармен 

оппозияцияда болған Шорамен Айдардың эпоста дос етіп көрсетілуі тегін емес. «Шора батырдың» 

қарақалпақ нұсқаларындағы Айдардың қой соңында жүрген аянышты кейпі ноғайлардың жоғарыда 

белгілі болғандай сәтсіздіктерін бейнелеген. Жырдың бір-бірінен шалғай аймақтардағы 

нұсқаларында аты аталуы, шынында да, тарихта Айдар мырза Шорамен қарым-қатынас жасаған 

болуы керек деген ойға жетелейді. Айдар мырзаның жоғарыдағы айтылған хаты 1552 жылдың бас 

кезінде жазылған сияқты, себебі орыс үкіметінің оған жауабы сол жылдың мамыр айында 

қайтарылған. 

Сүйінбикенің күрделі тағдыры орыс отаршылдығының ең бастапқы әрі көрнекі нәтижесі 

ретінде ел есінде ұзақ сақталған. Сондай-ақ оның көптің қамын ойлаған жеке басының қасиеттері де 

халық жадынан берік орын алуына себеп болған. «Шора батырдың» қырымтатарлық нұсқасында 

оның «Сары ханым» деп аталуы әуел баста «саф» сөзінен шыққан сияқты. Бұған ноғай 

варианттарындағы рудименттер дәлел бола алады. Бұл образ Ажи-Молла айтқан вариантта «Сапы» 

делінсе, М.Османов жариялаған нұсқада «Сафа» деген есіммен аталады. Осыған сүйене отырып, 

мұны тарихтағы Сүйінбике ханымның лақап есімі болуы мүмкін деп есептеген дұрыс сияқты. Ясауия 

тариқатының айқын өкілі болған Құл-Шәріп молданың Сүйінбикеге айрықша қамқорлық жасауы да 

көп жайдан хабар берердей. Сүйінбике мен Құл-Шәріптің көзқарасы, ұстанымдары, дүниетанымы 

ортақ болғаны шүбәсіз. Осыларға қарағанда, Сүйінбикенің «саф-ханым», «сопы-ханым» аталуы 

ғажап емес. Сол себепті оның Құл-Шәріппен бір топта болған Шорамен де жақсы қарым-қатынаста 

болатыны шындық. «Шора батырдың» ноғай, қырымтатар нұсқаларында Сапы (Сары) ханымның 

басқа батырларға, тіпті Құлыншақ батырға бермеген бүктемелі қылышты Шораға сыйлауы да осыны 

білдіреді.  

«Шора батырдың» М.Әлиакбарұлы жариялаған қазақ нұсқасында және халық аузындағы 

аңыздарда Шалгездің ұлы деп айтылатын Құлыншақтың образы Қазан тарихына қатысы бар Қошақ 

оғланды еске түсіреді. Осындай пікірді Ф.И.Урманчеев те айтады [13,102]. Құлыншақ есімі Қазан 

татарларының тілдік ерекшелігіне сай «Қолоншақ» болып дыбысталатыны белгілі. Ал түркі 

тілдеріндегі л, н дыбыстары сөйлеу кезінде түсіп қалуға бейім тұрады. Құлыншақ Ескішеһир (Түркия) 

аңыздық нұсқасында Қоншық болып өзгерген. Бұл есім жылдам айтылу сәтінде орыс адамына 
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Қошшақ немесе  Құлчақ  болып естілуі ықтимал. Құлыншақтың жылнамаларда Кощак болып 

жазылуы сондықтан деп білеміз. 

Жырдың Добружа вариантында Сүйінбике атының Құлыншақ аузынан айтылуы да тегін емес. 

Тарихта Сүйінбике билік құрған кезде Қошақтың оны қолданғандығын айтқан едік. «Қазан 

тарихының» авторы тіпті Қошақты ханымның көңілдесі ретінде көрсетіп, «Қошақ оғлан мен 

ханымның зинақорлық сүйіспеншілігі жөнінде» деген тарау арнаған [8,93-94]. М.Худяков бұл 

тараудың растығын жоққа шығарады. «Бұл хабарға сенбеуге негіз бар. Ондағы тарихи факті емес, 

бұның автордың таусылмас қиялының арқасында ойдан шығарылғандығын оңай көруге болады. 

Сүйінбике ханым өз көңілдесін билік құруға шақырды деп ойлау қиын. Бәрінен дұрысырағы, 

Өтемішті хандыққа нақ осы хан гвардиясы көтерген және билікті ханымнан Қошақтың өзі алған жоқ, 

қайта Сүйінбике ханымға ол ұсынған» [7,111], – дейді ол. Осы тұжырымның растығы күмәнсіз.  

«Шора батырдағы» бас кейіпкерлердің басым бөлігінің тарихи түптұлғалары бар. Соның бірі – 

Сүйінбике зорлықпен қосылған Шығалы хан. Алайда біз түптұлғасы Сүйінбике деп есептеп отырған 

Сары ханым қырымтатар нұсқаларында Шығалының қызы деп көрсетіледі. Бұл – таза халық 

қиялының жемісі. Ал Шах-Әлидің ұрпағы болмағандығы тарихтан белгілі [7,164]. Бұл бейне 

тарихтағы Шах-Әли тұлғасы негізінде сомдалған. Оны халықтың сол заманның өзінде-ақ осылай 

атағаны білінеді. Өйткені орыс жылнамалары осы атқа сүйеніп, «Шигалей» деп жазады. М.Османов 

жариялаған ноғай вариантында Шығалы Қазанға келген Шораға жер беріп, қымбат киімдер 

сыйлайды. Қазанға ұлын іздеп келген Нәрікке көп мал беріп, Қырымға шығарып салады. Радлов 

жариялаған Қарасу-Базар вариантында Шығалы Шораны көрмей тұрып-ақ, оны Қазанға келе жатып 

атқан оғынан таниды. Бүйік-Хожалар вариантында Шора Шығалы ханымның (мұнда Шығалы Сары 

ханның қызы болып, екі кейіпкердің  аттары алмастырылған) бас батыры болады. Мұның барлығы 

тарихтағы Шах-Әли мен Шораның жақын қарым-қатынасының эпостағы көрініс табуы болмақ. 

Шынында да, Шора Нәрікұлына тау жағындағы бағалы жерді Шах-Әли сыйлаған болуы мүмкін.  

Шах-Әли – қайшылығы өте мол тарихи тұлға. Оның өз басына төнген қауіп-қатерге 

қарамастан, орыс патшасының дегенінен шықпағанын оған шын жүрегімен берілгендіктен деп 

есептеу бір жақты кеткендік болады. Оның өз әміршісінің  тапсырмаларын екі етпей орындауы 

тағдыр мойнына  жүктелген шырғалаңы мол, аса күрделі жағдайдың құлы болғанымен байланысты. 

Шах-Әлидің орыс патшасына «берілген тіл алғыштығын» ақтайтын тарихи себептері бар: оның 

патша тапсырмаларын мүлтіксіз атқаруы екі мемлекет арасындығы бейбітшіліктің кепілі болатын. 

Оның орыс патшасына көзсіз құлдық ұрмағанын да байқауға болады.  Ол Қазан тағына 1551-1552 

жылдары соңғы рет отырған кезінде ІV Иваннан хандықтың тау жағын қайтаруын үнемі сұраумен 

болған. 1552 жылы ол тақты орыс билеушісіне беруге «Мен – мұсылманмын, өз дініме қарсы 

шыққым келмейді» деп келіспеушілік білдіреді [10,81]. Сөйтіп өз басын да, бодан жұртын да дін үшін 

қатерге тігеді. Сенім мәселесіне келгенде өз басын өлімге де байлайды. Мұндай батылдық сол 

тұстағы қайраткерлердің көбінің қолынан келмеген. М.Худяковтың  айтуынша, Рига бургомисрі  

Франц Ниенштель Шах-Әлиді ақылды адам деп мақтаған [7,164]. Шах-Әлидің «Шора батыр» 

жырына ұнамды кейіпкер болып енуінің жөні бар. Оған қоса, өмірде эпос қаһарманының 

түптұлғасымен достық қатынаста болған ол жырда ұнамсыз бейнеде көрінсе, сөз жоқ бұл нәрсе 

халықтың тарихи жадысы мен эпос арасында қайшылық туғызған болар еді. 

Эпостағы Шығалының біз түптұлғасы Сүйінбике деп есептеп отырған Сары ханымның әкесі 

болып алмастырылуының да өзіндік себептері болса керек. Біздің ойымызша, бұлай болуының 

бірінші себебі Шах-Әли жас жағынан Сүйінбикенің әкесі қатарлы болуы керек. Екіншіден, 

орыстардың қолына тапсырылғанннан кейін Сүйінбикенің Шах-Әлиге зорлықпен қосылғанын білетін 

халық оны ханның әйелі етіп көрсеткісі келмеген, Сүйінбике өліміне себеп болған бұл қайғылы 

шындықты еске алғылары келмеген.  

Сүйінбикені Шора Нәрікұлының ел басшысы ретінде құрметтегені де жырдан көрініс тапқан. 

М.Османов вариантында жауға шапқалы тұрған Шора өзіне мынадай серт береді: 

Қаракерім әкелші, 

Ақта айырып мінейім. 

Ақ кіреукем әкелші, 

Шырайына бектер тыслап киейім. 

Алдаспаным әкелші, 

Аш беліме буайым. 

Әлі де болса, алай күн, 

Өзім шаба көрейім, 

Шығылы ханның қызы үшін, 
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Сыға (Сафа) ханым өзі үшін. 

Алар үшін болмаса, 

Аллалап азан шақырған 

Ақ мешіт өзі үшін [6,30]. 

«Шора батырдың» ұлттық нұсқаларында Сүйінбике (Сапы ханым) мен Шораның қатынасы 

негізгі үш түрлі эпизодта көрінеді. Біріншісі – сарай алдында аты сүрінген Шораның айдары көрініп, 

нөкер қыздардың оны танып қойып, ханымға айтқаны. Екіншісі – Сапы (Сары) ханымның Қазан 

батырларына сыйлық үлестіргені, Шораға жай ғана қалта бергені, батырдың оған өкпелеп қалтаны 

лақтырып тастағаны, бірақ кейіннен қалтада батырға нағыз лайықты сый бүктемелі қылыш бар екенін 

білген соң, ханымға шексіз риза болғаны. Үшіншісі – Сапы ханымның жаумен (нақтырақ айтқанда, 

өзінен жүкті болып, қашып кеткен орыс қызынан туған өз ұлымен) Шораның соғысын мұнарадан 

тамашалап тұрғаны. Бұлардың бәрінің де тарихи негіздері бар. Мәселен, алғашқы эпизодты алайық. 

Бұл эпизод тіпті жырдың тарихи негізі болған мекеннен барынша алыстап кеткен, әбден көркемдік 

өңдеуге түскен қарақалпақ нұсқаларында да бар. Эпизодтың сюжеттің өзге бөліктерімен себеп-

салдарының байланысы жоқтығына, идеялық мәні елеусіздігіне қарамастан түрлі нұсқаларда 

сақталып қалуы оның тарихи негізінің барлығынан деп есептегеннен басқа сенімді дәлел жоқ. 

Шынында да, тарихта Қырым хандығының атақты биі Ақташы Әлі биді өлтіріп, Қырымнан Қазанға 

кетуге мәжбүр болған Шора мұндағы қырымдық династия билігі кезінде өзінің кім екенін әуелгі 

кезде танытқысы келмеген болуы керек. Қазанға келіп, жұмбақ жан ретінде жұртқа танылмай жүрген 

тарихи Шораны ең әуелі таныған Сүйінбике болуы ғажап емес. Біз талқылап отырған бірінші 

эпизодтың сюжеттегі басы артық деталь ретінде ұмытылып қалмауына елеулі оқиғалар қатарында 

жұрт есінде әбден бекіп қалуы кепіл болған. 

Екінші эпизодтың Сүйінбике ханшаның жомарттығына қатысы барлығы жоғарыдағы 

әңгімелерден белгілі болды. Қолы ашықтығымен бірге сұлу, ақылды ханым өз заманындағы 

халықтың сүйіктісі болғаны кәміл. Үшінші эпизодтың да шындығы бар. Сүйінбике мұнарасының сол 

кезде болғаны, ханымның оған үнемі шығып тұрғаны да тархи мәнбелерде аз кездеспейді. Осы 

айтылғандарды қорытындылай келе, «Шора батыр» жырындағы Сүйінбике бейнесінің (Сапы ханым) 

жырлаушылар мен айтушылардың еркінен тыс сақталғаны, оның өзге сюжеттік бөліктерімен себеп-

салдарлық байланысы әлсіз бола тұра, ұмытылмағаны олардың тарихи негізінің барлығынан және ол 

негіздің Қазан тарихында елеулі болғандығынан деп білу керек.   

Сүйінбике жайында жоқтау сипатындағы бәйіттер (татар әдеби-фольклорлық жанры) көп 

болған. Алайда олардың көбі сақталмаған. Татарстанда шығатын «Сөембикә» журналында 

жарияланған «Сүйімбике бәйітінде» («Сөембикә бәете») де тарихи мағлұматтар мол сақталған. Бәйіт: 

Мең дә биш йөз унбиштә бу дөньяга килгәнмен, 

Ата-ана дәүләтен китмәс диеп белгәнмен [14], – деп басталады. Кейіпкердің өз атынан 

баяндалатын бәйітте өзін Қазан мырзаларының Орыс үкіметіне қалай тапсырғаны, Сапагерейдің 

қабіріне барып қоштасқаны, өзін патшаның Шах-Әлиге әйелдікке бергені, Шах-Әлидің Қазанды 

жаулаған орыс әскерімен бірге барып, өзін жау қолына тапсырған мырзаларды жазалағаны, ұлының 

шоқындырылып, соңынан қаза болғаны айтылады. Мәліметтеріндегі хронологиялық нақтылық, 

олардың тарихи деректермен өте сәйкестігі, дәріптеу, әсірелеу сияқты көркем шарттылықтардың 

байқалмайтыны бұл бәйіттің фольклорлық айналымға түсе қоймағанын көрсетеді. Алайда оның 

тілінен тым бергі дәуірдің туындысы емес екені де аңғарылады. Бәйіттің белгісіз авторының ауызекі 

әңгімелермен бірге тарихи еңбектерден де хабары барлығы анық көрінеді. 

 Сүйінбике тағдыры – тұтас түркінің шерлі дастаны. Қарақалпақ фольклорында Сүйінбикенің 

аты аталатын қосық (қарақалпақ фольклорының жанры) сақталған. Онда: 

Таслап кетип Хорезмдей ӯатанды, 
Жайықта бабмыз Ноғай атанды. 

Тахт өлтирди Сүйинбийке апаңды, 

Дәӯраныңның бәри әрман, Қарақалпақ [15], – 

деп жырланады. «Тақ өлтірді Сүйінбике апаңды» деген жолда ханшайымның билік таласының 

құрбаны болғаны айқын таңбаланып тұр. Және халықтың өз бастарына түскен трагедияны Сүйінбике 

тағдырымен тікелей байланыстырғаны да оп-оңай көрінеді. Дүйім түркі жұрты Сүйінбикеге осылай 

қараған. Оның бейнесі тіпті орыс фольклорында да бар. 

Сүйінбике ханшайымның фольклорлық бейнесінен оның тарихи түптұлғасының адами асыл 

қасиеттерімен де, жеке басындағы тауқыметінің халық қайғысымен астасып кетуімен де ел жүрегінен 

терең орын алғанын танимыз. Сол себепті оның фольклорлық образы тарихи шындықты және халық 

арман-аңсарын мол жинақтаған ерекшелігімен көрінеді.  



453 
 

 

ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Bozcĭgĭt. Dobruca Tatar Masalları. Bĭrĭnĭşĭ kitap. Destanlar / toplagan, kaytabaştan anlatkan hem azĭrlegenler: 

Nedret Mahmut, Enver Mahmut. Kriterion Kitap üyĭ, Bukreşti, 1988. 

2. Чора батыр // Йылдыз. Эки айлыкъ эдебий ве ичтимаий-сиясий журнал. 1994, № 3. 

3. Ногай халк йырлары. Москва: Наука, 1969. 

4. Атласи Һ. Сөен-бикә // Сөембикә ханбикә. Җыентык. Тарихи, фәнни хезмәтләр, бәяннар, әдәби әсәрлар, 

әсәрләрдән өзекләр. Казан: Идел-Пресс, 2001. 

5. Къырымтатар халкъ агъыз яратыджылыгъы. Хрестоматия. Ташкент: Уқитувчи,1991. 
6. Османов М. Ногайские и кумыкские тексты, СПб., 1883. 

7. Худяков М. Очерки по истоии Казанского ханства. Казань: Государстенное издательсво, 1923. 

8. Казанская история. Под. ред. Г.Н. Моисеевой. Москва: Изд. АН СССР, 1955. 

9. Полное собрание русских летописей. Т. XIII. Москва: Наука, 1965. 

10. Карамзин Н.М. История государства Российского. Книга ІІ, тома V, VI, VII, VIII. Репринтное 

воспроизведения издания 1842-1844 годов. Москва: Книга, 1989. 

11. Продолжение Древней Российской Вивлиофики. Ч. Х. СПб, 1794.  
12. Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Ленинград: Наука, 1974. 

13. Урманчеев Ф.И. Чура батыр // Мирас. 1995, № 9. 

14. Сүйінбике – ұлы дала аруы: танымдық-көпшілік басылым / құраст. Ш.Бейсенова, Ж.Әскербекқызы. – 

Астана: Фолиант, 2016, 74-75 б. 

15. Мақсетов Қ. Тәжимуратов А. Қарақалпақ фольклоры. Нөкис: Қарақалпақстан, 1979. 

 

 

 

Камалбай Сарсенбаевич  ПАЛЫМБЕТОВ  

филология илимлериниң кандидаты, доцент 

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў хызметкерлерин  

қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин арттырыў институты 

Нөкис/Қарақалпақстан/Өзбекистан 

kamal65@inbox.uz 
 

ҚОРҚЫТ АТА ҲАККЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚ АЎЫЗЕКИ ӘҢГИМЕЛЕРИ 
 

Орта Азияда жасаўшы түркий тиллес халықлардың бири болған қарақалпақ халқының 

фольклоры ҳәм жазба әдебий мийраслары бизиң заманымызға аўызеки ҳам жазба түринде жетип 

келди. Солардың бири Орта әсирлерде жасаған тарийхый тулға Қорқыт ата ҳәм оның исми менен 

аталатуғын жырлар VIII-XI әсирлерде Сырдәрья бойларын мәкан еткен Огуз-Қыпшақ қәўимлери 

бирлеспесинде дөретилип, ҳәзирги ўақытта Германия ҳәм Италия китапханаларында сақланып 

атырған жазба  мийраслар есапланады. Германиядағы Дрезден китапханасындағы жазба естелик 

«Китаби-дәдем Қорқыт ғали лисан таифаи у огузан», яғный «Қорқыт атаның огуз тайпасы тилиндеги 

китабы» деп аталып, бул 12 жырдан турады. Ал, екинши жазба естелик Италиядағы Ватикан-

Аристолика китапханасында сақланып, ол қолжазба 6 жырдан турады ҳәм «Хикаят Огузнамэ 

Казанбек ўа ғайри» деп аталады. Бул еки қолжазбаның ертерек жазылған ҳәм толық деп есапланған 

Дрезден нусқасы дүнья илиминде көбирек изертлеў объектине айланып киятыр. 

Өткен әсирдиң 50-жылларынан баслап қарақалпақ әдебияттаныў ҳәм фольклортаныў илиминде 

«Қорқыт ата»ға байланыслы «халық арасын»да дөретилген  аўызеки әңгимелер үйрениле баслады[1]. 

Себеби, Қорқыт ата туўралы ҳәр қыйлы әңгимелер халық   тәрепинен аўызеки ҳәм жазба түринде 

ерте дәўирлерден баслап кең таралған. Мысалы, тарийхшы О.Юсупов бурынғы аўқам Илимлер 

Академиясының Шығыстаныў институтының Ленинградтағы бөлиминен академик 

А.Н.Самайловичтиң 1906-жылы қарақалпақлар арасында болып, Хожели қаласында жасаўшы  Молла 

Зәриф  деген адамнан көп ғана ески қолжазбалар алғанлығын, олардың арасында «Қорқут»(Қурт) 

баҳадур ҳәм оның ҳаялы Халима, Қынық патшаның қызы» атлы «Қорқыт Баҳадур» деген қолжазбада 

болғанлығын анықлаған. Буннан тысқары Қарақум ийшан медресесинде көп ғана теберик китаплар 

менен бирге «Қысса Қорқыт ата ямаса Ақсан шайых» атлы қолжазба да болғанлығы ҳаққында 

мағлыўматлар бар[2.7].  

«Қитаби дәдем Қорқыт» жазба естелиги ҳаққында дүнья алымлары тәрепинен изертлеў 

жумыслары алып барылған болса, бул жазба естеликиң қааракалпақларға қатнасы ҳәм Қорқыт ата 

ҳаққындағы қарақалпақ аўызеки әңгимелери ҳаққында жергиликли илимпазларымыздан  

ҚАйымбетов, Қ.Мақсетов, К.Мәмбетов, Ә.Пахратдинов, С.Бахадырова, К.Алламбергенов, 

А.Каримов, Ж.Хошниязов, И.Өтеўлиевлар өзлериниң мақалалары менен изертлеўлеринде илимий 
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пикирлер билдирди. Бул жазба естелик Өзбекистан Республикасы ғәрезсизликке ерискеннен соң усы 

қатарлардың авторы тәрепинен арнаўлы изертленип, монография жәрияланды[3]. 

Дүнья алымларының тастыйықлаўынша Қорқыт ҳақыйкый тарийхта жасаған адам. Ол шама 

менен VIII-XI әсирлер аралығында жасап, Сырдәрья бойында Жанкент қаласында Баят елинде 

туўылған. Бул жер Орта әсирлердеги огуз, печенег, қыпшақ қәўимлериниң мәкан еткен жерлери 

есаплнаып, тарийхый дереклерде қарақалпақлардың қәлиплесиўинде үлкен роль ойнаған ҳәм 

олардың ата-бабалары есапланады. Олай болатуғын болса Қорқыт атаны басқа түркий халықлар 

сыяқлы қарақалпақлардың да өз адамы ҳәм шайыр, жыраўы деп есаплаўға толық тийкарлар бар. 

Қорқыт ата өз дәўириниң уллы ойшыл, данышпан, әўлие, ел басшысы, атақлы жыраўы ҳәм шайыры, 

халықтың ақылгөйи болған. Буны тастыйықлаўшы көп ғана тарийхый фактлер ҳәм дереклер бар. 

Мысалы, тарийхшылар Әбулғазы Бахадурханның «Шежире-й терекиме»(Түркмен шежиреси), 

Рашид-ад-Динниң «Жами-ат-таўарих»(Шежирелер жыйнағы) мийнетлеринде, XIV-XV әсирдиң уллы 

шайырлары Абдурахман Жәмий, Әлишер Наўайы,  мийнетлеринде айтылады.   

Қоркыт исми менен аталаўшы пүткил дүньяға белгили «Китаби дәдем Қорқут» жазба 

естелигинде, ол елдиң ақылгөйи, данышпаны, әўлие, кәраматлы, ақсақал бий образында көринеди. 

Жазба естеликтеги 12 жырдың ҳәммесинде де Қорқыт ата образы қолына қобызын алып Огуз 

батырларының қаҳарманлық жеңисин жырлаўшы дана жыраўы болып көзге түседи. Бул естеликте 

оның даналық пенен айтылған нақыл сөзлери де бериледи. Қорқыт атаны көп халықлар атақлы 

жыраў сыпатында тән алады. Өйткени Қорқыт жыраўлардың саз әспабы қобызды  биринши болып 

ойлап табыўшы, пири, атақлы жыршы, терең мәнили, қысқа афоризмлик қатарларды ҳәм нақыл-

мақалларды дөреткен шайыр болып табылады. Халық Қорқыт атаны биринши болып қобызды ҳәм 

наманы ойлап табыўшы, қобыздың пири деп  жүритеди. Бурын адамлар ҳәр қандай заттың пири 

болады деп түсинген. Мысалы, Жылқының пири Жылқышы ата, малдың пири Зәңги баба, түйениң 

пири Ойсыл қара, шығырдың пири Нәйлаж баба, темирдиң пири Ҳәзирети Даўыт т.б. Усы сыяқлы 

қобыздың пири деп Қорқыт атаны түсинген. Буны тастыйықлаўшы аңыз әңгимелер басқа халықлар 

сыяқлы қарақалпақлар арасында да кеңнен сақланған. Ҳәттеки, ҳәзирги ўақытта да қобыз саз әспабын 

ислеў технологиясы профессор Қ.Айымбетовтың қарақалпақ жыраўы Есемурат Нурабуллаевтан 

жазып алған Қорқыттың қобызды шайтанлардың айтыўы менен соққанлығы туўралы айтылған 

әңгимеге сәйкес келеди. Әңгимени келтирип көрейик. Мысалы, «Қорқыт ата ағаштан қобыз ислеп, 

саз шертиўди әрман етипти. Көп ағашларды жонып ҳәлек болса да ислеген қобызынан нәтийже 

шығара алмапты. Қорқыт атаның қобыз жонып отырғанын шайтанлар көрип, Қорқыт атадан 

қобызыңды көрсет деп сораса, Қорқыт ата оны шайтанлардан жасырыпты. Оннан кейин Қорқыт 

ата тоғайдан шығып кететуғын кисиге қусап жасырынып барып, екинши жолдан буққышлап 

барып, шайтанлардың сөзин тыңлапты. Шайтанлар Қорқыт ата туўралы былай деп сөз етип 

отыр екен» «Қорқыт ата жүдә әжайып исти баслап ақырына жеткере алмапты. Егерде 

тоғайдағы доңыз сүйкенип қуўраған  жигилдик жийдениң ағашынан қобызды жонса, оннан 

тостаған  шығарса», оның тостағанын бақыраўық түйениң бас териси менен қапласа, оған 

киснеўик аттың қуйрығынан алып қыл тақса, қумлақта, таўда өсетуғын сасық қуўрайдың 

ширесинен жақса, қылдың астынан көтерип туратуғын гөне қабақтан жонып тийек салса, жүдә 

шыққыш әспаб болған болар еди». Қорқыт ата шайтанлардың бул сөзлерин еситип ғырра изине 

қайтып солардың айтқанындай қылып, қобызын ислеген екен, түрли намаға шертилетуғын саз 

әспабы, жүдә жақсы қобыз болыпты. Қорқыт ата қобызды ҳәр түрли намаға салып шертип жүре 

берипти. Мине сол-сол екен, тап сол күннен баслап Қорқыт ата қобыздың пири атанып кетипти» 

[4.75].  Сондай-ақ, профессор К.Мамбетов 1965-жылы Кегейли районында жасаўшы Дәўлетмурат 

ғаррыдан мынадай рәўаятты жазып алады: «Барлық жыраўлардың пири ҳәзирети Бурық деген киси 

болған, оны қарақалпақлар Қорқыт ата деп атаған. Күнлердиң күнинде ол анасынан сүт шықпай 

бозлап турған ботаны көрипти.  Бүкир жийдеден қобыз ислеп, оны ешки териси менен қаплап,  ат 

қуйрығынан тар тағып, зарлы намаға салып шертип бир толғаў айтқан екен, нардың сүти ийип 

кетипти Қарақалпақтың «Нар ийдирген» намасы соннан қалыпты. Соннан баслап «Қорқыт 

биринши мәртебе қобызды ҳәм наманы ойлап тапқан екен» делинеди. Ал, Қарақалпақ мәмлекетли 

университетиниң студентлери  Бухара областының Кенимех районында 1990-жылы фольклорлық 

экспедицияда болған дәўиринде  Наўрызов Қурбан деген қарақалпак ғаррыдан Қорқыт туўралы  

мынадай  мағлыўматты жазып алады: «Бир патшаның жалғыз баласы болып, ол қырық жигити 

менен аңға шыққаннан қайтып келмейди. Из-түссиз жоғалған баласын излеген патша ҳеш жерден 

дерегин таба алмапты. Сонда патша баламның дерегин ким айтса, есапсыз, дүнья, мал беремен деп 

қалаға жар урдырыпты. Ҳеш ким хабарын билмепти. Қәҳәрленген патша егер енди кимде-ким 

баламның хабарын айтса, өлтиремен деп жәриялапты».  
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Баланың хабарын тек Қорқыт ата биледи екен. Ол айтайын десе қорқыпты сөйтип қобыз 

соғыўға кирисипти. Бирақ қобызының даўысы шықпайды. Сөйтип отырса тойға баратырған бир 

топар жигитлер қосық айтып баратырған болады. Даўыслары сондай жағымлы, сондай саз 

болады. Олар қайтарсын тағы өтеди. Бирақ даўыслары жүдә уяң, саз емес болады. Буның себебин 

Қорқыт ата жигитлерден сорайды. Сонда жигитлер «бизлер баратырсын аш едик, ҳәзир тойып 

киятырмыз»-депти. Сонда Қорқыт ата: «-Ҳа, сениң қарныңды аш етейин»,-деп қобызын теседи. 

Патшаға барып баланың хабарын қобыз бенен жырлап баян етеди. Патша оны өлтирмекши 

болғанында , Қорқыт баланың хабарын айтқан мен емес, мына қобыз ғой,-депти. Патша қобыздың 

басын ойдырыпты»,-дейди. 

Усындай халық аўызеки әңгимелерине қарағанда, Қорқыт өз заманынң ақылгөй, дана жыраўы 

болған. Дүньяға белгили «Қорқыт ата китабы» жазба естелиги де  бул пикирди тастыйықлайды. Ол 

Огуз батырларының  қаҳарманлық жеңисин жырлаўшы дана жыраўы болып көзге түседи. Сондай-ақ, 

бул китапта оның даналық пенен айтылған нақыл сөзлери де бериледи. Мысалы, «Адам ишпес ҳарам 

суўдың ақпағаны жақсырақ, Жылқы жемес ҳарам шөптиң өспегени жақсырақ, Жалған сөздиң дүньяға 

келмегени жақсырақ. Жер қунарын шөп пенен аўқатланған аң билер. Жер тегисин жуўырған кийик 

билер, қулан билер. Жер мәнисин ел аралаған жыраў билер» т.б. көплеп мысаллар келтире бериўге 

болады. Профессор К.Мәмбетов: «Сөзиниң ширелилигине қарағанда Қорқыт өз дәўириниң оғада 

талантлы  шайырларынан болған»[10.24] деп жазады. 

Солай екен, 1992-жылғы «Әмиўдәрья» журналының 6-7-санларында илимпаз 

А.Алламуратовтың «Жыраўлар» атлы мақаласы жәрияланды. Онда илимпаз жыраўлардың шығысын, 

яғный шежире кестесин XIV әсирде жасаған Соппаслы Сыпыра жыраўдан емес, ал оннан 500 жылдай  

илгериде жасаған Қорқыт атадан баслаў керек деген пикирин айтады. Бул пикирди толық қоллап-

қуўатлаўға болады деп есаплаймыз. Бирақ А.Алламуратов не ушын жыраўлар  шығысын Қорқыт 

атадан баслап атырғанлығын мақаласында өзи де толық дәллиллеп бермеген. Себеби, кең оқыўшылар 

жәмийетшилигинде V-VIII әсирлердиң жазба естелиги Орхон-Енисей жазыўларындағы Тоныкөк, 

Йоллық-Тегин, IX әсирдиң жазба естелиги «Огузнама»дағы Улық Түрклерде уллы ойшыл, ақыллы, 

дана жыраўлар болған ғой, сонлықтан де не себеп жыраўлар шығысын солардан басламаймыз,-деген 

саўал туўылып қалыўы да мүмкин. Себеби, олардың өз заманының атаклы жыраў, шайырлары 

болғанлығын тасыйықлаўшы мағлыўматты қазақ илимпазы М.Жолдасбековтың «Асыл 

арналар»(Алма-ата, 1990) атлы изертлеўлеринде де оқыймыз. 

Бирақта бизиң пикримизше жыраўлар шығысын Тоныкөк, Йоллық-Тегин, ямаса Улық 

түрклерден баслаў сәл үстиртинирек (дәлийлсиз) болар еди деп ойлаймыз. Себеби, бизиң 

заманымызға шекем олардың жыраў яки шайыр болғанлығы ҳаққындағы тарийхый ямаса әдебий 

дереклер, халық аўыз-әңгимелери, легендалары жетип келмеген. Биз олардың дана жыршы, шайыр 

болғанлығын тек ғана «Орхон-Енисей» жазыўларынан, «Огузнама» шығармасынан билемиз. Тек 

бизге сол нәрсе аян Қорқыт атаға дейин де, оннан кейин де қаншадан-қанша жыраў, шайырлардың 

өткенлиги анық. Тилекке қарсы олар туўралы мағлыўматлардың жоқлығы, сақланбағанлығы 

өкинишли. Сонлықтан да ҳәзирше жыраўлар шығысын А.Алламуратов көрсеткениндей  Қорқыт 

атадан баслай берген мақул деп ойлаймыз. Бирақта соны айтыўымыз керек, Қорқыт атаның бизиң 

зааманымызға шекем трийхый терме-толғаўлары, көлемли дөретпелери жетип келмеген. Солай да 

болса халықлар оны  «Қобыздың пири Қорқыт ата» деп атаўының мәниси де, ол туўралы халық 

әңгимелериниң дөреўи де Қорқыт атаның дәслепки жыраўлардың атасы  болғанлығынан болса керек. 

Усының өзи  бизге бул әңгимелердиң ҳайқыйқатлыққа бир нәўийе жақынласыўына гүман 

туўдырмайды. Бирақ ҳәр қандай халық әңгимелеринде мифологиялық сүўретлеўлер, мифлик 

исенимлер болатуғыны мәлим. Себеби, халық ўақыттың, дәўирдиң өтиўи менен ҳәр кыйлы, 

идеяларды, исенимлерди ойлап таўып, қосып отырған.  

Илимде елеге шекем «Қорқыт» сөзиниң этимологиясы анықланған емес, оны илимпазлар ҳәр 

қыйлыша түсиндирип келмекте. Мысалы, қазақ илимпазы Ә.Жақыпов: «Қорқыт» еки негизги 

түбирден бириккен сөз: Қор-қут, яғный қут қазнасы, сөзлер қоры, бахытлылық дереги ордасы т.б. 

«Қут қонған, бақ қонған деген сөзлер синоним болады. Қазақ тилиндеги сөзлердиң екинши 

буўынларында да еситилетуғын: о,ө,у,ү даўыслы сеслери, е,ы сеслериниң бири менен  алмасады. Усы 

заңлылық бойынша «Қор-қут» сөзи тиркес айтыла келе «Қорқыт» болып фонетикалық өзгериске 

ушырап, бириккен түбирли атаў сөзге  айналған»[5.26-28],-деп жазса, ал С.Ақатаев «Түсимде Қорқыт 

атам аян берди»(«Қазақ әдебиети» газ. 1990, 10-февраль) мақаласында «Қорқыт, Қорқут (Қор-жер 

асты, қут-жан) исми менен адамлар машайықлық процессине ушыраған шаманистлик мифологияны 

излестиреди»,-деп жазады.  
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Бул айтылған пикирлер дурыс болыўы да мүмкин, лекин Қорқыт сол адамның ҳақыйқый аты 

емес, ал оған қойылған «лақап», «лаўазымдай атақ» болыўы да мүмкин. Себеби, Қорқыт сөзи 

туўралы пикир билдириўши профессор А.К.Боровков қуранның XII-XIII әсирлердеги Орта Азиялық 

сөзбе-сөз аўдармасын  ҳәм комментариясының лексикасын қарап шығып усы текстте фейилдиң 

«Қорық», «Қорқытыў» сөзинен келип шыққан екинши бир ат «Қорыққанлар» яғный диншил, динге 

исениўшилер (қудайдан қорыққанлар) деген мәнистиң бар екенлигин анықлады ҳәм «Қорқытқан», 

«Қорқытыўшы» сөзлери әдетте араб тилине аўдарылғанда да «райс-ел ағасы, елши, устаз, нәсийҳат 

айтыўшы, басшы» деген мағананы береди[6.163-165],-деп жазады. Алымның бул пикирлерин 

академик В.М.Жирмунский мақуллап Қорқыт сөзи усындай мәнисти бериўи де мүмкин ҳәм өзиниң 

шығысы бойынша да лақап аты болыўы керек[7], -деп көрсетеди.    

Ҳакыйқатында да бул алымлардың пикири дурыс болыўы да мүмкин. Себеби, ертеде өткен 

уллы адамлардың көпшилиги тарийхта өз атларынан басқа екинши бир ат пенен танылып келгенлиги 

мәлим. Мысалы, Темучин-Шыңғыс, Мухаммед Тарағай-Улығбек, Салаҳатдин Муса-Қазызада Румий 

т.б. Сондай-ақ, Қорқыт ата өз халқы арасында жоқары абыройға ийе, көпти көрген, көп жасаған 

данышпан адам болған. Мысалы, көпшилик жазба дереклерде ол 95, және биринде 195 жыл өмир 

сүрген деп көрсетилсе, тарийхшы Абулғази Бахадурхан «Шажарайи таракимә» мийнетинде Қорқыт 

295 жас жасап, үш ханның тусында ўәзирлик еткен [8.57],-деп жазады. Дурыс, Қорқыт ата көп 

жасаған болыўы керек. Буны оның Қорқыт атына ата сөзи қосылып айтылыўы, сондай-ақ, халық 

арасына кең таралған «Қайда барсаң Қорқыттың гөри» сыяқлы аңыз-әңгимелерде тастыйықлайды. 

Мысалы, қарақалпақлар арасына кең таралған усы әңгимеден мысал келтирейик: 

Қорқыт жүдә қартайғанлықтан ҳәм оны халық жақсы көрип ҳүрмет ететуғын 

болғанлықтан, ол қашан болса да өледи  ғой,-деп гөрин қазып қойған. Бир пийшемби күни Қорқыт 

әўлиеге барса қазыўлы турған гөрди көрипти. Адамлардан бул кимниң гөри? -депти. Адамлар 

Қорқыт атаның гөри, -депти. Қорқыт қорқып кетипти. Бул аўыл мени сыйламайды екен деп, дәрҳал 

басқа аўылға көшип кетипти. Барса ол аўылда да гөр қазып атырған адамлардың үстинен 

шығыпты. Бул не деп сораса, бул Қорқыт атаның гөри деп жуўап берипти. Ол әжелден қашып көп 

еллерге барады. Ақырында өлсем, өз елимде өлейин деп қарақалпақлардың арасына қайтып келеди 

[9]. 

Қорқыт атаның өлимнен қорқып қашқанлыгы туўралы әңгимелердиң қрақалпақлар арасында 

бир неше вариантлары бар. Олардың ҳәммесинде Қорқыт атаның өлимнен қорыққанлығы, қорқып 

қашқанлығы сөз етиледи. Сонлықтан да көпшилик изертлеўшилердиң Қорқыт сөзиниң 

этимологиясын  «қорық», «қорқыў», «қорыққан» деген мағананы билдиреди дегенинде де жан бар. 

Бәлким, бул әңгимениң халық арасында дөретилиўи ҳәм пайда болыўы сол адамның атының Қорқыт 

болыўы себепли шығар. Ырасында да ол данышпан адам болғанлықтан өлимге қарсы гүресип, 

адамларға тиришилик, бахыт излеген болыўы да мүмкин, яки ол өлимнен қорқып қашқанлығы 

себепли халық арасында тийкарғы аты қалып «Қорқыт ата» лақабы менен таралған болыўы керек. 

Тийкарынан алып қарағанда  әңгимелер халықтың аўызеки (фольклорлық) көркем дөретпеси. Бирақ 

аўызеки әңгимелер өзиниң дөрелиў төркини бойынша тарийхта жасаған адамлар хаққында, тарийхый 

ҳәдийселер ҳаққында болғанлықтан оның сюжет қурылысында тарийхый ҳақыйқатлықтың излери 

сақланатуғыны сөзсиз. Бирақ ўақыттың, жыллардың өтиўи менен аўызеки түрде айтылып, әўладтан-

әўладқа өтип келгенликтен мазмунында, қурылысында да тарийхый ҳакыйқатлықтың излери өшип 

баратуғыны да тәбийғый. 

Жоқарыдағы әңгимелердиң  сюжетлик ўақыясында ҳәм композициялық қурылысында 

тарийхый қаҳарман Қорқыттың образы сөз етилгени менен, ол халықтың ой-тилеги, арзыў-

әрманлары менен ушласып жатады. Қорқыт образы арқалы баянланатуғын өлимге қарсы гүрес көп, 

узақ жасаўды әрман етиў, келешекке исеним менен қараў, гөззал мазмунлы өмир сүриўге талпыныў, 

булардың ҳәммеси де халықтың өмир бойы тилеген әрманы. Халық әңгимесинде калай болмасын 

адам өмирин узайтыў, жер бетинде тиришилик дүньясын узақ сақлаў,қобыз ҳәм наманы улығлаў 

идеялары сөз етиледи. 

Буннан тысқары Қорқыттың өлимнен қашқанлығы туўралы гейпара аңыз-әңгимелердиң 

сюжетинде диний сүўретлеўлер, ислам динине байланыстырыўлар орын алады. Мысалы, 

жоқарыдағы әңгимениң өзинде-ақ Қорқыт дәслеп ислам дининиң нызамларына қарсы шығып, 

өлимнен қашқаны менен соңында оннан қутыла алмаслығын билип, тәғдирге тән береди. Ал, және 

бир әңгимеде Қорқыт қудайға «мен өлетуғын болсам қырық жыл бурын хабар бер» деп қудай менен 

тиллеседи, қудайтаала оған келисим берип, бир күнлери хабар береди. Буны еситип Қорқыт өлимнен 

қорқып қашып жүреди. Екинши бир әңгимеде мифологиялық-фантастикалық сүўретлеўлер араласып 

жүреди. Мысалы, Қорқыт ата өлимнен қатты қорқады. Қәйткенде өлмей қалыў жоллларын 
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излестиреди ҳәм буның жуўабын таўлардан, теңизлерден сорайды, олар менен тиллеседи. Әңгимелер 

халық аўызеки дөретпеси болғанлықтан олардың сюжетинде реалистлик сүўретлеўлер менен қоса, 

халықтың ушқыр қыяллары, ертеклик арзыў-әрманлары сәўлеленип отырады. Мысалы, бир әңгимеде 

ол жер бетинде өлимнен қашып қутылыў мүмкин емеслигин билип,  ақыр-соңында суў бетине 

гилемди жайып жиберип, оның үстине отырып алады да қобызын алып жырлап кете бериўи, сондай-

ақ Қорқытты суў жыланының  шағып өлтириўи сәўлеленген болса, екинши әңгимеде  Шырақ 

қаласының қырық жигитиниң ғарғысы себепли, оның таска айналып кетиўи қусаған сүўретлеўлер 

орын алады. Бул сүўретлеўлер халық әңгимелеринде ертеклик сюжетлердиң араласып жүретуғынын 

көрсетеди.     

Өткен әсирдиң орталарында Қ.Муратов, Н.Наренов деген адамлар Қорқыт ата туўралы халық 

әңгимелерин бурмалап ҳеш қандай дәлил ҳәм фактлерге сүйенбестен газета бетлеринде критикалық 

мақалаларын жәриялаған («Қызыл Қарақалпақстан» газетасы, 1952, 11-июнь). Ал, биз дүнья жүзлик 

әдебиятларға, әййемги халық мифлерине ҳәм аңыз, әңгимелерге нәзер тасласақ, Қорқыт ата сыяқлы 

өлимге қарсы гүрескен образларды көплеп ушыратыўымызға болады. Олардан грек 

мифологиясындағы Прометей, Осетин аңызындағы Амран, индия аңызындағы Сидхарт ҳәм т.б. 

усындай образлар болып табылады. Улыўма Қорқыт атаның аллатаала буйрығына қарсы шығып, 

өлимнен қорқып қашыўы, әжелге қарсы гүрес жүргизиўи-бул әңгимениң мусылман дининен көп 

бурын пайда болғанлығынан дерек береди. Соның ушын да академик В.В.Бартольд «Қорқыт 

ҳаққында легенда да ол мусылманлардың әўлие адамындай мусылман динине шекемги исенимниң 

излери сақланған»[9.551], -деп жзады.   

Жуўмақлап айтқанда Қорқыт ата өмирине тийисли дереклерди еледе терең үйрениў ҳәм ол 

туўралы халық арасына тарқалған  аңыз, әңгимелерди жыйнаў ҳәм илимий жақтан изертлеў 

жумысларын алып барыў көп ғана жаңалықлардың бетин ашып қоймастан, биз өтмиште ким едик, 

түп бабаларымыз ким болған деген сораўға, жуўап табамыз. Әлбетте, халқымыздың өтмиш 

тарийхына нәзер таслаў арқалы биз сөзге шешен, данышпан, жыраў-шайыр бабаларымыз 

болғанлығына мақтаныш етемиз. 
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басы, төскейде малы қосылған» бауырлас халықтар болғандықтан өзара қарым-қатынасы жоғары 

деңгейде сақталған. Оңтүстікте тұратын өзбектер өз ана тілінде білім алады, өз мәдениетін де жақсы 

сақтаған, ата дәстүрін бұзбай ұстанып келеді. Ауылдағы өмір қаладағыдан өзгеше, мұнда ұлттық 

дәстүрдің қаймағы бұзыла қоймайды, мұндағы әулет қалыптасқан  дәстүрді атадан-балаға 

жалғастырып отырады. Ғұрыптық салтты жақсы ұстанады әрі шілдехана, сүндет той, қыз ұзату, 

үйлену тойы сияқты той-томалаққа аса қатты мән беретін, іс-шара кезіндегі ырым мен дәстүрді берік 

сақтайтын аймақ. Оңтүстік Қазақстан облысында тұратын қазақтардың гармонмен қосылып айтатын 

терме, толғау, арнауға арналған сарындарында  өзбектердің айтатын ұлттық әшула сарындарымен 

үндестігі бары байқалады. Бұл ғасырлар бойы көршілес отырған екі халықтың бір-біріне тигізген 

мәдени ықпалынан шыққан дүниелер болса керек. Мұндай әдеби байланыстардың ертеден дами 

бастағандығы турасында профессор Қ.Саттаров та айтып өтеді: «Өзбек халық бахшиларының 

домбырамен жыр айтып, сүйемелдеуінде қазақ, өзбек халықтарының көпшілік ру, тайпаларының 

негізі бір туыс екендігі дәлелденсе, екіншіден қазақ ауыз әдебиетінің ықпалы деп қараған дұрыс. 

Себебі өзбек ауыз әдебиетінің атақты өкілдері Ергеш Жұманбұлбұлұлы, Ислам шайыр, Фазыл шаир, 

Пулкан, Қылич бахши Шукури, Саъдулла бахши Хушвақтов тағы басқалары домбырамен 

сүйемелдеген болса, бүгінгі күнде кейбір облыстарда домбырамен сүйемелдеуді ұмытып қалған»,-

дейді [1, 40]. 

Ауыз әдебиеті ерекше дамыған қазақ халқының көршілес отырған өзбек халқына өз әсерін 

тигізуі табиғи құбылыс. Есесіне жазба әдебиеті дамыған өзбек әдебиетінің әсері де қазақ даласына 

айрықша әсер еткені белгілі. Оның үстіне кезінде Бұхара, Самарқанд секілді ислам мәдениетін 

тарататын діни әрі рухани ортаның да әсері күшті  болған. Сол діни медреселерді бітіріп ел арасында 

ислам мәдениетін таратуға айрықша еңбек еткен діни ғұламалар мен қайраткерлердің еңбегінің 

арқасында жазба әдебиеті де қалыптасты. Кезінде діни ғұламалар көп шыққандықтан, олардың 

тұрғызған мешіті мен медреселері, кесенелері қасиетті орынға айналып, адамдар зияратқа келетін 

орталыққа айналып үлгерген. Сондықтан да облыс көлемінде халық жаппай зиярат жасайтын 

әулиелердің кесенелері мен қорымдары жиі ұшырасады. Зияратшылар тек қана Қазақстаннан емес, 

Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей жерлерінен де келіп жатады. Мұның өзі кезінде бір мәдениеттің астында 

ұйысқан этностардың әлі күнге дейін ата-баба дәстүріне деген ыстық ықыласынан туындап жатқан 

ізгі ниеттен келіп шығады. Демек ата-баба дәстүрінің көптеген халықтарды бір-бірімен 

жақындастыратын діни, рухани тұстары әлі күнге сол халықтарға қалтқысыз еңбек етіп келе 

жатқандығын көрсетеді. Мұндай нәзік иірімдерді зерттеу түркі халықтарының мәдениеті үшін аса 

маңызды. Облыс территориясында өмір сүріп жатқан түркі халықтарының тұрмыс-тіршілігі, олардың 

салты мен дәстүрі, діни сенімі мен ұлттық құндылықтарын зерттеудің маңызы аса зор. Бұған дейінгі 

жүргізілген фольклорлық экспедициялардың дені қазақтардың тұрмысы мен тіршілігі, ауыз әдебиетін 

зерттеуге арналып жүргізілген болатын. Алайда, қазақтармен бірге өмір сүріп жатқан басқа да түркі 

халықтарын қоса зерттеуге мән берілмей келген еді.  

Түркістан қаласының тарихы тым тереңде жатыр. Әсіресе, ислам діні таралған кезден бастап 

рухани орталыққа айналған. Кешегі Кеңес дәуірінде діни қағидаларды халықтың жадынан өшіруге 

күш салғанымен, ел ішінде ораза ұстау, иіс шығарып шелпек тарату, әруақтарға арнап құран оқу, дұға 

жасау секілді діни жоралғылар сақталып отырды. Рамазан айы басталып үлкендер жағы ораза ұстаған 

кезде міндетті түрде жас балалар үйме-үй жүріп жарапазан айтуды дәстүрге айналдырған. Жарапазан 

айту әлі де ел арасында кездеседі. Қазіргі кезде қазақ пен өзбектің өмір сүру салтында көптеген 

өзгешеліктер ұшыраспайды. Діні мен тілі бір, екеуі де өзара ағайын-туыс адамдар болғандықтан, 

оның үстіне қазіргі кезде істейтін кәсіптері де бір, баратын той-томалақтары мен садақалары да бірге 

болғандықтан екі халықтың әдет-ғұрыптары бірдей болып келеді. Дегенмен, кейбір өзгешеліктеріне 

тоқтала кетейік. 

Наурыз мейрамы кезінде Түркістан аймағында тұратын өзбектер арасында сыртқа шығып үйдің 

ауласында от жағу, «сумалак» секілді ұлттық тағамын пісіру секілді көне дәстүрі әлі күнге шейін 

сақталған. Бұл парсылардың наурыз кезінде от жағып күнді қарсы алу дәстүрінің бір көрінісі екені 

белгілі. Наурыз кезінде «Сумалак» дайындауға өзбек халқы айрықша мән бере қарайды. «Сүмәләкті» 

«тұзсыз пісірілген ас» деп оны дайындау барысында ас тұзын қоспай дайындайды. Өзбектердің 

сенімі бойынша «Сумалак» асын пісірерден бұрын ошақтың басында «иіс» шығарылады, ошақ басын 

аластап алады. Наурыз мерекесі исламға дейінгі кезеңдерден бері тойланып келе жатқандығына 

қарамастан, мұнда мұсылмандық киелі рухтардың орныққандығы көрініс тапқан. Наурыздағы сенім 

бойынша сумалак пісіретін кезде Бибі Фариманың өзі келіп көңіл бөліп тұрады екен деген сенім 

қалыптасқан. Сумалакті өзбек әйелдері таңсәріден пісіруге кіріседі. Қалыптасқан наным бойынша 

алакеуімнен дайындала бастаған бұл тағамға кіріскен сәтте әйелдердің көзі бір сәтке ілініп кетеді 
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екен. Сол кезде Бибі Фатима сүмәләкке өзінің саусақтарын салып алады деп сенген. Соның үшін де 

бұл тағам қызарып піседі екен. Жалпы наурыз мерекесі тұсында пісірілетін «сумалак», «халуа» 

секілді тағамдарға негізінен тұз қосылмай пісіріледі. Тағамды мұндай әдіспен пісіру Өзбекстанның 

барлық аймағында сақталған. Ол турасында өзбек фольклортанушысы Мунис Жураева мынадай 

дерек келтіреді: «Басқа бір аңыздың айтылуынша, сумәләк пісіріп жатқан кезде Бибі Фатима қазанға 

тұз салып кетер екен. Соның үшін де сумалакқа тұз салынбайтын болған. Сумалак жайында бұл 

жұмбақтың басқа халықтарда да бар екендігін анықтаған фольклортанушы ғалым З.Хусаинова 

Әзербайжандарда «тұзсыз пісірілген ас» жұмбағының жауабы «сумалак» емес, бәлкім «халуа» 

екендігін негізге алады, өзбектерде де осы жұмбақтың жауабы «халуа болуы да мүмкін. Себебі халуа 

да негізінен ұннан (бидай) пісіріліп, оған тұз салынбайды», - деп жазады.»[2, 25]. 

Наурыз мерекесі кезінде наурыз көже дайындау қазақ пен өзбек халықтарында бірдей 

жасалатын тағам түрі. Қазіргі кезде Түркістан аймағында наурыз көжеден кейін палау пісіру 

наурыздың ажарын ашатын көрініске айналған. Наурыз бір жағы көктем мерекесі болғандықтан бау-

бақшаны тазалау, тырмалап егістікке дайындау жұмыстары басталады. Көне арықтар қайта қазылып, 

шығарылған қоқыстарды ортаға үйіп өртеу үрдісі де наурызға тұспа-тұс келеді. От жағу бір жағы 

наурызды қарсы алу ырымымен ұштасып кеткен байырғы сенімге барып ұштасады. 

Сайрам ауданында тұратын өзбектер негізінен диқаншылықпен айналысқандықтан оларда 

желдің пірі туралы сенім бұрыннан қалыптасып қалған. Халықтың басым көпшілігі егін 

шаруашылығымен шұғылдынып, негізгі табыс көзі егістік болғандықтан, Орта Азия диқандары 

секілді олар да желдің пірі Хайдар бабаға қатысты сенімдер де кейінгі кездерге шейін сақталып 

келген. Желдің иесіне сиыну ырымы диханшылықпен айналысқан түркі халықтарының біразында 

болған секілді. Өзбек және түрікмен диқандары егінді суарып жатқан кезде самал соқпай қалған 

жағдайда «Хайдар, Хайдар, Мірхайдар» деп желдің пірін аузына алатын болған. Белгілі өзбек 

фольклористі профессор Маматқул Жураев Өзбекстан жеріндегі диқандар арасында сақталған самал 

пірі жайлы өз зерттеуінде біршама аймақта сақталғандығын, оның ішінде оңтүстік Қазақстан 

диқандарында да болғандығы турасында деректер келтіреді. Ғалымның айтуына қарағанда самал 

соқпай қойса, онда оның намысына тиетіндей, оны қытығына тиіп оятатындай  сөздер айтқан. Желдің 

ашуына тию арқылы самал соқтыруға болады деп сенген. Онда былай дейді: «Халықтың айтуына 

қарағанда Хайдардың ата-анасы, қатыны мен балалары да бар. Самал шақыру рәсімін орындау 

кезінде магикалық орындаулар көбінше оның жанұясының басына ауыр бәлекет түскендігі, яғни 

жақындарынан бірі өлгендігі жайлы мәлімет береді. Қызылтепа жағындағы Арабон ауылында 

жасаушы 73 жасар Хадиша Тоированың айтуынша, құбылаға қарап: 

Самал, самал, 

Тез кел, самал, 

Анаң өліп қалды, 

Балаң суға ағып кетті, 

Тез кел, самал!» –  

Деп үш мәрте қайталаса, самал есетін көрінеді. 

Назар аударсақ, самалдың «анасы ұйықтап қалып, баласының суға ағып кету» мотиві Азиз мама 

және оның ұлдары (Гүлдірмама авт.) турасындағы мифологиялық әңгімелерге барып тіреледі. Себебі 

ертегілерге қарағанда Азиз мама үңгірде ұйықтап қалған кезінде Ақман мен Дахман оның қабындағы 

самалдарды сыртқа шығарып жібереді екен»[3, 53-54.]. 

Жел иесі Мірқайдарға қатысты түсінік қазақтар арасында да бар. Бірақ, диханшылар арасында 

«Дихан баба» айтылғанымен, желдің иесіне қаратылып айтылатын табу сөздер ұмытыла бастаған. 

Дегенмен, «Айдарынан жел есті», «Айдар тақты» секілді қыстырма сөздер ел арасында әлі күнге 

қолданылады. «Бұлтты жел айдады», «алдына салып айдады» секілді жылдамдыққа құрылған 

теңеулер де жел киесі Мірхайдармен байланысты айтылады. «Табиғат құбылыстарын халық тылсым 

рух-иелермен байланыста түсінген. Мәселен, «Су иесі – Сүлеймен, судан балық тілеймін», «Жел иесі 

– Мірхайдар, қара тұман бұлтты айдар» деген сөздер бар [4, 130].   

Оңтүстік Қазақстандағы өзбектер арасында  «чой момо» ырымы болған, ол ХХ ғасырдың 

басына шейін сақталған. Бұл да қатты соғатын желдің алдын алуға құрылған ырым. Диханшылық 

кезінде аңызақ желдің тұруы салдарынан егістік алқапты кептіріп жіберу, жайқалған егістікті 

жапырып кетіп егістікке орасан шығын әкелу шаруаның сорын қайнататын стихияның бірі болған. 

Осының алдын алу үшін әр түрлі ырымдар жасалып, табиғаттың тылсым күшіне орай анимистік 

сенімдер орын алған. Дихан қауымы тегеурінді желге қарсы түрлі ырымдарды сонау ерте дәуірлерде-

ақ қалыптастырған. Соның бірі «чой момо» деп аталады. Желдің алдын алу үшін бірнеше кәрі 

әйелдер беттеріне қара күйе жағып алады, келі келсапты ат қылып мініп, ұзын сырыққа әр түрлі 
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реңдегі шүберектерді байлап, ат сияқты кісінеп, секіріп «чой момо» өлеңін айтатын болған. Әрбір үй 

иесі өз тарапынан бұл рәсімді орындаушы адамға қайыр садақа беретін болған. Кейбір деректерге 

қарағанда «чой момо» сөзі кәдімгі түркі тіліндегі «самал мама», «желдің анасы» деген мағынаны 

білдіреді. «Б.Сарымсақовтың топтаған мәліметіне қарағанда, «чой момо» рәсімі Сайрам өзбектерінің 

арасында мынадай жағдайда өткізіледі. Екі кемпір ескі-құсқы киім киіп, беттеріне қара күйе жағып, 

қолдарына аса таяғын ұстаған күйі алдында жүріп «чой момо» өлеңін айтып отырады. Бойжеткен бес 

қыз бастарына қызыл шалма жауып, кемпірдің соңынан өлеңге қосылып айтып отырады. Олардың 

соңынан жеті-сегіз жасар ұл бала үлкен қоржын артылған есекке мініп оқтау, жұмсақ сыпыртқы және 

келі келсапты бірге байлап сүйреп жүреді. Осы шараға қатысушылардың барлығы қышлақты бойлап 

«чой момо» өлеңін айтып көшеме-көше айналады. Әр үй өз мүмкіншілігіне қарай бидай, ұн, 

жұмыртқа, нан немесе ақша беруі шарт» [5, 202]. 

Бұл шараға қатысушылар бір күн кейде екі-үш күнге шейін созылып, жиналған ұннан шелпек 

пісіріп оны самал атаға (анаға) деп иіс шығаратын болған. Пісірілген шелпектің он екісін самалдың 

рухына атап арнайы жерге көметін немесе қасиетті саналған тесікке тастайтын болған. Шара 

барысында шалма жабылған қыздар барлық рәсім кезінде жүздерін жасырып жүрулері шарт болған, 

егер қыздың беті ашылып қалса жел күшейіп кетеді деп сенген.  

Мұндай сенімдер қазіргі кезде ұмытыла бастаған. Әр жылы көктем шыға егістік басталар кезде 

жасалатын бұл секілді байырғы ырым-сырымдарды білетін көне көз қариялар ғана бар. Олардың өзі 

сиреп қалған. Жастар жағы бұрынғы ырымдарды ұмытып қалды, тіпті жел иесі туралы айтылатын 

ескі өлеңдер мен жасалатын ырымдарды да ел ішінен жинақтау оңай шаруа емес. Мұндай халық 

сенімдерін жинаудың ғылым үшін маңызы айрықша болып қала бермек. 
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ЭПИКАЛЫҚ КОНЦЕПТІЛЕРДІҢ ЛИНГВОМЕНТАЛДЫ ҚҰРЫЛЫМЫ, ОЛАРДЫҢ 

ТАРИХИЛЫҒЫ, МИФОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

Мақалада қазақ батырлар жырларындағы этномәдени және ономастикалық концептілердің тарихи-

мифологиялық ерекшеліктері сөз болып, олар мифологиялық дүниетаныммен, мифтік түсініктермен 

байланыстырылады. 

Кілт сөздер: мифология, дүниетаным, концепті. 
 

В статье говорится об исторических и мифологических особенностях этнокультурных и ономастических 

концептов в казахских героических эпосах и их связи с мифическими понятиями и мифологическим 

мировоззрением. 

Ключевые слова: мифология, мировоззрение, концепт. 

 

The article refers to the historical and mythical features of ethnocultural and onomastic concepts in Kazakh 

heroic epics and their association with mythical concepts and mythological worldview. 

Key words: mythology, philosophy, concept. 
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Makale Kazak kahramanlık destanları ve mitolojik kavram ve mitolojik dünya görüşü ile kendi dernek 

etnokültürel ve onomastic kavramların tarihsel ve mitolojik özelliklerinden ifade eder. 

Anahtar kelimeler: mythology, philosophy, concept. 
 

Қазақ батырлар жырларындағы эпикалық концептілердің ерекшеліктерінің бірі – олардың 

өзгеше сипаттағы тарихилығы. Сонымен қатар, эпикалық концептілердің тағы бір көзге түсетін 

ерекшелігі – олардың мифологиялық дүниетанымымен, мифтік түсініктермен, келтірімдермен 

байланысы.  

Мифологиялық сана ол ежелгі ұжымдық (жалпыэтникалық) дүние туралы нақтылы бейнелік 

түсінік (келтірім): онда міндетті түрде шектен тыс керемет құдайының компоненті бар: халықтық 

сананың алғашқы тарихи қалыбы (формасы). Әлемнің тұтас бейнесі – бұл бейнеде діни, көкемдік, 

ғылыми танымның элементтері әлі бір-бірінен ажыратылмаған, дербес күйінде емес [1, 34-35 бб]. 

Е.М.Мелетинскийдің пікірінше, архаикалық этноста оның мифологиялық сипаты өте айқын 

көрінеді. Эпостың классикалық формаларында демифологизация үрдістері жүргеннің өзінде 

классикалық эпостарда мифологиялық негіздер сақталады [2, 36-41 бб]. Е.М.Мелетинскийдің 

айтуынша: «Архаикалық эпоста демондық батырлардың анасының немесе иесінің бейнесі 

мифологиялық дәстүрде берілген. Сондай мифтік типтегі бейнелері: кәрі шаман әйел аабасы якут 

поэмаларындағы, қырғауыл кемпір – алтай құбыжықтарының анасы, буряттардағы ұсқынсыз 

мангадхайка, хакастардың «аққу кемпірлері», финндер мен карелдердің Терістіктіің қожайыны 

Лаухи. Осы кейіпкерлермен, бір жағынан, көне мифтік эскимостық Седнаны, кеттердің Хосэдэмін, 

бабылдық Тиаматты және т.б., ал басқа жағынан, дамыған эпостардағы – ирланд сагаларындағы 

патшайым Медбты, «Бесфульдегі» Грендельдің анасын, «Алпмамыштағы» Сурхайиль кемпірді және 

басқаларды салыстыруға болады. Алыптар мен хтоникалық құбыжықтар архаикалық эпостарда көп 

жағдайда әскери дұшпан, әйелдерді ұрлайтын және тағы басқа зұлымдар ретінде көрсетілуімен қатар 

отты аспан шырақтарын, өсімдіктерді, ғажайып заттарды сақтаушы ретінде бейнеленіледі» [2, 37 б.]. 

Е.М.Мелетинскийдің пікірінше, монғол эпосында негізгі персонаждар мифологиялық 

бейнелердің тікелей дамуының нәтижесінде пайда болып қалыптасты; басында эпос қаһармандары 

шектен тыс керемет қасиеттердің иелері болды, құдайлар оларға діни культтік көзқарас орнаған 

болатын [2, 109 б.]. 

Қазақ қаһармандық эпосында да осындай мифологиялық сарындар әлсін болса да, өз 

көріністерін береді. Мәселен, Е.М.Мелетинский атап өткен мифологиялық ұсқынсыз әйел 

бейнелерінің қатарына «Алпамыс» жырындағы мыстан кемпірдің бейнесін жатқызуға болады: «Осы 

кезде жасы үш жүзге келген, ыстық ішпеген, сұйық тышқан, көрінгенмен ұрысқан, қабағы қатып 

тырысқан, дамбалы бұтына қатқан, өзін туғаннан құдай атқан, бір кез ширек бойы бар, адам таппас 

ойы бар, тізесіне шекпені жетпеген, басынан жаманшылық кетпеген, басы мүйіз, көті киіз бір мыстан 

кемпір бар еді». Ә.Қоңыратбаев «Алпамыс» жырындағы мыстан кемпірді мифологиялық бейнелер 

қатарына жатқызады: «... біз мыстан – мифологиялық образ дедік. Оның өзі бұл жырдың ертегі 

түрінде айтылғандығынан да хабар береді [3, 169 б.]. 

«Алпамыс» жырындағы мыстан Алпамыс батырдың қас жауы Е.М.Мелетинскийдің 

көрсетуінше, архаикалық эпикада екі күш үнемі бір-бірімен қарсылас болуда, бір жағында адам 

(батыр) тайпасы болса – оның қас жауы хтоникалық, яғни төменгі жер асты әлемімен аурау, өліммен 

байланысты күштер болып келеді. Осында мифологиялық оппозиция якуттардағы демондық 

батырлар аабасылар мен адам батырлары алыплардың қарсыластығынан байқалады. Осетин, адығ 

және абхаз эпостарында нарттарға алыптар қарсы тұрады, сондай-ақ скандинавтардың «Эддасында» 

Ас құдайларына, карелль-финн қаһармандарына Терістіктің шамандық сипаттағы хтоникалық әйел 

қожайыны қас, дұшпан болып келеді [2, 36 б.]. Қазақ батырлар жырларындағы этномәдени мен 

ономастикалық концептілерінің мифологиялық ерекшеліктерін эпикалық батырлардың кейбір 

бейнелік сипаттарынан байқауымызға болады: Қобыланды мен Алпамыс батыр, орасан мол күші бар 

алып сынды батырлар, шектен тыс керемет қасиеттердің иесі: «Жеті жыл зынданда жатқан Алпамыс 

қалмақпен соғысқанда, отыз күрзі ұстаған, астына керік мінген, қара күшке сыйынған Таймасты оңай 

жеңеді. Жүз мың қалмақ әскері жабылған жерде батырдың ерлігі үдей түседі:  

 Қалған қалмақ жабылды, 

 Жер-жерден қақты дабылды. 

 Құбыладан соққан дауылдай, 

 Түрленіп бала қағынды. 

 Майданнан аққан қызыл қан 

 Өзенге сыймай ағылды. 
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Алпамыстың басқа батырлардан ерекшелігі – ол мыстан қолына түскенде отқа салса күймейді, 

атса мылтық өтпейді, шапса қылыш кеспейді. Айтушылар оны «ғайып ерен» пірлерінің қолдауынан 

болды деп те түсіндіреді» [3, 163 б.]. 

Қазақ батырлар жырларындағы «батыр» концептісінің тағы бір мифологиялық сипаты – 

батырдың ата-анасынан жалғыз ұл болып туғандығы. Архаикалық эпоста батырдың тіптен әке-

шешесі болмайды немесе батыр жетім болып өседі – түптеп келгенде, батыр бұл дүниеде құдайдың 

қалауымен, әулиелердің көмегімен келеді. «Қобланды батыр» жырында: 

 Сексенге жас келгенше, 

 Бір бала көрмей Тоқтарбай 

 Қайғыменен қан жұтып, 

 Ақылынан адасқан. 

 Шөл иесі қияқсыз, 

 Еш нәрсе көрмей дүниеден 

 Өткенім деген тұяқсыз – 

Тоқтарбайдың зарына   

Қалың қыпшақ қайысқан 

Әулиеге ат айтып, 

Қорасанға қой айтып, 

Қабыл болған тілегі. 

Жарылғандай жүрегі, 

Аналықтай бәйбіше 

Қабырғасы майысқан, 

Елуге жас келгенде 

Көзім ашпай дүниеден 

Өтемін бе дегенде, 

Сонда көрген арыстан 

Бір ұл, біл қыз атадан, 

Қыздың аты  - Қарлығаш, 

Қобыландыға қарындас. 

Якуттердің олонхосында (эпостық жырларында) Эр Соготох атты батыр бар. Оның есімі 

«жалғыз» деп аударылады – эпикалық батырдың әке-шешесі жоқ, өйткені ол бүкіл тайпаның ру 

атасы, сол ру (тайпаның) алғашқы адамы, бурят эпосында сондай «алғашқы адам-ру басы» батырлар 

кездеседі; якут эпосында Нюргун Боотур сынды батырларды аспан құдайлары арнайы тапсырмамен 

жерге жіберген – олар жерді зұлым аабастардан тазарту керек [2, 38 б.]. 

Түркі-монғол эпосындағы батырлардың осындай архаикалық сипаттары қазақ батырлар 

жырларындағы кейіпкерлер бейнесінен табылып отыр, сондықтан да қаһармандық эпосындағы 

«батыр» концептісін көп қабатты мазмұнында мифологиялық қабаты (страты) бар деп айта аламыз. 

Р.С.Липец түркі-монғол эпосындағы «батыр» бейнесін суреттеу үшін төмендегідей тақырыптар 

мен бейнелерді аша түскен: «Әскер (қол)», «Той-астар», «Батырдың моральдік және физикалық 

сипаттары», «Батыр жасы», «Батыр-шаман», «Батыр-елші», «Қару-жарағы», «Әскери ойындар», 

«Жекпе-жектер мен шайқастар», «Жауынгер тағдыры»,  «Даңқ өлеңдері», т.б. [4, 12-117 б.]. 

Жоғарыда көрсетілген тақырыптармен «қосымша» бейнелер, түптеп келгенде, батырдың 

толыққанды бейнесін суреттеуге қызмет етеді.  Сюжет – геройлардың тарихын белгілі бір 

байланыста алып, баяндау десек, жырда бұл бірлік жақсы ұштасқан. Жырдың басты тақырыбы – 

ерлік, идеясы – ел қорғау болса, батырлар үшін үйлену негізгі сарын емес. Алайда эпос үйленудің 

өзін де ерліктің бір түрі деп түсінген. Өйткені батыр бұл тұста да қазақ қызын жаудан құтқарып 

отырады. Осы ерекшелікті ескере келгенде, жырдың экспозициясы – Алпамыстың туылуы, 

ситуациясы – құдалық байланысы – Гүлбаршынды Қараманнан құтқаруы, дамуы – зындан оқиғасы, 

шарықтау шегі – Тайшық ханды өлтіруі, шешуі – Ұлтан құлдан өз елін азат етуі деп алған жөн. Сонда 

жырдың батырлық эпосқа тән белгісі айқындала түседі. Кейқуат пен Қаракөзайым оқиғалары – 

жырдың шарықтау шегінің бір көрінісі. Бұдан байқайтынымыз, «Алпамыс батыр» жырының сюжеті 

жалаңқабат емес, батырдың барлық тарихын баяндайтын күрделі сюжет» [3, 171 б.]. 

Түркі-монғол эпостарындағы тұлпар (батыр аты) бейнесін зерттеген ғалым Р.С.Липец былай 

дейді: «Түркі-монғол халықтарының эпосында батыр мен оның әскери аты арасындағы ажырамайтын 

байланысы айқын көрсетілген, осы ақылды, адал болып келетін жан серігінің-тұлпарының батыр 

үшін мәні мен маңызы өте зор. Бұл байланыс архаикалық тотемдік танымдарды көрсетуімен қатар, 
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туыстық қатынастарды да көрсетеді. Батыр аты батырдың туысы болып келеді, кейде бабасы мен иесі 

болып көрсетіледі» [4, 124 б.]. 

Қазақ эпикалық фольклорындағы «тұлпар» концептісінің фольклорлық мәтінде вербалдануы 

(тілдік репрезентациясы), бір жағынан, аталмыш концептінің этномәдени лингвокогнитивтік 

мазмұнын көрсеткен болса, екінші жағынан, «батыр» концептісіне байланысты болғандықтан, осы 

концептінің де этномәдени лингвокогнитивтік мазмұнын толықтыра түседі.  

Түркі-монғол эпостарындағы қаһармандар әлемінің бітер шегіне барып ат байлайтын жерге 

(әлем кіндігіне) садақпен атады – бұл мифтік әрекеттердің елестері; В.В.Радлов жазып алған 

генеологиялық (шежірелік) ертегісінде аспанға іліп қойған садақ пен жебелер сюжеті сақталған; 

«Желпілдек» атты эпикалық ертегісінде қарсыластар аспанға садақпен үш рет атады. Осылардың бәрі 

астральды – календарлық мифтермен байланысты деп және жебе аспан рухтары мен адам дүниесін 

жалғастырушы құрал деп жорамалдауымызға болады. Екіншіден, садақ тарту сайыстары жөнінде 

сюжеттер сақталған («Алпамыс», «Байғұлан»). Үшіншіден, садақ пен жебелер меншік билігінің 

символы ретінде танылады; Мәселен, Оғызханның балалары – алтын садақты (бозық тайпасы), үш 

күміс жебені (үшық тайпасы) бөліп алады; түркілердің «оноқ» ру-тайпалық одағы, немесе «он оқ 

будун» (он оқ елі-халқы) тарихта белгілі - әр билеушіге билік символы-жебе берілген. «Оқ» сөз-

формантының этнонимдер мен түркі халықтарының саяси одақтарының атауларында болуы – осыған 

дәлел. Төртіншіден, жебенің ұшуы және белгілі бір жерге түсуі сол жердің киелі болып саналуының 

белгісі, мәселен, көне оғыз «Қорқыт ата» эпосында жас келін садақтан атады – жебенің құлаған 

жеріне отау тігеді (яғни, өз әлемін жасайды). Жебенің ұшу шегімен көптеген халықтарда жер 

қашықтығы өлшенеді. Иранның шекарасы Эрехшом (пратүркілік Арғы –мерген) атқан жебенің бір 

таудан екінші тау арасындағы жерді басып өтіп құлаған жерімен өлшенеді. «Оғызнамада» батыс пен 

шығыс садақтың екі жағына теңестіріледі, жебелер – оңтүстік пен солтүстікті көрсетеді. Скифтерде 

де осыған ұқсас символика болған: Дарийге скифтер жіберген (Геродот бойынша) бақа төмендегі 

суды, тышқан – ортаны, жерді, құс – жоғарыны, аспанды және бес жебе – төрткүл дүниені және оның 

ортасын символдайды» [5, 171-173 бб]. 

Д.Ә.Керімбаев өз мақаласындағы қазақ ғажайып ертегілеріндегі «ер адам» концептісін 

төмендегі концептілерге, яғни мерген, батыр, Қарынбай, Қыдыр, Атымтай Жомарт, тазша т.б. бөліп 

қарастырады» [6, 33 б.].  

Фольклортануда эпикалық бейнелер «фольклорлық», «эпикалық» стереотиптер арқылы 

суреттеледі деген ұғым орнығып қалыптасқан. Стереотип «дәстүрлі эпикалық клише» ретінде 

танылады және түсіндіріледі, яғни стереотипте дәстүрлі эпикалық теңеулер мен эпитеттер 

қолданылады.  

 Мысалы, бала Қобыланды мынадай стереотиптік тәсіл арқылы сипатталады:  

Өзі алты жасында, 

Кәмшат бөркі басында, 

Тобылғы торы ат астында [7, 66]. 

 Ал енді Қобыландыда баласы Бөкенбай да Қобыланды сияқты «эпикалық клише» арнасында 

суреттеледі: 

  Өзі алты жасында, 

  Сусар бөрік басында 

  Өрім құла ат астында, 

  Қабағы тастай түйіліп, 

  Ақ сұңқар құстай түйіліп [7, 202]. 

 Салыстырып қарағанда, екі суреттеме бір-біріне қатты ұқсайды, яғни бұлар эпикалық 

поэтикалық клишеде эпостық қаһарманды сипаттауға арналған дәстүрлі эпикалық (фольклорлық) 

теңеулер мен эпитеттер қолданылған.  

 Жоғарыда көрсетілген «фольклорлық поэтикалық клишенің» негізі мен астарында көшпелі 

жауынгер түркі-монғол халықтарының таным (дүниетаным) әлемі, аталмыш халықтардың этностық 

болмысы жатқанын атап көрсетуіміз қажет. Түркі-монғол халықтарының дүниетанымында ер адам, 

жауынгер батыр міндетті түрде атты адам, атсыз адам (тұлпарсыз) адамды елестету мүмкін емес. 

«Түркі халықтарының эпикалық шығармаларында тұрақты қос бейне суреттеледі – батыр және оның 

тұлпары. Бұл қырғыз эпосындағы Манас пен оның Аққұласы, қалмақтарда – Джангар мен Аранзал, 

өзбектерде – Алпамыш пен Байчибар т.б. 

Эпикалық қаһарманның «ирреалды бейнесінің» қалыптасуына немесе пайда болуына, 

С.И.Жапақовтың пікірінше, негіз, арқау болған «әулие-әмбиелердің медиялық функциясы, яғни сол 

әулиелердің және түптеп келгенде, жаратушының желеп-жебеуі, қорғауы жайындағы таным-
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түсініктер. Мұндай стереотиптер эпикалық қаһармандардың бейнесін құрайтыны белгілі, бірақ 

эпикалық батырлар бейнелерінің антологиясы мен генезисі, біз атап көрсеткендей, мифологиялық 

дүниетаным аясында ежелгі замандарда қалыптасқан «алғашқы адам» (первопредок), демиург, 

мәдени қаһарман (культурный герой) бейнесімен байланысты, демек аталмыш ежелгі мифтік 

бейнелер бертін келе (кейінгі дәуірлерде) эпикалық батыр бейнесіне трансформацияланған, 

эволюциялық түрде эпикалық қаһарман бейнесіне ауысқан, олай дейтініміз, батыр бейнесінде сол ең 

көне, ежелгі мифологиялық сипаттарымен қатар кейінгі дәуірлердің «жемісі» ретінде танылатын 

тарихи-мәдени сипаттамалар табылып отыр. Мәселен, эпикалық батырдың этникалық тегіне қатысты 

тарихи-мәдени түсініктер кейінгі тарихи дәуірлерде пайда болған көрінеді. Кезінде көне (ежелгі) 

мифтерден өрбіген Алпамыс туралы эпикалық жыр даму және қалыптасу барысында негізгі төрт 

инварианттық мәтіндік нұсқасына ие болды: 1) қоңырат нұсқасы; 2) оғыз нұсқасы; 3) қыпшақ 

нұсқасы; 4) алтай нұсқасы. Бұл нұсқалардың басты сипаттарын академик В.М.Жирмунский атап 

көрсеткен: «1. Қоңырат версиясы («Алпамыш» эпикалық поэмасы өзбек, қарақалпақ және қазақ 

редакцияларында). Сюжет оқиғалары – Қоңырат Байсұн жерінде, қалмақ шапқыншылығы заманы; 

қалыңдық үшін қалмақтармен сайыстар; қалмақ батыры Қаражан – күйеу жолдас; малшы Кейқуат 

пен қалмақ ханзадасы; қойшы Құлтай – батыр жәрдемшісі; батыр ұлы – Ядгар; қарсыласы Ұлтан – 

таз (құл немесе Байбөрінің некесіз баласы). 

2. Оғыз версиясы («Бамсы-Бейрек» және анадолы ертегілері). Алпамыш (машысы – бек, Бамси) 

және ішкі оғыздардың бегі Бейрек – бір адам; оқиғалар оғыздар арасында өрбіді («Бамси-Бейректе» 

оқиғалар Кавказдың ар жағында (Закавказье) өрбиді, христиандармен өштесу; тойдағы күйеудің 

палуан қыз-қалыңдығымен сайысу; үйленуге жәрдем еткен дана бақсы (деде Коркут) немесе 

мұсылман дәуірі; Қаражан, Кейқуат, Құлтай, Ядгар кейіпкерлер санатында жоқ. «Бамси-Бейректе» 

батыр қарсыласы – Ялтачук (ертегілерде – Балтачи). 

3. «Қыпшақ» версиясы (Алпамыш туралы башқұрт және татар ертегілері, қазақтың 

«Желкілдегі»). Тарихи локализация көрсетілмеген батыр қарсыласы Күлтаба жылқышы (Құлтай) - 

оған қалыңдығын батыр ат үшін береді; архаикалық сайыстар (башқұрт және татар ертегілерінің 

бірінде – қалыңдық күйеуімен сайысады); Қаражан мен Кайкубат жоқ. Ядгар жөнінде татар 

ертегісінде айтылады.  

4. Алтай нұсқасы (Алып Манаш). Тарихи локализациясы жоқ; батырлық ертегі мифологиялық 

сипаттарға ие («Барсакелмес» еліне (қалыңдыққа) саяхат; жер астындағы дұшпандар т.б.); 

баяндаудың бірінші қатары (батырдың керемет туылуы, қалыңдықты айттыруы) сақталмаған: «күйеу-

батырдың оралуы қатты қысқарған, қаһарманның қарсыласы - өзінің  сатқын досы (Ақ-Көбен)» [8, 

335б.]. 

Жоғарыда келтірілген мәліметтерден көріп отырғанымыздай, түркі қаһармандық эпосының бір 

нұсқасының өзінде тарихи-хронологиялық бірнеше нұсқалары болуы мүмкін, демек, эпос мәтіні 

ғасырлар бойы өзгеріске ұшырайды - онда әр тарихи кезеңге тән этникалық, географиялық, тарихи, 

сюжеттік, композициялық т.б. сипаттар пайда болып мәтіннің (эпостың) лингвоменталды 

кеңістігінің, яғни концептосфераның- концептілерінің құрылымының өзгеруіне әкеледі. 
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MAĞCAN CUMABAYEV’İN TÜRKİSTAN ŞİİRİNİN TAHLİLİ  
 

Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерінде тарихи классикалық үрдіспен қатар 

ұлттық-әлеуметтік ойлары да тілге тиек етілген. Оның әлеуметтік тақырыпқа қатысты жазылған өлеңдерінде 

тарихи оқиғалар суреттелген. Осы тәсіл арқылы ақын өз замандастары мен келер ұрпақтың патриоттық сезімін 

оятқысы келгені анық. Ол ауызекі тіл мен фольклор материалдарын өлеңдерінде ұтымды қолданып, әдеби 

ұйқаспен ұштастырған.   

Мақалада М.Жұмабаевтың «Түркістан» атты өлеңі діл, құрылым, тема, тілі мен баяндалуы тұрғысынан 

талданып, ақынның әлеуметтік тақырыптағы көзқарасы мен толғаныстары қарастырылды.  

Кілт сөздер: қазақ әдебиеті, М.Жұмабаев, түрікшілік идеологиясы, өлең талдау, мәтін талдау әдісі.  

 

Kazak millî şairi Mağcan Cumabayev, şiirlerinde hem tarihî-klâsik şiir anlayışına, hem de millî-sosyal edebiyat 

şiir anlayışına sahip çıkmıştır. Bunun yanı sıra sosyal temalı şiirlerinde tarihî kahramanlık olaylara gönderme yaparak 

çağındaki ve gelecek nesle cesaret duygusu aşılamaya çalışır. Şiirlerinde halk ağızlarından ve folklorik dil 

malzemelerinden de başarılı bir ahenk oluşturarak faydalanmıştır. Bu da Cumabayev’in şiirlerine tabiîlik, canlılık ve 

sade bir üslûp kazandırmıştır.  

Çalışmamızda, Mağcan Cumabayev’in Türkistan adlı şiiri zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım bakımından tahlil 

edilerek, onun sosyal yaşam karşısında duyduğu hissi ve arzuları kısa bir şekilde tanıtılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Kazak edebiyatı, Mağcan Cumabayev, Türkçülük ideolojisi, şiir tahlili, metin tahlil 

yöntemi.  

 

Kazakh national poet Magzhan Zhumabayev in his poems makes a claim to both classical poetry-historical and 

national-social understanding of poetry. At the same time by referring to historical events of heroic age that has been 

increased in his poetry with social themes he tried to inspire a sense of courage to the next generation. Poet has 

benefited from the folk poetry and folklore material by creating successful harmony among them. This has brought 

naturalness, vitality and simple style to Zhumabayev’s poetry. 

In this study, analysis of mentality, structure, theme, language and expression in Mağcan Cumabayev's poem 

Turkistan. His feelings and desires in the face of social life have been tried to be introduced in a short way. 

Keywords: Kazakh literature, Magzhan Zhumabayev, the ideology of Turkism, 

poetry analysis, text analysis method. 

 

Giriş. Kazak edebiyatın önemli simalarından biri olan Mağcan Cumabayev, 20. yüzyılda Türkçülük 

konusunu manzum eserlerinde ele alan şairlerden olmasından dolayı Türk soylu milletlerin hafızasında 

istisnaî bir yere sahiptir. Onun duygu ve düşüncelerinin yansıtıldığı eserlerinde milletin adı Türk’tür, vatanın 

adı ise Turan’dır. Dolayısıyla şair, tüm Türk dünyasına seslenerek birlik hâlinde olmasını arzu eder. Bu 

bağlamda hayatı boyunca milletinin hür ve huzurlu yaşaması uğruna mücadele eden şairin manzum 

eserlerinde, iç duyguların yansıtıldığı ferdî konuların yanı sıra eleştirel gerçekçi bakımdan ele alınan 

toplumsal meseleler de ön planda görülmektedir.  

Çalışmamızda Mağcan Cumabayev’in Türkistan şiiri, (Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın edebî metnin tahlili 

yönteminden hareketle) «zihniyet», «yapı», «tema», «dil ve anlatım» bakımından ele alınmıştır.  

I. Zihniyet  Mağcan Cumabayev, hayatında 1905, 1917 Şubat ve Ekim devrimleri ve I. Dünya Savaşı, 

Yeni Ekonomik Siyaset vb. gibi toplumsal olayları yaşamış ve eserlerinde bu meselelere çözüm bulmaya 

veya çıkış yolu aramaya çalışan bir şairdir.  

“Her edebî eser ortaya çıktığı zamanın sahip olduğu özelliklerden yararlanır ve etkilenir. Her eser 

dönemini temsil eder. Şiiri meydana getiren unsurların taşıdığı özellikler dönemin genel karakteri ile iç 

içedir.” (Aktaş, 2009: 29). Dolayısıyla Mağcan Cumabayev’in “Türkistan” adlı şiirini yapı, tema, dil ve 

anlatım bakımından değerlendirmeden önce şairin yaşadığı devrin siyasî ve sosyal manzarasına kısaca 

değinmeliyiz. Eleukenov’a göre (2008: 171), “Cumabayev’in şairlik yolu 1917 Şubat’a kadar, 1924 yılına 
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kadar ve 1924 yılından hayatının sonuna kadar olmak üzere üç aşamadan oluşmıştur”. Şairin 1989 yılından 

sonra yayınlanan bütün eserlerindeki şiirleri de bu tasnife göre sıralanmış durumdadır. Dönemindeki siyasî 

olayların yanı sıra romantizm, sembolizm ve realizm gibi edebî akımların da şairin üzerinde etkisi olduğu bir 

gerçektir.  

“İşte her dönemde sosyal, siyasî olayların, kültürün, sanat zevkinin, bilimsel, teknik düzeyin, 

benimsenen inanç sistemlerinin belirlediği yapı bir bütün hâlinde “zihniyet”i oluşturur. Zihniyet, metin 

yazıldığı veya söylendiği anda mevcut ve hâkim olan güçlerin birlikte oluşturduğu ama bunların hepsinden 

farklı bir zevk ve anlayıştır.” (Aktaş, 2009: 30). “Edebî metni anlamlandırmada hareket noktası olan 

“zihniyet”, “ortam” kavramıyla iç içedir. Ortamı şekillendiren unsurlar ise; söz konusu dönemdeki dergilerin 

durumu; şairlerin öznel durumları, tavırları, gelişmeleri; siyasal gelişmelerin yarattığı durum, eleştirel tavrın 

vardığı nokta, dünyada olup bitenlerin bize yansıması şeklinde sıralanabilir.” (Ercan ve Yücel, 1986: 36). 

“Bir metnin zihniyeti, onu yazıldığı dönemin zevk ve anlayışına bağlayan hususlarla yakından ilgilidir. 

Zihniyet, metinde söz, söz grubu, ses, söyleyiş, âhenk, tema ve yapı gibi unsurların değişik biçimlerinde 

kendisini gösterir. Zihniyeti belirlemek için metinde ne hissettiriliyor, ne anlatılıyor, anlatım nasıl 

gerçekleştiriliyor, dilde ve âhenkte nelere nasıl önem veriliyor gibi sorulara cevap aramak gerekir” (Aktaş, 

2009: 216).  

Mağcan Cumabayev’in Türkistan adlı şiirindeki zihniyeti belirlerken metindeki söyleyicinin yaşamı, 

dönemindeki siyasî ve sosyal olayların etkisini göz önünde bulundurmalıyız. Zira çalışmamıza esas olan 

metinlerin merkezinde “Ben” vardır. “Ben” kimi metinlerde kendi iç dünyasına, kimi metinlerde ise 

toplumsal olayları kapsayan bir dış dünyaya yönelir. Bazı şiirlerde ise aşk duygusunun yanında anlatıcının 

çaresizliği, hüznü veya umudu ön planda görülür. Toplumsal konuların işlendiği şiirlerin özünde millet 

olarak hür yaşama arzusundaki bireyin duygu düşüncelerini görmek mümkündür. 

“Tarih boyunca Türkistan adıyla bir devlet veya hanlık kurulmadığı halde, Orta Asya'nın büyük 

bölümünü oluşturan ve eski çağlardan beri Türklerin anayurdu olarak kabul edilen ülkeye Türkistan 

denmiştir.” (Yalçınkaya, 1994: 12) Hacim, tarih ve birim bakımından; geniş, köklü ve zengin sıfatlarını hak 

etmiş Türkistan coğrafyası, yirminci yüzyıla Çin hâkimiyetine giren bölümü ile ‘Doğu Türkistan’, Rus 

hâkimiyetine geçen bölümüyle ‘Batı Türkistan’ olmak üzere ikiye ayrılmıştır (Togan, 1982: 1). Yakın 

zamana kadar yarım bir hatıra gibi ‘Türkistan’ deyince ‘Doğu Türkistan’ akla gelmekteyken; egemenler, 

bütününden ve gerçek bağlamından koparılmış da olsa bu isme o kadar tahammülsüzdür ki 30 Eylül 1955 

tarihinde ‘Doğu Türkistan’ adı da yok edilerek bu bölge ‘Sinkiang Uygur Muhtar Bölgesi’ olarak ilan edilir 

(Köseoğlu, 1997: 752). Türkistan adına bugün bile tahammül edilemeyişinin asıl nedeni, aynı millete 

mensup olma şuurunun o coğrafyanın muktedirleri için doğuracağı tehlikeden duyulan endişedir. 

 

II. Yapı 

“Her metin gibi şiirlerin de yapısı vardır. Şiirdeki yapı, ses ve anlam kaynaşmasından oluşan 

birimlerin bir tema etrafında birleşmesiyle oluşur. Bu birimler bir düzen içinde birleşirler. Sözü edilen 

düzeni, dönemin sanat zevki ve anlayışı belirler.” (Aktaş, 2009: 30). Yirmi yedi dörtlükten oluşan Türkistan
1
 

(Cumabayev, 2013a: 168) adlı şiiri beş birim olarak değerlendirmeliyiz. Lirik üslupla kaleme alınan bu şiirin 

birinci birimde anlatıcı özne, “Türkistan, iki dünya kapısıdır, Türkistan, kahraman Türk’ün beşiğidir. 

Muhteşem Türkistan gibi toprakta doğan, Tanrı’nın Türk’e lütfettiği nasibidir” (Cumabayev, 2013a: 168) 

diyerek Orta Asya’da bulunan Türkistan topraklarını bir tablo şeklinde anlatır. Turan’ın başından nice acı ve 

tatlı günlerin geçtiğini belirten şair, bu bölgedeki çölleri, gölleri, ırmakları, selleri ve dağları coşkulu bir 

biçimde tasvir eder. İkinci birimde mekân tasvirlerini yaparken yer isimleriyle beraber duygu düşüncelerini 

ortaya koyan anlatıcı, “Turan topraklarındaki dağ ve sulara baktığımız zaman aklımıza kahraman Türk 

atalarımız gelmektedir” diyerek bu tarihi yerlerde atalarımızın mezarının bulunduğunu ve milletin 

kahramanlık mücadeleleriyle tanındığını dikkatlere sunar. Anlatıcı bu ifadeleriyle Turan topraklarının kadim 

zamandan beri Türklere ait olduğunu belirtmek istediğini anlayabiliriz. Üçüncü birimde anlatıcı, Türk 

tarihindeki “Afrasyap, Key-Kısırau, Zulkarneyin, Cengiz Han, Çağatay, Ükitay, Coçi, Töle, Supıtay, Cebe, 

Tarağay, Timur, Uluğbeg, İbn Sina ve Farabi” gibi ünlü şahısları betimleyerek onların kahramanlık 

şahsiyetleri ile özellikleri üzerinde durur. Dördüncü birimde hâkim anlatıcı, “Turan’da Türk ateşe benzeyip 

oynamış, Türk’ten başkası ateş olarak doğmuş mu? Kalabalık Türk boyları ata mirasından kendilerine düşen 

hisseyi alıp dağıldıkları zaman, dede mirası Kazak’ta kalmış değil mi?” (akt. Tamir, 1993: 271) diyerek 

                                                           
1
 “Bu şiir 1923 yılında basılan şiirler kitabında ilk defa gün ışığına kavuşturulmuş. Mağcan Cumabayev, Taşkent’te 

bulunduğu günlerde yazılmış olabilir. O zamanlar Taşkent, Türkistan Cumhuriyetinin başkenti idi. Yani, şimdiki 

Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’ın Kızılorda, Çimkent, Cambıl, Almatı illerini 

kapsamaktaydı.” (Cumabayev, 1989: 437).  
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Turan bölgesine sahip olarak Kazak milleti kaldığını ve o günlerden itibaren bu topraklarda gerçekleşen nice 

kahramanlık olaylarından bahseder. Bu olayları anlatırken “Kasım Han, Nazar Han, Esim Han, Tauke Han, 

Abılay Han ve Kene Han” (Tablo 1.) gibi Kazak milletine önderlik eden şahısların özelliklerini betimler. Bu 

birimde hâkim anlatıcının asıl anlatmak istediği ise, Kazak milletine miras kalan Ata yurt’un tarih sahnesinde 

değerini koruduğunu bildirmek olduğunu kaydedebîliriz. Beşinci birimde anlatıcı özne, “Hasret kalsa, 

vatanını kim aramaz? Tulpar (At) da doğduğu yeri özlemiyor mu? Arka’nın gazisi kalabalık Kazak olsa bile, 

Turan da senin yerin, biliyorsan!” (Cumabayev, 2013a: 172) diyerek doğrudan Türk kökenli halklara 

seslenmektedir. Bu birimde Türk halklarının birleşmesini ve birlikte muazzam bir güç oluşturmasını 

arzulayan kişinin duyguları ön plandadır (Zhiyenbayev, 2016: 106).  

Cumabayev’in Türkistan adlı şiirini kişi, mekân ve zaman unsurları bakımından ele aldığımızda; kişi 

unsuru olarak (Tablo 1.) Türk (11 kere), Alaş (5 kere), Cengiz (4 kere) ve Kazak (3 kere) sözcüklerinin sık 

sık tekrarlandığını görmek mümkündür. Bununla birlikte şiirde Turan (29 kere), Türkistan (5 kere) ve Tiyan 

Şan (3 kere) sözcükleriyle mekân unsuru olarak yansıtılan bölgeler ön planda anlatılır. Metinde zaman 

unsuru olarak net bir tarih belirtilmemiştir. Sadece “eski (ecelgi)” sözcüğü aracılığıyla geçmiş günlerdeki 

kahramanlık olaylar çağrıştırılmıştır.  
 

Tablo 1. Mağcan Cumabayev’in Türkistan adlı Şiirinde Kişi Unsurları  

 
 

Tablo 2. Mağcan Cumabayev’in Türkistan adlı Şiirinde Mekân Unsurları  

 
 

III. Tema  

Bir şiirin temasını bulmak için gösteren durumundaki yapı ve anlatımdan yola çıkmak, bu yapıyı 

oluşturan birimleri neyin bir araya getirdiğini; bu birimlerin niçin bir araya geldiğini sormak ve düşünmek 

gerekir (Aktaş, 2009: 32). Türk birliği arzu edilerek kaleme alınan Türkistan (Cumabayev, 2013a: 168) 

şiirinde de tarihi kahramanlık olaylarla birlikte Türk ulusundan olan meşhur bahadırların ismi zikredilir. 

Metne genel olarak baktığımızda birinci ve ikinci birimlerde, mekân tasviri; üçüncü ve dördüncü birimlerde, 

kişi tasviri; beşinci birimde ise, tekrar mekân tasviri yapıldığını görmek mümkündür. Bu bağlamda metinde 

yer alan kişi ve mekân unsurlarının aracılığıyla yansıtılan çağrışımlar da şiirin temasını desteklemektedir. 

Metindeki birimleri birleştiren duygu ve düşüncelerin kesin ifadesi tema olduğuna göre bu şiirin teması, 

Türkçülük düşüncesi ve hür yaşama isteği olarak belirlenebilir.  

 

IV. Dil ve Anlatım  

Türik 
35% 

Alaş  
16% 

Şıñgıs  
13% 

Qazaq  
10% 

Temir  
6% 

Adam  
6% 

Abılay  
6% 

Kene  
6% 

Turan  
59% 

Türkistan  
10% 

Tyan şan  
6% 

Oqıs  
4% 

Yaksart  
4% 

Ceyhun  
4% 

Seyhun  
4% 

Pamir  
4% 

Altay  
4% 
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Türkistan (Cumabayev, 2013a: 169) şiirinde Turan bölgesinin geçmiş tarihinden söz eden anlatıcı, 

bozkurt gibi Türk milletinin kahramanlık mücadelelerine değinir. Burada benzetme sanatından 

yararlanılmıştır. Bu mısraları takip eden ve mekân tasvirinden oluşan dizelerde söyleyici, “Kazığurt dağı 

kutsal değilse / Tufanda Nuh gemisi nasıl durur?” (Cumabayev, 2013a: 169)  dizesiyle eski bir efsaneyi 

hatırlatarak betimlediği bölgenin değerini yüceltir. Bu dizede  “Nuh gemisi” ifadesiyle eski bir efsaneye 

gönderme yapılmıştır. Dolayısıyla telmih sanatı belirgindir (Zhiyenbayev, 2016: 276).  

“Hatırlamak, geleceğin temel kurgusunu oluşturan eylemdir. Toplumların inşası geçmişin yeniden 

hatırlanması üzerinden gerçekleşir” (Kanter, 2014: 108). Zira geleceğin oluşumunda toplumsal hafızanın yeri 

önemlidir. Kazak Türklerinin şiir geleneğini hem vatan sevgisi hem de tema, tür ve içerik bakımından 

zenginleştiren Cumabayev, yirmi yedi dörtlükten oluşan Türkistan şiirinin ilk iki dörtlüğünde “Turan” 

kavramının özellikle Orta Asya’daki Türkler için ne kadar birleştirici bir unsura sahip olduğunu şöyle dile 

getirir:  

Türkistan – eki düniye esigi ğoy,  

Türkistan – er türiktiñ besigi ğoy.  

Tamaşa Türkistanday cerde tuvğan  

Türiktiñ Tañiri bergen nesibi ğoy.  

 

Ertede Türkistandı Turan desken,  

Turanda er türigim tuıp ösken.  

Turannıñ tağdırı bar tolqımalı,  

Basınan köp tamaşa künder keşken.  

       (Cumabayev, 2013a: 168) 

Türkistan, iki dünya eşiğidir,  

Türkistan, kahraman Türk’ün beşiğidir. 

Muhteşem Türkistan gibi yerde doğan  

Türk’e Tanrı’nın verdiği nasibidir.  

 

Eskiden Türkistandır, Turan dermiş,  

Turan’da kahraman Türk yetişmiş.  

Turan’ın kaderi var çok dalgalı,  

Başından nice güzel günler geçmiş.  

3+4+4 durağı ile on birli hece ölçüsüyle kaleme alınan bu dizelerde Türkistan / Turan kavramı vatan 

ve mekân niteliğinde kullanılarak Türk kökenli milletlerin ata yurdu betimlenmektedir. Şiirlerinde yurt 

algısını merkezi izlek konumuna yerleştiren Cumabayev, Türk birliği ve soy bilincine dayalı bir kimlik 

tanımlamasını önceleyerek bu kimliğin tamamlayıcı unsuru olan yurt algısını da aynı paralelde işler. 

Bacaklı’nın ifade ettiği gibi (2014: 29), Cumabayev şiirleri üzerinden Kazak Türkleri için bir milli mefkûre 

çizerken, diğer yandan yine şiirlerini kullanarak adını “Türkistan” olarak idealleştirdiği daha büyük bir 

yekûn ile irtibat kurmaya çalışır. Bu büyük yekûn onun eserlerine işaret taşları gibi serptiği Farabi'nin, İbn-i 

Sina'nın, Cengiz'in, Timur’un ve Çanakkale'de adı konulmamış kardeşin kuşattığı geniş bir coğrafyadır. O, 

adını “Alaş” bilerek; ancak adına şiirlerinde eklediği tarihi şahsiyetlerden hareketle tüm Türk dünyasını 

kardeş kabul ederek “Turan” fikri ve “Türkistan” hayali kurar. Böylece vatan topraklarının değerini 

çağrıştırır.  

Sonuç. 20. yüzyıl başlarında aydınlatma, öğüt verme, halkçılık nitelikleri daha da derinleşen Kazak 

edebiyatında yeni soluklu, sosyal konulu şiirler önemli yer tutmuştur. Ceditçi görüşü savunan Alaş yanlısı 

şairlerin sesleri daha gür bir şekilde duyulmaya başlamıştır. Yüzyılın başlarında temellerini Abay 

Kunanbayev’ın attığı, realist şiir örnekleri daha da yaygınlaşarak gelişmeye devam ettiği belirgindir. Bunun 

yanı sıra manzum eserlerin içerikleri zenginleşerek şiir formları değişmiş, milli hususiyetler daha da yaygın 

hâle gelmiştir. Bütün bunlar Mağcan Cumabayev’in duygu ve düşüncelerini derinden etkilemiştir. O, sosyal 

temalı şiirlerinde geçmiş günlerdeki kahramanlık olayları canlandırarak mevcut durumu eleştirmeye gayret 

gösterir. Bu bağlamda Cumabayev’in Türkistan şiirinde görülen bir başka hususiyet ise, Türkistan’daki 

bütün olumsuzluklara rağmen onun belli dönemlerde ortaya koyduğu, geleceğe yönelik iyimser ümit dolu 

tavırdır. Çaresizlik duygusuna nazaran ümit, hayal ve sevgi kavramlarını gösteren kelimelerin frekansı 

yüksektir. Türkistan şiirinde de Türkçülük konusu açıkça ortaya konulmuştur. Bütün bunlar, Cumabayev’in 

milletin dertlerini yansıtmaya gayret gösteren bir şair olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Kazak 

şiirinin kısa dönem zarfında değişerek yeniden canlanmasını ve gelişme sürecini gözler önüne sermektedir.  
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Қазақ халқы сыяқлы қарақалпақ халқының да бай фольклорлық мийрасы әййемги дәўирлерден 

берли сақланып XXI әсирге шекем жетип келген. Жүз томлық «Қарақалпақ фольклоры» үлгилериниң 

баспадан шығарылыўы үлкен әдебий қубылыс болды. Бул томларда қарақалпақ халқының бийбаҳа 

ғәзийнеси саналған дәстанлар («Алпамыс», «Қоблан», «Қырық қыз», «Ер шора», «Едиге», 

«Қаншайым», «Қурбанбек», «Дәўлетиярбек», «Ерсайым» ҳәм т.б), ертеклер, аңызлар, әпсаналар, 

рәўиятлар, айтылар, жуўап айтыслары, нақыл-мақаллар, жумбақлар, жаңылтпашлар, халық 

қосықлары ҳәм балалар фолклорының үлгилери орын алған.  

Әсиресе, қарақалпақ халқы араында мифлер, аңызлар, ертеклер көплеп таралған. Қорқыт ата 

туралы аңызлар халық арасында бүгинги күнге шекем айтылады. Қорқыттың қобызды қалай соққаны 

туўралы қарақалпақлар арасында мынадай аңыз таралған: Қорқыт ата әжайып бир саз әсбабын 

соқпақшы болыпты. Бирақ, келистире алмапты. Шайтанлар, яғный, демонологиялық персонажлар 

жыйналып өз-ара сәўбет қурып атырған екен. Қорқыт ата жасырынып барып, шайтанлардың 

сөзлерин тыңласа, олар саз әспабы туўралы сөйлесип атырған болады. Олар Қорқыттың бир саз 

әсбабын соқпақшы екенлигин биледи. Булл әсбабына бақыраўық түйениң басынан тери қаплап 

қуўраған ерик ағашынан пайдаланыў кереклигин айтады. Солай етип, Қорқыт шайтанлардың 

сөзлерин еситип, қобызды соққан екен. Ямаса Қорқыт ата ҳәм әжели туўралы айтылатуғын аңыз да 

қарақалпақ халқы арасында күни бүгинге шекем сақланып жеткен. Онда айтылыўынша, Қорқыт 

атаның жасы үлкейип, қартайған соң адамлар оның гөрин қазып қояды. Қарақалпақлар арасындағы 

«Қайда барсаң Қорқыттың гөри» деген гәпте усыған байланыслы пайда болған. Қорқыт ата әжелден 
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қашып, дәрьяның ортасына барып, қобызын шертип отырады. Лекин, жан алғыш суў жыланы 

келбетинде оған ҳүжим жасайды. Бул аңызлардың көркемлик өзгешелиги жоқары. Карақалпақ 

ертеклеринде мифологиялық персонажлар Қыдыр ата, Ҳәким Улықпан туўралы көп айтылады. 

«Қарақалпақ фольклоры» ның ертеклер жәрияланған 1-2-томларында «Ақылсыз бала» атлы ертек 

273-275-бетлеринде берилген. Бунда баланың мифологилық перонаж Қыдыр атаны излеп апарға 

шығыы ҳаққында сөз етиледи. Жарлы түсип қалған бала Қыдыр атадан өз бахтын сорамақшы болады. 

Оның алдынан Қыдыр ата түрин өзгертип бир ғарры болып шығады. Бала сапарының мақсетин 

түсиндиреди. Екинши мәрте ушырасқанда да бала Қыдыр атаны танымайды. Үшинши сапар Қыдыр 

ата өз келбетинде балаға дусласады. Қыдыр ата балаға бир жолбарысты қутқарыўды нәсият етеди ҳәм 

оған қазанның қақпағындай алтын береди. Ақылсыз бала ойланады. «Соншама аўыр тасты көтерип 

жүремен бе?» деп ойлайды. Соның менен алтынды бир дийқанға берип кетеди. Барып жолбарысты 

табады ҳәм басынан өткен ҳәдийселерди оған айтып береди.  Жолбарыс баланың ақылсызлығын 

түсинеди ҳәм оны жеп қояды. Булл ертектиң тәрбиялық әҳмийети оғада үлкен. Инсан мийнет пенен 

бахытқа ериседи, деген көркем пикир айтылады. Мифологиялық персонаж Қыдыр ата образы 

қарақалпақ фольклорында жийи ушырасады.  

«Ҳәким Улықпан» атлы ертек 254-255-бетлерде орын алған. Бунда патшаның тамағына сүйек 

кетип, зинданда жатқан тәўип Ҳәким Улықпанды алдырады. Ҳәким Улықпан патшаға «Балаңды 

сойсақ ғана тамағыңдағы сүйек түседи» деп ем айтады. Патша қайыл болмайды. Ақырында 

аўырыўдың зардабына шыдамай келисим береди. Ҳәким Улықпан бир серкени сойып, қанын 

шашыратады. Қанды көрген патша «Балам өлди» деп ойлап «ўаҳ» деп жибереди. Сонда тамағындағы 

сүйек атлығып шығады.  

Ҳәким Улықпан қарақалпақ фольклорында көп ушырасатуғын мифологиялық персонаж 

есапланады. Ол тәўиплик етип аўылларды аралап, ең еми жоқ деген кеселлерге де даўа табады. Бул 

ертекте перзент адам ушын қаншелли қәдирли екенлиги ҳаққында сөз етиледи. 

«Адамның өмири» деп аталған ертек қарақалпақ фольклорының 1-томында 291-292-бетлерде 

берилген. Бунда Жаратыўшы, адам, ешек, ийт ҳәм маймыллар персонажлар болып қатнасады. Тәңири 

инсанға отыз жас өмир инәм еткен болады. Адам буның аз екенлигин айтады. Ешек өзине берилген 

отыз жастың 20 жасын Тәңириге қайтарып береди. Ийт өзине берилген отыз жастың жигирма жасын 

қайтарады. Усылайынша барлық жасларды Тәңири инсанға береди. Адамның отыз жастан соң 

жуўырып-жортып хызмет етиўи ешектен алған жигирма жасы менен түсиндириледи. Бул ертекте 

Жаратыўшы қаҳарман сыпатында қатнасады.  

Мухтар Әўезов қазақ халық ертеклерин аңыз, ертек, салт ямаса үлги ертек, мысқыл-мазақ 

ертеклер ҳәм өтирик әңгимелер деп бөлген еди. Соңынан М. Әўезов пенен Л. Соболев ертеклерди 

қыялый-әжайып ертеклер, ҳайўанатлар туўралы ертеклер, турмыс-салт ертеклери, балаларға арналған 

ертеклер, аңыз-әңгимелер сыпатында түрлерге ажыратып қарастырады. Қарақалпақ ертеклерин де 

ҳәзирги қыялый ертеклер, ҳайўанатлар ҳаққында ертеклер, турмыс ертеклери сыпатында илимпазлар 

қарастырып жүр. Қыялый ертеклерге байланыслы қарақалпақ илимпазы Қ.Мақсетов «Әжайып 

ҳәдийселер ҳаққында ертеклер» атамасын да қолланды. Негизинде биз қарақалпақ ертеклерин 

былайынша бөлиўди мәсләҳәт етемиз: 

1. Қыялый ертеклер 

2. Сыйқырлы ертеклер 

3. Ҳайўанатлар ҳаққында ертеклер 

4.Тымсал-ертеклер. 

5. Батырлық ертеклер  

6. Турмыслық ертеклер 

7. Дидактикалық (үгит-нәсият) ертеклер 

8. Балалар ертеклери 

9. Юмор-сатиралық ертеклер 

10. Жумбақ-ертеклер 

Мысалы, «Жансап» атлы ертек «Қарақалпақ фольклоры»ның 1-томында 106-117-бетлерде 

берилди. Бунда Гәўҳарнигин атлы мифологиялық перилер шәҳәри туўралы сөз етиледи. Суймурық 

хан, Нурықша ҳәм Нурғы – Парман сыяқлы патшалар әпсаналық Сулайман патша сыяқлы «Жансап» 

ертегинде ҳәрекет етеди. «Ҳаяллар патшалығы ҳаққында ертек» сол китапта 282-290-бетлерде 

берилген. Бунда да инсан қыялынан дөреген, бөренелердиң үстиндеги бийиктеги Самирам қаласы 

туўралы сөз етиледи. «Қыран» ертеги (19-26-бетлер),  «Аққуўбай патша» (27-31-бетлер), «Алтын 

баслы айдарҳа» (157-159-бетлер), «Талас» (131-132-бетлер) ертеклери айрықша қызығыўшылық 

туўдырады. Мысалы, «Өгиз баққан үш жигит» (269-270-бетлер) ертегинде ағайынли Асқар, Басқар 
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ҳәм Дасқардың бир нәҳән өгизи болғанлығы туўралы айтылады. Булл үлкен өгизди қара қус жеп 

қояды. Өгиздиң жаўырын сүйгеи ғаррының көзине түседи. Оны кемпир алып таслайды. Сол сүйектиң 

үстине тоқсан үйли аўыл келип қонады. Бир түлки сүйекти кемирип, үйлердиң есигин арқаға қаратып 

кете береди. Соннан көшпелилер тоқсан қақпан қурады. Бир оны еки жасар бала ол да түлкиге өз 

қақпанын қурады ҳәм сол қақпаға түлки түседи. Адамлар даўласады, түлкиниң терисин екиге бөлип 

алады. Тоқсан үйли адамлардың барлығына бир-бир тон ҳәм малақай шығады. Ал, он еки жасар 

балаға жарты дегелей шығады. Демек, он еки жасар бала ең үлкени саналады. Бунда мифологиялық 

сүўретлеў арқалы баланың батырлығы көрсетиледи. 

Жуўмақлап айтқанда, қарақалпақлар арасында Қорқыт ата туўралы китаптың бөлимлери, Асан 

Қайғы, Хожа Ахмет Яссаўийдиң ҳикметлери, Сулайман Бақырғаныйдың көркем шығармалары кең 

тарқалған. Булардың излерин биз қарақалпақ ертеклеринен көплеп табыўымызға болады. 
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Абайтану – қазақ әдебиеттану ғылымының, әдебиет тарихының үлкен бір саласы. Абайтану 

кемеңгер ақынның өмірі мен шығармашылық өнері, философиялық, қоғамдық, эстетикалық 

көзқарастары, қазақ поэзиясындағы өлең жүйесін, ақындық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық 

мұрасы жайлы сан-салалы зерттеу еңбектерді қамтитыны анық. Өйткені Абайдың шығармашылық 

мұрасы - қазақ әдебиеті тарихының кіндік тұтқасы, халқымыздың рухани-мәдени өмірінің 

шарайнасы, сан буын ұрпағымызға таптырмас, таусылмас қазына. Осы мұраны игеру, оның 

творчествосын зерттеу - өткендегі рухани байлық көзін пайдаланудағы  ең негізгі мәселелердің бірі 

екендігі даусыз. 

Абай дәстүрі, оның ақындық мектебі – ғасырға жуық зерттелгенімен, оның қазақ өлең жүйесін 

дамыту дәстүрлері әлі де зерттеуді қажет ететін маңызды мәселелердің бірі. Өйткені Абайды 

танытушы М.Әуезов кезінде ұлы ақынның нәр алған бұлақтарын былайша таратып айтқан болатын: 

«Мұның біріншісі – қазақ халқының есте жоқ ескі заманнан жиып, өсіріп келген өз даналығы, 

халықтың ауызша әдебиет қоры, ақын Абай осы қордан көп нәр алып, сол арқылы өз өлеңін көп 

көркейтті. 

Екінші бір қол артқан қазынасы -  араб, парсы, түрік тіліндегі шығыстың көркем классик 

поэзиясы. 

Үшінші үлкен өнер, мол азық алған зор саласы – орыс халқының мәдениеті және сол арқылы 

Европа мәдениеті» [1, 270].  

Ғалымның бұл пікіріне қоса айтарымыз тек Абай поэзиясы ғана емес, жалпы қазақ әдебиеті мен 

мәдениеті ғасырлар бойы Шығыстан сусындап, солармен сарындас болып келе жатыр. Бұл пікірді 

академик З.Ахметов те өзінің «Қазақ әдебиеті тарихындағы» «Қазақ әдебиетінің Шығыс әдебиетімен 

байланысы» деп аталатын тарауын жазғанда  ұлтымыздың әдебиеті – күллі Шығыс мәдениетінің 

бөлшегі екенін, одан үнемі нәр алып тұрғанын айтып өткен. Демек, мұнан қазақ әдебиеті мен 

мәдениеті ғасырлар бойы Шығыстан сусындап, соларға үн қосып келе жатқанын аңғарамыз. 
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М.Әуезов айтып өткендей, расында Абай Шығыстың көркем классик поэзиясынан сусындады.  

Оның өлең құрылысындағы тың жаңалықты шығыс әдебиеті қорына қол артқан кезде мол 

тапқандығын байқаймыз. Мұны белгілі абайтанушы ғалым М.Мырзахметұлының мына бір ойлы 

пікірімен нақтылай түскенді жөн деп тауып отырмыз: «Білімдіден шыққан сөз» деген өлеңінде 44 

жастағы ақын балаң кезіндегі еліктеу дәрежесінде бір соғып, тастап кеткен түрки ғаруз уәзіндегі 

ұйқас түріне назар аударады. Сегіз шумақ өлеңнің барлық жолдары жеті буынға құрылып, бірінші 

шумақтан басқа шумақ атаулының бәрі де «а-а-а-б» тәрізді көне түрік поэзиясының ұйқасымен 

беріледі. Сегіз шумақ өлеңнің әр шумағының ең соңғы өлең жолдары түп-түгел бірыңғай ұйқас 

сөзбен, яғни, шумақаралық желілі ұйқаспен үйлестірілген ғажап тың өлең өрнегін көз алдыңа әкеледі. 

...Бір ғажабы, осы өлеңдегі түрге ұқсас өлең өрнегі сонау орта ғасырдағы түрік халықтарының 

аузынан жазып алған М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрік» атты еңбегінде үзік ретінде келтірілген 

өлеңдер тобында бір рет қана кездесіп қоймай, әр жерде-ақ бірнеше рет қайталанып отыруы мұның 

тұрақты форма екендігін айғақтайды. Арғы жағы біздің заманымызға дейінгі кезеңде туып таралған 

Тұран патшасы Афрасиаб (Ер Тоңа Алып Дулухан Ү-ҮІғ.) туралы жоқтау өлеңі де осы өлең кестесін 

көз алдымызға келтіргендей... Бұдан Абайдың есте жоқ ертедегі халық санасында тебіндеп барып, 

көктемей қалған, қаулай өніп барып кідіріп қалған, бірақ түбінде бір дүбір салар өлең өрнегіндегі 

үлгілерді іздестіріп, зерттеу арқылы ақындықтың дарқан қуатымен жандандырып, жаңадан тірілтіп, 

қатарға қосып жібергендей құдіретін анық сезінеміз, - дей келіп, өте көне дәуір поэзиясындағы ескі 

түрік өлең өрнегінің үлгісін қайта жаңарту арқылы мүлде жаңа сипаттағы өлең өрнегін тудыра алған» 

[2, 181-182], - дейді. Бұған қоса аталмыш пішіннің тек М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрік» атты 

еңбегінде ғана емес, сонымен қатар А.Ясауидің «Диуани хикметінде» де кездесетінін ғалым 

Р.Сыздықова өзінің «Ясауи хикметтерінің тілі» [3] атты іргелі зерттеу еңбегінде кездесетінін айтып 

өткен. Автор хикметтердің буындық жүйесіне, ұйқас суретіне, шумақ түрлеріне талдау жасай отырып, 

хикметтердің бір шумағында «ішкі» (бір шумақтың алғашқы үш жолындағы) және «желілік» (бір 

шумақты тұтастырып, бір желіге байлап тұратын төртінші тармақтағы ұйқас) ұйқас түрлерінің 

кездесетіні жайлы тұжырымды дәлелдермен берген. Мұның өзі Ясауи қолданған өлең өлшемінің төл 

түркілік негізден тамыр тартуының белгісі іспетті. Филология ғылымдарының кандидаты 

А.Әбдірәсілқызы «Қожа Ахмет Йассауидің ақындық әлемі» [4, 168] атты еңбегінде. «...Біздіңше, аты 

сырттан таңылған бұл өлең түрінің заты таза түркілік екеніне оның ұйқас суретінің көне түркі 

өлеңдерімен сәйкестігі ғана емес, белгілі бір қалыптармен, қағидалармен шектелмегендігі де дәлел 

бола алады.  Басқаша айтқанда, зерттеушілер парсы поэтикасының терминімен «мураббағ» атаған 

(бәлкім, кездейсоқ атаған- А. Ә.) бұл өлең түрі дәстүрлі түркілік төрттік өлең аясында дамыған 

ұлттық әдебиетіміздің төл пішіні болып табылады. Парсылық мураббағ - түбірімен басқа құбылыс... 

Ендігі назарды мураббағпен сырттай ұқсас, Йасауи хикметтерінің құрылысымен барынша сәйкес 

төрттіктер – тәрбиғ пен шарқыға аударамыз» - дей келіп, - ...Түрік жазба әдебиетінде сыртқы 

құрылымы жөнінен Йасауи хикметтерімен толығымен сәйкес келетін «шарқы» атты өлең түрі 

кездеседі. Ұйқас ерекшелігіне орай шарқы бірнеше топқа бөлінеді. Солардың ішінде хикметтермен 

үйлесетіні - чапраш (аралас ұйкасты), шарқы (абаб вввб гггб) және накарат (қайталама-редиф 

ұйқасты) шарқы...  ...Йасауи хикметтерімен құрылысы жөнінен сәйкестігімен назар аудартатын ендігі 

бір құбылыстар - түрік ауыз әдебиеті үлгілеріне тән дастан, кошма, шарқы өлендері. Дастаңдардың 

көлемі 5-7 шумақтан басталып, 100 шумаққа дейін жетеді. Ұйқас үлгісі - абаб вввб гггб, яғни кошма 

өлеңдермен сәйкес келеді» - дейді. [4, 171].  

Түрік әдебиеттануындағы «кошма» атты өлең түрі 11 буынды абвб гггб дддб ұйқасымен 

жазылатындығы белгілі. Бұл үлгі бірқатар түркі халықтарының әдебиетінде кездеседі. «Осы өлең 

үлгісін белсенді түрде қолданған Анадолы ашық ақындар әдебиеті XIII ғасырдағы Юнус Эмре 

шығармашылығынан бастау алады. Көрнекті түркітанушы Ф.Көпрүлү ашық ақындар 

шығармашылығын тікелей Йасауимен байланыстырады. Ашықтар әдебиетінің қалыптасуына 

сопылық поэзия тікелей әсер етті. Ал түркі сопылық поэзиясының бастауында Қожа Ахмет Йасауидің 

тұрғаны белгілі жайт. Анадолы, Кавказ, Еділ бойы түркілерінің Х-ХІ ғасырларда Сыр өңірінен - 

Йасауи өмір сүріп, шығармашылық із қалдырған өлкеден кеткенін, атажұртта орныққан әдеби-

мәдени істерді жаңа жерде жаңғыртқанын ескерсек, бірдей өлең үлгісін пайдаланған Йасауи 

хикметтері мен ашық ақындар өлендері бірдей дәстүрден бастау алған деуге негіз бар. Демек, абаб 

вввб ұйқасымен жазылатын түрік әдебиетінде «кошма» аталған өлең түрінің төл әдебиетімізде де 

ежелден орныққан болуы, бәлкім басқа атаумен берілуі немесе қара өлең секілді халық өлеңдерінің 

түрі ретінде қолданыста жүрген болуы ықтимал» [4, 172-173] – деген ой білдірсе, ғалым 

М.Мырзахметұлы өз еңбегінде бұл өрнектің бастауында Тұран патшасы Афрасиабты (Ер Тоңа) 

жоқтау өлеңі тұрғандығын айтып өткен.  
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Енді осы өрнектің тек М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрік» атты еңбегінде ғана емес 

екендігін жоғарыда айтып өттік. Енді осыларға тоқталсақ.  

Бірінші М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрік» атты еңбегінен үзінді келтіреміз:  

 Қар, боз кәмұғ эрушді,  7 а 

Тағләр сууі ақішді,  7 а 

Көкшін бүліт өрүшді,  7 а 

Қәйғұқ болуб окрішүр.   7 б 

 

Ұрді бүліт інграшу,  7 в 

Ақті ақін мунгрәшу,  7 в 

Қалді бүдүн танглашу,  7 в 

Көкрәр тәкі мәңгрәшур.   7 б 

 

Қақләр кәмұғ көләрді,  7 г 

Тағләр баши іләрді,   7 г 

Ажүн тані йілірді,   7 г 

Туту чәчәк жәркәшур.   7 б 

Енді А.Ясауидің хикметтерінен үзінді келтірсек: 

Он секкіз мың ғаламға  7 а 

Хайран болған ғашықлар.  7 б 

Табмай мағшуқ сұрағын,  7 в 

Сарсаң болған ғашықлар.  7 б 

Һәр дем башы үргүліб,  7 г 

Көзі халққа телміріб,   7 г 

һу-һу тию чур күліб,   7 г 

Кирйан болған ғашықлар.  7 б 

Күйіб-йаныб күл болған,  7 д 

Ишқыда бұлбұл болған,  7 д 

Кімні көрсә, құл болған,  7 д 

Мардан болған ғашықлар.  7 б 

Осы өрнек өз жалғасын тапты ма? – деген негізгі мәселеге көшейік. Әрине, мұны алдымен 

қазақ әдебиетінің классигі Абай поэзиясынан қарастырамыз. 

Білімдіден шыққан сөз   7 а 

Талаптыға болсын кез.   7 а 

Нұрын, сырын көруге   7 а 

Көкірегінде болсын көз.  7 б 

 

Жүрегі – айна, көңлі – ояу,  7 в 

Сөз тыңдамас ол баяу.  7 в 

Өз өнері тұр таяу   7 в 

Ұқпасын ба сөзді тез.  7 б 

 

Сөзге жуық келер ме?  7 г 

Әбілет басқан елер ме?  7 г 

Түзу сөзге сенер ме?  7 г 

Түзелмесін білген ез?  7 б 

Енді ғалым М.Мырзахметұлы «түбінде бір дүбір салар өлең өрнегі» деп айтқанда, ойы ұшқыр 

ғалым нені меңзеді екен дегенде Абайдан кейінгі қазақ өлеңінің шын шебері атанған Мағжан 

поэзиясын назарға алған болса керек деген пікір туады. Өйткені Мағжан Жұмабаев - ұлы Абайдың 

дәстүрін қазақ әдебиеті тарихында берік орнықтырушы және дамытушылардың бірі болғандығы 

бүгінде қазақ әдебиеттану ғылымында дәлелденді. Оған көптеген өлеңдері дәлел. Мәселен, Мағжан 

Абайдың сегіз тармақты шумақ өрнегін қазақ әдебиетінде түр болып қалыптастыруға үлкен үлес 

қосты. Бір ғана өлең (Сегіз аяқ) айналасындағы ізденіс аясына, ақындық эксперимент ізіне зер салсақ, 

көп мәселеге көзіміз жетер еді. С.Мұқанов өзінің еңбегінде: «Ақындық жағына келгенде, Мағжан, 

әрине, қазақтың күшті ақындарынан саналады. Қазақтың тілін байыту ретінде, әдебиетіне түрлер 

енгізу ретінде, Мағжанның еңбегі көп. Абайдан кейін тіл өнегесінде Мағжаннан асқан ақын қазақта 

жоқ» [5, 13] - деген болатын. Бұл заңғарды заманында тану, тани отырып талант құдіретін 
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мойындаудың, өнер жолындағы тайғақсыз адалдықтың үлгісі екендігіне ешкімнің де шүбә келтірмесі 

хақ. Абайдың өлең өрнегі Мағжан үшін үлкен үлгі болды.  

А. Байтұрсынов, Ж. Аймауытов, М. Әуезов, С. Мұқанов т.б. әдебиетіміздің маңдай алды 

қайраткерлері тарапынан жоғары бағаны 25-30 жасында алып үлгерген Мағжан бұл жетістіктерге 

өзіне дейінгі поэзия маржандарын теру, сөз өнерін қорыту негізінде, өлеңдерін ұлы Абайдың 

үлгілеріне салу, дәстүр жалғасын дамыту негізінде жетті. Ұлы дәстүрді жаңарта жалғастырады. 

Тамыры тереңде жатқан ұлы ақынның өлең үлгісіне өз өлеңін сала білді. Мәселен, ақынның 8 

тармақты шумақпен өрген «Толқындап ойнап» өлеңі өзіндік бір белгісі бар туынды екендігімен 

ерекшеленеді. 

Жас балапан жүрегім, 7 а 

Десе де табам керегін, 7 а 

Көріп теңіз тереңін, 7 а 

 Қайғыға батты тұнжырап.

 7 б 

Алтын үміт үзілді... 7 в 

Тәтті қиял бұзылды... 7 в 

Көкке тіктім көзімді, 7 в 

 Жұлдыздардан жол сұрап.

 7 б 

Көріп отырғанымыздай, Мағжан мұнда бір жағынан Абайдың 8 тармақпен өрген  туындысын, 

екінші жағынан «Білімдіден шыққан сөз» өлеңінің ұйқасын алып отыр. Жоғарыдағы өлең 

өрнектеріне қарай отырып, көне үлгінің шын шеберлердің қолына түскенде соны өрнек болып шыға 

келетініне көзімізді жеткіздік. Алдыңғы ұрпақ жасаған рухани мәдениетті келер ұрпақтың иеленіп, 

мұраға берік болуы табиғи заңдылық. Екінші түрде айтқанда, дәстүрге сүйенбей, дәстүр дамымайды. 

Дәстүрдің үзілуі - ұлттық мәдениеттің жұтаңдауына әкеліп соғады. Алдыңғы ұрпақтың бай мұрасына 

терең бойлай, ондағы өміршең элементтерді сұрыптай келе, оны өз бойындағы талантымен қоса 

білімінің қайнар бұлағында қорыту, одан шыққан ойлы өлеңді соны өрнекпен беру әрбір қаламгердің 

еншісіне тие бермейтін ұлы бақыт.  

Бірақ, тыңға түрен салғандай ұлы ақынның өлең құрылысындағы бұл өрнек Абайдың 

жаңашылдығы емес,төл топырағымызда бар өрнек  еді дегенде Ұлы ақынды «қазақ өлеңінің 

реформаторы» деген аттан төмендетіп алмаймыз ба? - деген сұрақ тууы мүмкін. Бірақ бұл ой 

ортақтастығы мен өлең өрнегіндегі сабақтастықтар Абайды аласартпайды. Қайта ол жай - Абайдың 

ақындық нәр, қор алған тектері, іздену өрісі, жалпы ойшылдық, ақындық диапазоны кен болғанын 

көрсетеді. Мысалы, Грузияның атақты классигі Шота Руставилидің идеялық, поэзиялық, 

философиялық негіз қорларын айтқанда, барлық зерттеушілер оның араб, иран мәдениетінен және 

орта ғасырлардағы батыстық мәдениеттен екі жақты үлгі-өнегелер алғанын жасырмайды, ашып 

айтады. Тіпті, оны Руставилидің өз заманынан бойы озған ерекше қасиеті деп айтады. Өз тұсындағы 

дүние жүзілік мәдениетке кең құлаш жайып, еркін пайдаланғанын мақтан етеді. Сол сияқты ұлы 

Абайдың да шығыстык классиктерден өз үлесін ойып алғандығын көреміз. 

Зерттеуші Қ.Өмірәлиевтің «көг» деген атау берген бұл ұйқастың қазақ әдебиеті тарихында 20-

жылдардан соңғы жалғастығы туралы зерттеу келешектің ісі дегіміз келеді.   
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      «Ақиқат» журналы редакциялық алғысөзінде «Жалпы қазақ әдебиетінің сыны мен 

журналистикасын, содан соң филологиясын Құлбек Ергөбексіз еш көз алдыңа елестете 

алмайсың...»(№1,2013 ж.)-деп жазды. Батыл басылымның танып айтқан байсалды сөзі! Әріде жарық 

көрген «Арыстар мен Ағыстар» (2002-2005 ж.) аталатын 6 кітаптан бас құраған (өзі томдық деп 

атамапты) сын еңбегі талданып, бағасын алғанын білмейді екенбіз.  Соңғы жылдары сайыпқыран  

әдебиет сыншысы «Өлеңсөз»(2012), «Қарасөз»(2013), «Сарасөз»(2013), «Дарасөз»(2015) аталатын 

әрқайсысы қазақ әдебиетінің бір жанры поэтикасын қарастыратын қомақты-қомақты (әрқайсысы 35-

37 баспа табақтан) еңбектері жарық көрді.  Жазушылар одағында жылма-жыл өтіп жататын әдеби 

жыл қорытындысында сыншының аталған кітаптары әңгіме бола қоймайды. Әдетте, сын жоқ, 

әдебиет қайтіп өседі?-деп байбалам салып жатамыз. Еңбегі еленіп   мерзімді баспасөз бетінде 

жетістігі, кемшілігі кеңінен талданып жатпаса сыншы да қайдан, қашанғы  белсенділік таныта 

берсін?! Сын жанрында маман тұрақтамайтын себебі де осыдан шығар? Кім білсін? Айтылған 

еңбектері өз алдына, сыншы, ғалымның соңғы жылдары «ТҮРІКСТАН жинағы» (2010 – 2016 ж.)бір  

есіммен аталатын көлемді-көлемді 7 кітабы жарық көрді. Олар да елеусіз өтіп барады. Бүгін біз 

көрнекті әдебиет сыншысы, қазақпен қатар түрік халықтарына кеңінен танымал, бірсыпыра түрік 

тілдеріне кітаптары аударылып үлгерген  әдебиетші  Құлбек Ергөбектің «Түрікстан жинағы» 

аталатын жеті кітаптан тұратын еңбегі жайында аз-кем пікір айтсақ деп ойлаймыз. 

Жеті томдық (өзі томдық деп қарамапты) жинақтың атының өзі ішіне сыр бүгіп жатқандай. Біз 

әуелде түрлік формасына қарап «Түркістан жинағы» деп оқығанбыз. Сыншы соңғы жиырма жылда 

денсаулығына байланысты туған жері  Түркістанға қоныс аударғаны белгілі. Түркістан қаласында 

туған еңбектерін осылай «Түркістан жинағы» деп атаған екен ғой деп ойлағанбыз. Сөйтсек, тіпті 

басқаша, Түркістан емес, ТҮРІКСТАН жинағы! Осы атаудың сырына үңілгенбіз. Оны жинақтың 

біріне  алғысөз жазып «батасын» берген  өзбек жазушысы Насыр Фазыловтан таптық. ХІХ ғасырда 

басталып, ХХ ғасыр басына дейін Түркістан генерал губернаторлығы ұйымдастыруымен жүйелі 

«Туркестанские ведомости», «Туркестанский сборник» аталатын 500 томға жақын жинақ бар. 

Бірсыпыра уақыт генерал губернатор Кауфман басшылық жасаған. Отар елдің бодан елді зерттеп, 

білуі үшін жасалған шара. Бірақ, ғылым үшін керемет олжа. Совет өкіметінің билікке келуіне 

байланысты тоқтады. Россия бұл кезде бұрын Түркістан аталған өлкені түгел алып болған еді. Сосын 

қажеті болмаған шығар. Әдебиетші ғалым намысқа тырысып, Патшалық Россия «Түркістан 

жинағын» жарыққа шығарғанда мен неге азат елдің азат ойлы қаламгері «Түрікстан жинағын» 

шығара алмаймын?-деген болуы керек. Оның үстіне Түркістан сөзінің түбірі «түрік». «стан» парсыша 

жұрнақ. «Түріктер астанасы» болып шығады. Арыда парсы Орыстың бұрмалауымен түрікстан – 

түркістан аталып кеткен. Ол орыстың «станицасына» да келеді Бұған қоса айтарымыз  ХХ ғасырдың 

басында «Түркістан республикасы» құрылып, аз уақыт өмір сүргені тарихтан мәлім. Табиғатында 

әдебиет сыншысы, Б.Кенжебаевтың тәрбиесін алған түрколог ғалым «Түрікстан жинағы» атауына 

тоқтағанда осы жайларды ескерсе керек. Демек, қазақша аты түрік дүниесі жинағы. Мақсаты ескіні 

жаңғырту, қатені жөндеу, дәстүрді жаңа уақытта жақсы арнада жалғау деп білеміз. Өзі де бір 

тілшімен сұхбатында осы ыңғайда сөйлеген еді. Қалай болғанда да «Түрікстан жинағы» атап жеті 

кітап шығару – үлкен еңбек. Бір адамның қасиетті атаумен жүз баспа табақтан астам еңбек беруі, 

қалай болғанда да, елерлік әдеби құбылыс! 

Жеті кітапта әдебиетші түрколог шынында да Ш.Айтматов айтқандай, «...бір қазақ әдебиетімен 

шектеліп қалмай, Орталық Азияның әдебиетінің арбитры» болып сөйлейді. Қазақтармен қатар  өзбек 

Ғ.Ғұлам, А.Яқубов, Н.Фазылов, қырғыз Т.Сыдықбеков, Ш.Айтматов,А.Акматалиев, татар Ғ.Тоқай, 

Х.Ю.Миңнеғұлов, башқұрт Ақмолла, А.З.Вәлиди, З.Бикбулатова, алтай Ш.Енчинов, саха М.К.Амосов 

(Қазақстанда Батыс және Солтүстік облыстарын басқарған қайраткер), түрік Фатьма Сөнмез, шор 

Л.Арбачакова... өзгелер жайында сөйлейді. Түркиеге, Сахаға, Еділ бойына сапарлап, алған әсерлерін 

сафари жанрында сипаттап жазады. Сапар саздары барған елін, аралап көрген жерін желе баяндап өте 

шығу емес. Түрік елдеріне саяхат жазбалары байырғы тұтас түріктік кезеңдерге дейін оқыған 

еңбектері арқылы барып, оны бүгінгі тарыдай шашырап кеткен түрік жұрағатымен салыстырып 

тарихи-филологиялық аспектіде, әйтпесе тарих, тіл тарихы, әдебиетті мидай араластырып 

түркологиялық пайымдармен байытып жазады. Одан түрік халықтарының өткен тарихын да, бүгінгі 

тағдырын да табасыз. Бір ерекшелігі М.Кәрім айтқандай, башқұрттар жайында айтқанда башқұрт 

тарихшысы, әйтпесе әдебиетшісі, А.Яқубов айтқандай өзбектер  тағдырынан сөз қозғағанда сырт 

бақылаушы сияқты емес, өзбек әдебиетінің маман сыншысы сияқты дәлелмен айтады, қызықты 

деректермен  дәйектеп жазады. Содан да шығар, алғысөз жазған түрік жұртының көрнекті ғалым 

түркологтары Қ.Ергөбектің «Түрікстан жинағының» әр кітабын әдеби құбылысқа балайды. Құлбекті 
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өз әдебиеттерінің тарихты, әдебиетті әділ таразылайтын, біліп талдайтын түріктанушы зерттеушісіне 

санайды. 

Жинақтың бірінші кітабына Н.К.Зейбек («Түркістаннан Түрікстанға!»), үшінші кітабына 

Өзбекстанның халық жазушысы, екі мәрте Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Н.Фазылов, төртінші 

кітабына саха академигі Н.И.Васильев («Воин тюркологии»), бесінші кітабына қырғыз профессоры 

Ж.Бакашова («Алгысөз»), алтыншы кітабына башқұрт профессоры М.Х.Идельбаев («Төрки 

донъяһының рухи Мәккәһе...»), жетінші кітабына Ресей Федерациясы Думасының депутаты, 

башқұрттың халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Г.А.Юнусова («Халык улы, ил 

ағаһы, киң коласлы ғалим, күп кырлы талант эйәһе») арнайы алғысөз жазыпты. Көріп отырмыз, қазақ, 

өзбек, қырғыз, орыс, татар, башқұрт сияқты алғысөз әр тілде. Басында алғысөзді қазақша аударып 

бере бастапты да, кейін ойланып қай тілде жазылса, сол тілде беташар ретінде жариялап отырыпты. 

Әрине, түбі бір түрік халқы дегенімізбен кейбір түрік тілі бүгінгі оқырманға түсініксіздеу болады. 

Әзірге алғысөздер қай тілде жазылса да оқып түсінуге болады.  Әр алуан тілде жазылған алғысөз 

жинаққа ажар-көрік беріп тұрғандай. Әрі көңілге сенімділік ұялатады. Алғысөз көбіне шолу түрінде 

жазылады екен. Онда авторды таныстырудан бастап нақты жинақты талдауға дейін  бар. Олардың 

қазақ ғалымын мақтаған сөздерін оқып мақтанышты сезімге бөленесің. 

Алғысөздердің түпнұсқа тілінде жазылуы жөн бе? Жеті кітаптан тұратын жинақтағы 

материалдар алуан тілде. Кейде олар қазақша түпнұсқасымен қатар аударма нұсқасы қатар беріліп 

отырады. Осындай кездері   қайталауға орын беріп алады. Мақсатты қайталау. Дегенде, қайталаудың 

аты – қайталау. Маңызды мақсатпен жинақталған кітапта автордың қайталауға ұшырамағаны абзал-

ақ. Осыдан пікір сабақтасақ «Түрікстан жинағы» көп тілді кітап. Түрік текті халықтар әуел баста 

біртұтас тайпадан басталып тұтас ұлт болып өсіп, кейін түрлі ұлт, не ұлысқа айналып кеткені 

тарихтан мәлім. Содан да бүгін түрік халықтары көп тілді. Ұзын саны 200 миллионнан асып 

жығылады. Еуразия құрылығының көп бөлігін мекендейтін түрік ұлт-ұлыстары төрткүл дүниенің қай 

түкпірінде де кездеседі. Соңғы кездері татар профессоры Ә.Каримуллин, қазақ тпрофессоры 

Ә.Ахметов, жазушы Ж.Бейсенбайұлы өз еңбектерінде Америкалық үндістердің арғы тегі де түрік 

екенін дәлелдеп бағуда. Олардың көбі тілін жоғалтқан. Жалпы түрік тілдері (оның ішінде қазақ тілі 

де бар) келешекте сақтала ма, жоқ па? Ол да мәлімсіз. Міне, осындай түрік тілінің майда бұтақтары 

өліп, ұлыс жойылып, ұлт мәңгүрттеніп бара жатқан уақытта мұндай жинақтағы материалдың қай 

тілде жазылса, сол тілде берілуі, әйтпесе аудармасы қоса берілуі – қызықты шықса керек. Жинақтағы 

Қ.Ергөбектің бұл тәжірибесі де бүгінгі әдеби орта үшін тосын, жаңалық. 

Жинақтың басты тақырыптары қандай? 

 Тақырып – егер орайымен табылса, шырайы кіріп жазылса талант тағдырына айналады. Абай 

тақырыбы – М.Әуезовтің тағдырына айналды. «Абай жолы» - талай әдебиетшінің тағдырына 

айналды. Жалпы Қ.Ергөбек сын кітаптары тақырыптық тұтастық танытады. Мейлі алты кітаптық 

«Арыстар мен Ағыстар» болсын, немес «Өлеңсөз», «Қарасөз», «Сарасөз», «Дарсөз» болсын, бірі 

қазақ поэзиясы, келесісі қазақ прозасы, балалар әдебиеті, әдебиет тану мен сын, деректі әдебиет 

секілді, әрқайсысы бір жанрды талдап шығар еді. Ол кітапқа әрі тақырыптық тұтастық, әрі жанрлық 

жүйелілік сыйлар еді. Содан бар еңбектің тұтас сипаты қалыптасар еді. Жеті томдық «Түрікстан 

жинағын» жалпы алсақ, түрік халықтары тарихы, тағдыры туралы деуге болар. Ондай жағдайда жеті 

томдық жинақ тұтасып шыға келеді. Ол жалпы алғанда. Жекелеп алсақ, жинақтың тақырыбы - 

әралуан. Түрік ұлт-ұлыстары туралы мәлімет те, олардың тарихы да, әдебиеті де бар жинақта. Бір 

әдебиетті алсақ, қазақ әдебиетінен бастап өзбек, қырғыз, алтай, татар, башқұрт, шуаш, шор болып 

жалғасады. Бірақ, жеті томдық жинақ бір әдебиет туралы ғана емес. Алуан мәселе қамтылады. Жинақ 

әр алуан тақырыпты. Жинақтың 1-ші кітабын ғана алып қарайық. «Түркістан және Елбасы», 

«Түркістан бағы», «Ұлы ұстаз, ғалым Бейсембай Кенжебайұлы және басқалар туралы жазбалар», 

«Түркология тарланы» (Ә.Нәжіп), «Көшбасшы» (З.Ахметов), «Министрдің қабылдауында» 

(Ш.Елеукенов), «Кісілікке бергісіз кішілік» (Ә.Жұмабаев), «Алашорда ақиқатын алғаш айтқан 

ғалым» (К.Нұрпейісов), «Абырой болар шын ғалым аты...» (С.Қасқабасов), «мазаң жүрек, маздаған 

жыр...» (С.Мәуленов), «Шоқауыз...» (С.Адамбеков), «Мейірімсіз қара жер, сөзіме менің қарашы...» 

(Айтбай ақын), «Түрік дүниесіне танымал Түркістани» (Р.Сейтметов), «Аға» (Ө.Айтбайұлы), 

«Армысыз, Сағат аға?!» (С.Әшімбаев жайлы үштаған), «Сырбаз болмыс» (С.Абдрахманов), 

«Шымырлап ойға тараған...» (Ж.Дәдебаев), «Бекзат» (Б.Байтанаев), «Сұмдық дарынды еді» 

(Е.Айнабеков), «Ханның қамқа тоны» (М.Жолдасбеков), «Бармасаң, келмесең жат боласың» 

(Ш.Мұртаза), «Кісілігіңізден айналайын, Әбіш аға!» (Ә.Кекілбайұлы), «Қимас қазына қайда екен?» 

(Ә.Қайдариға хат), «Қазақ елі» - бейнелеу өнерінің табысы», «Шор альбомы» (Арбачаков), «Қайсар 

қазақ» (О.Сыздықов), «Байлдыр аға жайлы баян» (С.Жолдабаев), «Түркістанға байланған тағдыр» 



477 
 

(Қ.Сарыбаев), «Өмірлік міндетім - өлең жазу..» (Қ.Сарыбаев), «Түркістандық Өмірбай 

ақын.»(Ө.Сәуірбаев), «Шыңғыс шыңы» (Ш.Айтматов), «Таным сабақтары» (Қ.Нұрмаханов), 

«Сұлтандары соңына музейлер қалдырып өткен елде...» (Түркияға сапар), «Тамыры терең туыстық» 

(Өзбек – қазақ байланысы), «Халық қазынасын қастерлеп...» (сұхбат), «әл-Фараби есімі әлсіреп 

кеткен жоқ па?» (сұхбат), «Қасіреттен қасиет туғызар музей» (музейтану), «Түрік қызы – 

Түркістанның құрметті азаматы» (Ф.Сөнмез), «Түрік қызының Түркістан атынан тартуы» (Ф.Сөнмез), 

«Қазақстанда тұңғыш түркология кітапхана-музей ашылмақ» (сұхбат), «Түріктік тұтастыққа 

ұмтыламын...» (сұхбат). 

Түріктік тарихтан  алашшыл  тарихшы ғалымға (К.Нұрпейісов) дейін, жеке музейдің 

жасалуынан қаласы тұтас музейге айналған Түркияға дейін, музей мәселелерінен музейлік жеке 

экспонаттың табылып, зерттелуіне (М.Жолдасбеков) шейін, археологиялық ландшафтан Сығанаққа 

(С.Жолдасбаев) ұластырып, түрік әлемінен жер бетінен жойылып бара жатқан Шорға шейін, 

тәуелсіздік аламыз деп араласудан қалған қазақ-қырғыз жайы (Ш.Мұртаза көтерген мәселеге орай), 

түркология тұлғасы (Ә.Нәжіп) тағдырынан оның қазақ ғалымдары алып келіп қолды еткен жеке 

кітапханасына дейін (Ә.Қайдариге хат), әлемдік әдебиеттен шоң Шыңғыс Айтматовқа дейін, оның 

шығармаларын алғаш қазақ тіліне қотарған (аударған) сыншы Қ.Нұрмахановқа шейін, қазақ 

әдебиеттану ғылымын түріктік бастауға сүйреген Б.Кенжебаевтан Кенжебаевқа Түркістанда ашылмақ 

кітапхана-музейге дейін, өзін тәрбиелеген С.Әшімбаевқа шейін, ұстаз тұтқан Ә.Кекілбайұлының 

қайырымдылығы,  Түркістанды туған отаным деп қабылдайтын түрік қызы (Ф.Сөнмез) туралы  

қамтылған мақалалар. Аяғында «Түріктік тұтастыққа ұмтыламын»-деп тілшіге ізгі ниетін, 

шығармашылық мақсатын сыр етіп айту, ой бөлісу. 

Бұл бір жағынан түрколог ғалымның алымдылығын, жазар дүниесінің ауқымдылығының 

айғағы. Жинақтың бір кітабы ғана. Ойланып көрейікші, қамтылмаған мәселе бар ма? Бар шығар. 

Дегенде, ғалымның қамтыған тақырыптары көңіл тоғайтады. Түріктік ауқым, тақырыптық 

әралуандық, жазушылық жанрлық шеберлік, тың форма табу... бәрі де бар жинақта. 

Жинақта дегенде 1-ші кітапты ғана сөз етіп, біреуіне ғана тоқталып отырмыз. Осындай тағы 

алты кітап, бәрі қосылып жеті жинақ.Олардың әрқайсысында тақырыпты игеру, форма тауып жазу, 

материалды игеріп талдау  табиғатынан туатын ерекшелік, осының бәрін ойша шолғанда «таң 

қалдыра» (Г.Бельгер) білетін Ергөбек қаламынан қызықты туған қыруар еңбекке тап боламыз. 

Сөйтеміз де «...Ергөбековті Ергөбеовтей бақайшағына дейін жіліктей шағып, жіліктей зерттеп, 

жіліктей түсіндіру үшін тағы бір Ергөбеков керектігіне» (Ә.Кекілбайұлы) көз жеткізіп «таңқалып, 

тамсанамыз» (Ә.Кекілбайұлы) 

Жеті кітаптық жинақтың жанрлық сипаты, жазылу ерекшелігі жайында не айта аламыз? 

Қ.Ергөбек әуелден түрлі тақырыптағы мақалалардың басын зорлап иіп, кітапқа айналдыра 

беретін автордан емес (Р.Нұрғалиев). Әр кітабы тақырыбы жөнінен тұтас, әр кітабы бір жанр аясына 

топтастырылған дүниелер. Бірінші жинақ түрлі мақалалардан бас құрапты.  Екінші жинақта 

«Құбылып соққан замана желі-ай..» (С.Мұқанов), «Халық даналығы мен азамат ғалым тазалығының 

үйлесімі (Б.Кенжебаев), «Жыр толағай» (Ә.Тәжібаев), «Дүние шіркін, дүркін-дүркін, өтеді бір күн...» 

(М.Қаратаев), үшінші кітапта «Қайран, қазақ қыздары» (шындығында түріктік қыз тұлғалар), «Ағалар 

тағдырын еске алсақ (тұтас С.Мұқанов жайы), «Құрдастарыма хат, немесе қазақ әдебиетінің бір 

буыны тағдыры» (Ж.Шаштайұлынан С.Мәметке дейін), төртінші кітапта «Алыс көкжиектерді 

аңсаймын», «Тау мен Даланы туыстырған» (Ш.Айтматов циклы), бесінші кітапта «Әдебиет 

зерттеушілерінің пірі» (Б.Кенжебаев), жетінші кітапта «Кітаби ақындар» тұтас тақырыпта туған 

бағалы дүниелер. 

Аталған тарауларды тақырыптық тұтастығына, талдау табиғатына қарап  жеке-жеке  

монография деп қарауға болады. Ғылыми, ғылыми-публицистік мәнерде жазылған монография. 

Көбісі ешқайда жарияланбаған тың дүниелер. Әлі жеке кітап та болып басылар. Қай монографиясы 

да тың дерегімен, жаңаша пайымдауы, танымдық мәнімен озық тұр. Оған дау жоқ. Бірақ, Құлбек 

советтік кезең әдебиетшілері сияқты С.Мұқанов, Б.Кенжебаев, М.Қаратаев, С.Қирабаев, тіпті 

Шыңғыс Айтматовты әсіре көтермелеп, иделизация жасап алатынын байқамайтын сыңайлы. Зерттеу 

объктісін жанындай жақсы көреді. Дұрыс-ақ. Жақсы көрген тұлғаларды мадақ дәрежесіне дейін 

көтермелеудің қажеті қанша? Жөні талдау емес пе? Талдау сәтінде тұлғаның жетістігі айтылып, 

кемшілігі айқын көрініп жатпас па? Талдау  Қ.Ергөбектің сыншылық, әдебиетшілік мәнері. Дегенде, 

әдебиеттің  айтулы тұлғаларының шығармасын талдағанда беделге басын июшілік байқалады. 

С.Мұқанов ірі тұлға. Бірақ, С.Мұқановтың поэмаларын талдағанда (30-шы жылдар поэзиясы) тың 

деректерді қатыстырып отыратынына қарамастан, әдебиеттің асыл мүлкі деуге бола қоймас. 

Отызыншы жылдары туған ол поэмалардың көбі бүгінде жетістік болып танылмайды. ХХ ғасырдың 
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отызыншы жылдары туған поэзия табысы деп  М.Жұмабаев, І.Жансүгіров туындыларын ғана айта 

алсақ керек. Егер кезінде профессор Т.Нұртазиннен бастап бірсыпыра әдебиетшілер С.Мұқановтың 

поэзиясын (оның ішінде поэмаларын) сыпыра мақтаған болса, ол кеңестік саясаттың ықпалы. Ол 

жерде ешқандай эстетикалық талғамның ролі жоқ.  Біржақты кетіп қалады дегенде осындай сәтті 

айтамыз.  Дегенде, бұл монографиялар жеке кітапқа сұранып тұрған бағалы дүниелер. 

Енді, бірде материалдар «Өлеңтану», «Өнертану», «Әдебиеттану», «Тұлғатану», «Түріктану» 

сияқты тарауларға жүйеленіп беріледі. Бұл да «Түрікстан жинағына» тақырыптық, жанрлық тұтастық 

беретін бағалы сипат. Сыншы, ғалым бірінде айтпаған ойын екіншісінде айтады, бір ойды екінші 

мақалада жалғап алып кете барады. Аяғында бәрі жинақтала келе тұтас дүниеге айналады. Тұтас 

дүниенің оқырманына сыйлар танымдық қуаты да, эстетикалық ләззаты да мол болады. 

Бір тақырыпта туған жеті жинақ. Айтуға ғана оңай. Түрік халықтары тұлғалары, тұлға тудырған 

заманынан озық туған (бүгінге жеткен) өміршең туындысын жаңа уақытқа сай жаңаша талдап сөз 

сабақтау оңай емес. «Түрікстан жинағы» аталатын 7 кітапта түрік халықтарының тарих толқынынан 

сүрінбей «құйрық, жалын сүзіп» шыққан жүйріктерін (Ш.Айтматов, М.Кәрім, А.Яқубов, 

Ә.Кекілбайұлы секілді), арғы-бергі  тарихи кезеңде тіршілік кешкен ойшыл тұлғаларын, сұрыпталып 

шыққан әр дәуір туындыларын іріктеп алып, өз уақытымен, қанаттастарымен салыстыра саралау, 

бүгінгі талаппен қарап талдау  жасау  - бүгінгі таңдағы көрнекті қазақ әдебиетшісінің үлкен табысы. 

Өзге замандастарында кездесе бермейтін сұрапыл бейнет, содан туған  ерекше еңбек шоғыры, сыншы 

ғалымның ғана емес, қазақ әдебиетінің  еселі табысы дерлік. Ең бастысы бір қазақ тарихы, әдебиеті, 

тілімен шектелу жоқ, күллі түрік дүниесін түгел қамтып сөйлеу, оларды өзара сабақтастырып жүйелі 

талдау еңбектері. Өз атымен атасақ түркология ғылымындағы табыс. 

«Түрікстан жинағының» әр томына алғысөз жазған бір-бір түрік жұртының бетке ұстар 

ғалымдары, жазушылары бағалары да осындай пікірге бастайды. Қазақ ғалымы еңбегін шолу түрінде 

сөз ете отырып, мақтаулы шығармашылық портретін жасайды. Ол алғысөздер (даңқты алты 

қаламгердің алғысөзі) бір арнаға құяды, бір түйінге келеді: «Құлбек Ергөбек заманымыздың ірі 

түркологы!» 

Өзін де, сөзін де сыйлайтын Шерхан Мұртаза ол жайында: «Сіз адал жүрек, ақ ниет, елге деген 

шынайы жанашырлықпен қай мәселеге де азаматтық парыз тұрғысынан қарайтын көрнекті әдебиет 

сыншысы, ғалым, жазушы, педагог ретінде Алаштың көшбастар серкелері қатарынан теңдессіз 

орныңызды таптыңыз» - деп жазған еді. 

Сөз басында «Ақиқат» журналы айтқан  бағалауға қайта оралсақ, бүгінгі қазақ 

журналистикасы, әдебиеті, филологиясын ғана емес, тұтас түркология ғылымын талантты ғалым 

Құлбек Ергөбексіз елестетуге болмайды. Оның еңбектерінің бүгінгі күні орыс, түрік, өзбек, қырғыз, 

татар, башқұрт, саха өзге де тілдерге аударылып жарияланып, кітап болып басылуы біздің  сөзімізге 

бұлжымас дәлел.  Ол бүгінгі таңдағы түркологияға еселей-еселей үлес қосып келе жатқан жалпы 

түріктік тұлға! 
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В данной статье рассматривается взгляды Алишера Наваи о градации в усвоении знания человека и 

обязанности семьи.   

Ключевые слова: семейная обязанность, градация  в усвоении знания: получение знания/учение, 

усвоение/осмысление, применение, привычка, природа 

 

It is analyses the views Alisher Navai of gradation in the assimilation knowledge of the human and family duties 

in it. 

Key words: family duty, gradation in the assimilation of knowledge, study, the assimilation, applying, habit, 

nature 
 

Творчество  и произведения великого гуманиста, философа Алишера Навои, которого первый 

Президент Республики Узбекистан  Ислом Каримов охарактеризовал как личность, составившую 

целую эпоху в сознании народа, в истории художественной культуры, как великого мыслителя и 

гениального поэта [1,47]. Являются в полном смысле этого слова настоящей энциклопедией жизни 

своей эпохи.  Поэтому искатели жемчужин мысли по всем отраслям знаний и жизни могут черпать из 

них ценные и полезные  и на сегодняшний  день советы и рекомендации.  Особое внимание уделяет 

великий мыслитель вопросам воспитания детей в семье и обязанностям родителей, особенно отца, в 

этом благородном деле. Во всех  лиро-эпических произведениях, где описываются  рождение и 

возрастание лирического героя (Фархад, Кайс/Меджнун, Искендер/Александр Македонский и др.) [3]  

с той поры как развилась и оформилась  речь у ребенка в обязанности, отца вменяется   подбор 

хорошего учителя для своего потомка. Поэт многократно подчеркивает, что денег и средств в этом 

деле жалеть   недопустимо – знание ценнее и  более значимо, чем всякое богатство. Так поступают 

отец Фархада–Хакан, отец Кайса–Омир, отец Искендера – Файлакус (Filippec).[3] Обучение-

воспитание героев проводится по трем направлением в  трех этапах: 

1) грамоте, основам  религии,  этики и науки (Следует  отметить, что Навои особо подчеркивает 

как в поэме «Фарҳод ва Ширин», так и в «Садди Искандарий» важность обучения и получения  

знаний  по математике, физике, астрономии,  космогонии, минералогии, горному делу, философии), 

2) спортивно-военным играм, плаванию и конному спорту, 

3) различным ремеслам, профессиям и   искусству. 
Как известно, Навои не писал специального трактата по дидактике, но  об обучении ребенка, об 

обязанностях семьи (отца) об этапах обучения пишет почти во всех произведениях в связи с 

описанием обучения и воспитания своих литературных героев, в своих назидательных стихах, в 

выводах по поводу отдельных описанных им событий, в   рассуждениях по поводу тех или иных 

событий. К примеру, в поэме «Фарҳод ва Ширин» Фархад, увидев тяжкий труд землекопов и 

услышав их жалобы, сжалится над ними и рассуждает: Ҳунарни асрабон неткумдур охир,  Олиб 

тупроққаму кеткумдур охир. – «К чему  мне таит свое умение-искусство, не унести же его с собой 

в могилу». 

В этом рассуждении следует видеть отражение  дидактического принципа обязательности 

практического применения знаний. Если вот так по крупицам собрать дидактические принципы 

Алишера Навои, то можно отметить следующие этапы/ступени в образовании–в усвоении и 

применении   знаний  в практику, которые выделяются великим поэтом: 

1.  Обучение грамоте,  риторике, основам наук – т.е. этап: приобретения  знаний. Здесь дидакт-

поэт выделяет две внутренней ступени:  

а) ознакомление/получение знаний,  б) усвоение/осмысление.  

Первый этап он называет словами ўқимоқ–читать, обучаться, ўрганмоқ–научиться, а 

второй этап–словами уқмоқ–понимать уразуметь, осмыслить.  В поэме «Фарҳод ва Ширин» в 

главе об обучении Фархада и о его способностях он пишет: Ўқуб ўтмак, укуб ўтмак шиори, Қолиб 

ёдида саҳфа-саҳфа бори. – «Девизом его были чтение и осмысление, в память врезались целыми 

страницами все». Этап приобретения знаний  (resp. обучение ребенка) поэт считает первым 

признаком человечности. Жить в этом мире и не приобрести знания, оставаться невеждой он 

сравнивает с тем, что входят в баню, но  выходят не умывшись. Поэтому он  пишет: Келиб оламгаю 

беилм ўтмоқ, Кириб ҳаммомгаю нопок чиқмоқ. – «Придти в этот мир и уйти неучем,  это  – 

войти в баню и выйти немытым». 

Эти два этапа  усвоения знаний–обучения  ребенка–Навои рассматривает как начальная стадия 

формирования образованного человека. Обучение же ребенка, подбор хороших учителей  являются 

одной из главных обязанностей семьи, точнее,  главы семьи–отца. На примере вышеупомянутых  

отцов  своих героев отдает читателю яркий пример такого заботливого образованного  родителя. 
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2. Следующим этапом  поэт считает практическое применение знаний (амал). Поэт в 43-ем 

разделе «Хайратул аброр», посвященном беседе Фахриддина Рози с Хоразмшахом, пишет: Илм, 

Навоий сенга мақсуд бил, Эмдики, илм ўлди, амал айлагил. – «Навои, целью твоей  было   знание. 

Теперь, когда   есть знание,  следуй ему (т.е. примени  его)». 

Навои придает очень большое значение навыкам и умениям практического применения знаний. 

Ученого, который не может или не хочет применять свои знания в практику, он уподобляет  

животному, загруженному  книгами, тучам без дождя  и т.д. – всему, что совершенно бесполезно и 

бесплодно. Во всех своих поэмах, назиданиях, всегда, когда речь идет  о науке,  об учении и 

приобретении знаний (а об этом пишет великий поэт почти во всех своих произведениях) критерием 

полезности знания является у  него  прагматизм – практическое применение этих знаний. В этом 

отношении Алишер Навои является величайшим прагматиком в дидактике. 

3. Практическое применение знаний, считает поэт, должно стать постоянным, обычным, 

повседневным  в поведении человека. Поэт называет   эту ступень словом одат–привычка, 

обыкновение, обычай; выражать терминологией современной дидактики–практическое применение 

усвоенных знаний автоматизируется, становится полусознательным. В  «Назмул жавоҳир» поэт 

приводит следующий стих: 

Гар яхши амал кишига одат бўлғай, Умри бу амал бирла зиёдат бўлгай.–«Если у кого-то  

добрый поступок  вошел в привычку (в обыкновение), тем самым он удлинил / сделал более 

плодотворным свою жизнь». 

Очень редко в этом же значении употребляется слова шева: Журмсиз ёр агар ўлтурди, 

Навоий фараҳ этмиш: Ҳусн хайлига будур шеваю, ишқ аҳлиға одат.  (Фавойидул кибар) [2] – 

«Без какой-нибудь вины если любимый убил  а, Навои  радуется:  это привычка красавиц и обычай 

(удел) влюбленных». 

4.Постоянное и многократное практическое применение знаний, автоматизм в этом деле, по 

мнению Навои, приводит  к природности,  онтологичности, внутренней свойственности 

(подсознательности) определенного   качества в  человеку–к переходу обычая в  натуру,  в природу. 

Поэт называет этот этап многозначным слово табиат  –«природа; характер, нрав» и д.; пишет: 

Табиатга ҳар неким одат эрур, Чу эскирди одат табиат эрур.– Смысл этого стиха таков;  «То, что 

обычный  и постоянный, то природный и  онтологический, внутренне свойственный». 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что великий поэт и мыслитель в усвоении 

знаний выделяет следующие  возрастающие ступени: 

ўқиш → уқиш →  амал → одат → табиат   – (получение знания/учение → усвоение/осмысление → 

применение →- привычка → природа). 

Если сопоставить эту пятиступенчатое деление  поэта  с  триадой  современной дидактики  –

знание– навыки – умение, то можно делать вывод о том, что ступенчатая классификация  великого 

поэта и мыслителя более совершенна, чем современная классификация, и поэтому заслуживает 

особого внимания. 

Поэт особо подчеркивает, что в первых двух этапах большая ответственность  ложится на 

семью (на отца). 
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Бұл мақалада белгілі ғалым, сыншы Б.Кенжебаевтың ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіне қатысты 

зерттеулері, негізгі концепциялары, кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиетінің қалыптасуына ғалым, сыншы ретінде 

тигізген ықпалы қарастырылады. 

 

This article deals with the research and the basic concepts regarding Kazakh literature of the early 20
th

 century of 

an outstanding scholar and ctitic B.Kenzhebaev. Also it considers his influence as a critic and scholar, in the formation 

of Kazakh literature in the Soviet era. 

 

Қазақ әдебиеттану ғылымында қазақ әдебиеті тарихы мен сын мәселелерін зерттеуге басшылық 

жасап, ғұмырын арнаған, өзінің мектебін қалыптастырған ғалым – Б.Кенжебаев. Осыған дейінгі 

ғалым жайында жазылған зерттеу мақалаларда оның тарихи мектеп қалыптастырудағы орнына 

ерекше мән беріліп келеді. Сондықтан Бейсембай Кенжебаевты осындай еңбегіне қарай – әдебиет 

тарихын зерттеу мектебі бар ғалым деп атаймыз. Оның бұл саладағы еңбегі бүгінде айырықша 

жоғары бағаланып келеді.  

Қай кезде де Б.Кенжебаев концепциясы кейде сыналып, кейде қолдау көріп, әдеби жұртшылық 

арасында әңгіме болып отырғаны мәлім. Көзі тірісінде қазақ әдебиеті тарихы жайындағы көзқарасы 

көп мойындала қоймағаны да шындық. Б.Кенжебаев еңбектері жөнінде пікір, мақала, рецензия 

жазылды. Ол аз болса ғалым жайында әділетсіз фельетон, пародия да жарық көрді. Көрнекті 

ғалымның көзі тірісінде жарияланған, жарияланбаған да бірсыпыра материалдар бар. Әдебиет 

сыншысы, публицист ретінде Б.Кенжебаев жөнінде баспасөз бетінде портреттік мақалалар жиі 

көрінді. Мұндай пікірлер жүйесі жиырмасыншы жылдардан басталады. Бүгінде жарияланып жатқан 

Б.Кенжебаев туралы Қ.Ергөбектің айтулы еңбектерін қоспағанның өзінде ұлы жазушы ойшыл 

М.Әуезовтен бастап, Ә.Тәжібаев, С.Мәуленов, Т.Кәкішев, Р.Бердібай, З.Қабдолов, Т.Қожакеев, 

Р.Нұрғалиұлы, Б.Майтанов, Ж.Дәдебаев, Х.Сүйіншәлиев, Н.Төреқұлов, К.Сейдеханов, өзбек ғалымы 

Н.Маллаев, қырғыз ғалымы Қ.Артықбаев, татар ғалымы М.Ғайнуллин, башқұрт А.Харисов секілді 

көп қаламгерлер Б.Кенжебаев жөнінде әр кез пікір айтып отырған. 

Б.Кенжебаев әдеби сынға – 1923 жылдан араласып, қашан көз жұмғанша (1987 ж) қол үзбей, 

алпыс жылдан астам қалам тартқан сыншы. Әдеби сынның «заметка-сын», «сын-жарнама» секілді 

шағын жанрынан бастап, рецензия, әдеби шолу, жанрлық талдау, проблемалық мақала, әдеби 

портрет, естелік, әдеби очерк, монографиялық очерк секілді шалқар мүмкіндігі бар, тынысты 

жанрларына дейін қалам қарымын байқаған сыншы. 

ХХ ғасыр басындағы діни ағартушы-демократ жазушылар Ақмолла Мұхамедияров, Әбубәкір 

Кердері, Нұржан Наушабаев, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Шәді Жәңгірұлы, Мақыш Қалтаев, Жүсіпбек 

Шайхысләмұлы, Көкбай Жанатаевты ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі бір ағым өкілдері 

ретінде қарады. Зерттеуші бұлар жөнінде: «... шығармаларында демократтық-ағартушылық бағыттан 

кейде феодалдық, буржуазиялық-ұлтшылдық, буржуазиялық-либералдық көзқарасқа ауытқып жүрген 

ақын-жазушылар...»[1.41] – деп анықтады. Бұл Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 1947 

жылғы «Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл және әдебиет институтының жұмысындағы саяси 

өрескел қателер туралы»[2.1-4] қаулысының зәрлі ызғырығына байланысты тартына бағалау, 

сақтанған қалпы еді. Кейін уақыттың жұмсаруына орай аталған ақын-жазушыларды ағартушылық 

бағыт өкілдері ретінде қарады. Аталған ақындардан Жүсіпбек Шайхысләмұлы,  Көкбай Жанатаевтан 

өзгелерін жеке-жеке портрет етіп зерттеді. 

Б.Кенжебаев арнайы қарастырған қаламгердің бірі – Спандияр Көбеев. Ол аталған қаламгер 

өмірі мен әдеби мұрасын жан-жақты қарастыруды мұрат тұтпайды. «Біздің мақсатымыз қазақтың ХХ 

ғасыр басындағы демократ ақын-жазушылары деген жалпы тақырып ішінде Спандиярдың өмірі мен 

шығармалары туралы қысқаша мәлімет беру, өз пікірімізді айту болады»[1.243] – дейді. 

Талдауға Спандиярдың «Үлгілі тәржіме», «Үлгілі бала», «Қалың мал», «Орындалған арман» 

деген еңбектерін алады. Бұл шығармалар бұрын да талданған. Ал, Б.Кенжебаев осы шығармалар 

арқылы өз ойын айтады, өзінше пікір өрбітеді. 

Жазушының тарих алдындағы еңбегін әділ бағалай отырып, оның творчестволық тағдырына 

көбіне сынай қарайды. Бүгінгі талаппен қарамайды, кезіндегі өз ортасы, өз деңгейімен қарайды. 

И.А.Крылов мысалдарын аударудағы еңбегін «Спандияр Крылов мысалдарын ақындық өнер 

көрсетейін деген мақсатпен аударған жоқ. Жазушының оларда айтқан ой-пікірі, оның мақсаты 

идеясы бойын да, ойын да билеп, аудармасқа амалы болмағандықтан және халыққа жаңа, тосын пікір 

айту мақсатымен аударды»[1.245] – дейді. Дұрыс пікір. ХХ ғасыр басындағы аударма еңбектің дені 

олардағы ой-идея. Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы әлеуметтік жағдайы тұрмыс ахуалына 

сәйкес келді. А.Байтұрсынұлынан бастап мысал аударушы ақындар ол туындыларды тәржімалағанда 

қазақ бұқарасын оятуға насихаттық құрал ретінде пайдалануды көздеуі. Тіпті түпнұсқадан ауытқып, 
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мазмұнын қазақыландыра баяндап кететіні, түрнұсқаға жақындата аударса өз жанынан бірер шумақ 

өлең қосып, халықты оянуға үгіттей түскені белгілі. Солардың арасында Спандияр Көбеев аудармасы 

да бар. 

Аударма сапасы қандай деген сұраққа ғалым: «...ол Крылов мысалдарын, Абай сияқты зор 

ақындық талантпен, шабытпен, асқан шеберлікпен аудара алған жоқ, кейде еркін, кейде дәлме-дәл 

етіп аударып,  көбінше олардың мағынасын ғана беріп отырды»[1.245] – дейді. 

«Үлгілі бала» оқу кітабын Л.Н.Толстойдың «Новая азбука», «Русская книга для чтения», 

К.Ушинскийдің «Детский мир», Ы.Алтынсариннің «Мактубат», «Киргизская хрестоматия» секілді 

кітаптары үлгісінде құрастырғанын айтады [1.247]. 

«Қалың мал» романында талдап өтеді. Бірақ, Е.Ысмайылов зерттеуіндегідей «Қазақтың тұңғыш 

романы» деген пікір айтпайды. Өзі көзін көрген, «Еңбекші қазақта» бір кабинетте қатар отырып 

қызмет істеген Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романына қиянат жасағысы келмеген 

шығар. 

«Қалың мал» романын тиісінше бағалай отырып бірсыпыра кемшілігін көрсетеді. Романда 

жетпіс шамалы кейіпкердің аты аталып, бірақ іс-әрекетке қосылмайтыны, образ болып 

тұлғаланбайтыны [1.250], кейіпкер әрекетін (Тұрлығұл. Д.С), оның елге көрсеткен зәбірін айтумен 

шектеледі, бейнелеп көрсетпейді [1.253] – деген секілді сын пікірлер айтады. 

«Орындалған арман» романының алғашқы екі тарауының («Балалық шақ», «Мен оқытушы» 

Д.С.) дұрыс, көркем жазылғанын айта келіп, соңғы тарауларының сыдыртпалы шыққанын сынайды 

[1.260-261]. 

Бұған қарап Б.Кенжебаев Спандияр Көбеев шығармаларын түкке алғысыз етіп тастаған екен 

деген пікір тумауы керек. Біз жоғарыдағы жайларды айтқанда Б.Кенжебаевтың кімді болсын, кімнің 

қандай шығармасын болсын нақты талдап, әділ бағалауға тырысатынын аңғартқымыз келеді. Әйтпесе 

ол Спандияр Көбеевті: «... артына бірсыпыра маңызды әдеби мұра қалдырды. Оның «Қалың мал» 

романы мен «Орындалған арман» мемуары, бірқатар кемшіліктері бола тұрса да, қазақ әдебиеті 

тарихында маңызды орын алуға тиісті» [1.263] – деп жоғары бағалайды. 

Қазақтың ескіше оқыған, шығыс дәстүрін дамытуға тырысқан бір шоғыр ғұлама оқымысты 

ақындарын қазақ әдебиетшілері «буржуазияшыл», «ұлтшыл», «кітаби ақындар» - атап, сыртқа 

тепкені белгілі. Бүгінгі түсіністікпен қарағанда жылы естілетін ол анықтауыштар кезінде өте 

ызбарлы, зәрлі шығатын, таңылған ондай жарлықтан соң олар әдебиет тарихынан сызылып 

тасталатын. Бірақ ғалым Б.Кенжебаев уақыт ағымы, саясат қалауына қарай біртіндеп ілгерілетіп, 

«ағартушы ақын-жазушылар» классификациясына әкелді. 

Жиырмасыншы жылдары М.Әуезов мақалаларында есімі ұшырайтын Нарманбет ақын 

қырқыншы жылдары Е.Ысмайылов тарапынан жақсы зерттелді. Көлемді алғысөз жазып 1939 жылы 

ақынның жыр жинағын жариялатқан да Е.Ысмайылов [3]. Ысмайылов оқулығы жабылған соң 

Нармангбет әдеби мұрасына ешкім арнайы барып зерттеген жоқ. Тек Б.Кенжебаев өзінің докторлық 

диссертациясында [4.96], «Қазақ хандығының ХХ ғасыр басындағы демократ жазушылары» 

монографиясында [1.66] аздап сөз етті, есімін еске салды дерлік аз зерттеуді кейін оқулыққа қоспады. 

Шамасы тәуекелі жетпеді. 

Есесіне, бұрын сөз болмай келген Бекет Өтетілеуов, Әкірам Ғалымов есімдерін әдебиет 

тарихына әкелген Б.Кенжебаев. Кейін әдебиетші Төкен Әбдірахманов зерттеген [5] ақын-жазушылар 

Б.Кенжебаев тарапынан таныстыру дәрежесінде әңгіме етілген [1.60-62]. Ал, Ж.Шәйхысләмов пен 

К.Жанатаев есімдерін ағартушы ақындар санатында атағаны болмаса, олар жөнінде ғалым кең 

тоқталмаған. Докторлық диссертациясында да, монографиясында да солай. 

Ағартушы ақындар жайында айтқанда ғалым, зерттеуші ретінде Б.Кенжебаевтың еңбегі – 

әрқилы бағаланып келген қаламгерлердің тарих, қоғам алдындағы еңбегін бағалап, әдебиет тарихына 

енгізуі, «ағартушы» биігіне көтеруі дер едік. 

Бұрынғы зерттеушілер, әсіресе Е.Ысмайылов өзінің 1941 жылғы оқулығында «Демократияшыл 

әдебиет» атап, арнайы тарауда М.Ж.Көпеев, С.Көбеев, С.Торайғыров, С.Дөнентаев 

шығармашылығын қарастырған еді. Б.Кенжебаев демократияшыл әдебиет ұғымын мейлінше 

кеңейтіп, бұл сапқа Нарманбет Орманбетұлы, Бекет Өтетілеуұлы, Мұхаметжан Сералин, 

Сұлтанмахмұт Торайғыров, Әріп Тәңірбергенов, Сәбит Дөнентаев, Спандияр Көбеев өмірі мен 

шығармашылығын жатқызады. 

Демократ ақын-жазушылар – Б.Кенжебаевтың ұзақ зерттеп, тыңғылықты нәтижеге қол 

жеткізген саласы. Б.Кенжебаев полемист сыншы ретінде ұлы Абай мұрасын таза сақтаудан бастап, 

әдебиеттің әралуан мәселелері жөнінде айтысудан бір танған емес. Әсіресе, Абайдан кейінгі асқар 

биігіміз, ұлы ақын – С.Торайғырұлы өмірі, әдеби мұрасы, көзқарасы жөнінде көп айтысты. Айтыса 
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жүріп «Сұлтанмахмұттану» ілімін қалыптастырды. Б.Кенжебаев әділін айтар, адалын сөйлер сыншы. 

«Көп айтты – көнді, жұрт айтты – болды» Б.Кенжебаев үшін принцип емес. Өз көзқарасы, өз пікірі 

бар, соны ғана айтар сыншы. Жұрт жақтаған «Сұлтанмахмұт» трилогиясын – сынаған да 

Б.Кенжебаев. Ол уақыт ағымымен емес, уақыт ағымына қарсы жүзген, уақыт идеологиясы ағымын 

ұстанбай, әдеби процесс ағынымен жүрген сыншы. «Жиырмасыншы жылдардағы қазақ совет 

әдебиеті» (1961 ж) кітабына әдеби процесті жүдетпеу үшін Ж.Аймауытұлы, С.Сәдуақасұлы секілді 

Алаш өкілдерін қоса қарастыруы осының көрінісі. 

Ғалым кеңес дәуірінде, тоталитарлық режим тұсында өмір сүрді, еңбек етті. Соған қарамастан, 

кезеңдік саясат талабына бағына бермей, саясат талабына келісе бермей, көптеген еңбек жазды. 

Соның ішінде, кеңес дәуірі әдебиетін жазып отырып-ақ уақыттан озған, көрегендік көзбен қараған 

ойлы пікірлерін айтудан танбады. Әдеби мұрасына, күнделік жазбаларына қарағанда Б.Кенжебаев 

белгілі бір ақын, жазушыны зерттегенде ерінбей ауылына барып, туған туыстарымен әңгімелеседі, 

арнайы архивтерде жұмыс істеп, материал жинайды. Әсіресе, Мұхаметжан Сералин, Сұлтанмахмұт 

Торайғыровты ол осылай тыңғылықты зерттеген. 

«Қазақ» сынды атын атауға болмайтын газеттерді де сынаған болып, баспасөз тарихына 

енгізген – Б.Кенжебаев болатын. «Тұрмыш» секілді қолжазба журналды таратып түрлі бағыт ұсынған 

да – Б.Кенжебаев. Сонымен қатар, 1920-1985 жылдар аралығында баспасөзге ұдайы атсалысқан, 

басшы (бас редактор, орынбасар, жауапты хатшы Д.С.), қосшы журналист еді. Сондықтан қазақ 

баспасөзі деңгейін толық таныды. М.Сералин публицистикасының сол ортадағы тарихи ролін дұрыс 

танытты. «Тырнақ астынан кір іздеген» лайсаң саясат үстемдік құрған кезеңдерден журналист басын, 

мұрасын кір шалдырмай алып шықты. Осының өзі үлкен ерлік еді. Әйтсе де, Мұхаметжан Сералин 

бай-құлақ ретінде тәркіленіп, әдеби мұрасы жоғалып, ұрпағы Арал теңізі өңіріне жер аударылған ғой. 

Ал саясат қыспағынан аман алып шығып уақыт ұту үшін М.Сералиннің ұлтшыл сөзін 

жасырып, бұхарашыл сөзін ғана көрсету патша сөзін сөйлеген («Юбилей туралы»), түрікшілдік ойын 

айтқан (И.Гаспринский, Ш.Маржани) мақалаларын өңін айналдыра, қоғамға иіп келтіруге тура 

келетіні белгілі. Б.Кенжебаев та сөйткен. Кеңестік қоғамға келіп кіріп кетпегенімен ниеттес, тілектес 

етіп көрсету керек болды. КОКП қатарынан шығарылған журналисті партия сапында тұрған сарбаз 

етіп көрсету керек болды. Ғалым солай етті. Мысал келтірейік: «Кейбіреулер Мұхаметжан Сералин 

мемлекеттік Дума туралы мақалаларында, әсіресе «Юбилей туралы» деген мақаласында патша 

өкіметіне дұрыс көзқарастьа болды – дейді. Бұл дұрыс емес. Өйткені, «Юбилей туралы» мақалаға қол 

қойылмаған. Оның Мұхаметжандікі болмауы да мүмкін. Бола қойғанда да одан патша өкіметіне деген 

жақсы көзқарас көрінбейді [6.32] – деп жазады ғалым. Думаны айтып, юбилейге өтіп кетіп, «қол 

қойылмаған, оныкі болмауы мүмкін» деп шырылдап отыр. М.Сералиндікі екенін де, көзқарасын да 

біледі. Уақыт желіне орай осылай сөйлеуге мәжбүр. 

Енді бүгінгі күн өресінен қарағанда ғалымның кезінде жасаған бұл «трактовкалары» қалай 

қабылданады? Түсініп қабылдауымыз керек. Дұрыс түсіне отырып, әрі қарай, бүгінгі күн рухына сай, 

дамыта зерттеуге тиіспіз. М.Сералин мәселесіне келгенде С.Ергөбек арнайы зерттеп, кандидаттық 

диссертация қорғағанын айтамыз [7]. Салыстырып қарағанда, ғылыми зерттеуде, журналист мұрасын 

Б.Кенжебаевтың саналы түрде атамай, айтпай, ашық тастап кеткен (жоғарыда айтқан) сәттерін ашып, 

анықтап түсіндіріп береді. 

М.Сералиннің «Гүлкәшима», «Топжарған», «Рүстем-Зорап» аталатын үш поэма, дастаны бары 

әдеби жұртшылыққа мәлім. ХХ ғасыр басында кітап болып басылған бұл шығармалар Б.Кенжебаев, 

Е.Ысмайылов, Т.Нұртазин, Ә.Дербісәлин, Т.Әбдірахманов тарапынан әр кез әңгіме болған. 

«Гүлкәшима» жайында әдебиетші, ғалымдар пікірі өзара үндеседі. ХХ ғасыр басында әйел 

теңсіздігін көтерген ғашықтық дастан, реалистік-романтикалық поэма деген пікірге тоқтайды десе де 

болады. «Бірінші бөлімі – жазушының көрген, білген бір оқиғасы, екінші бөлімі – Гүлкәшима мен 

Баймағамбеттің ғашықтық әңгімесі; Үшінші бөлім – авторлың қорытындысы» [1.74]. Бұл 

Б.Кенжебаевтың поэма құрылысына зер салу, назар аударту мақсатында жүйелей бастауы. Талдай 

түсіп, түйінін былай түйеді: «Жоғарыда көрдік, Мұхаметжан «Топжарған» поэмасының сюжеті мен 

композициясын қисынды, қызықты етіп, орыс әдебиетіндегі реалистік роман, поэмалардың сюжеті 

мен композициясы сияқты етіп келтірген еді. Тегі Мұхаметжанды шығарманың сюжеті мен 

композициясын құруға шебер ақын деуге болады» [1.80].  

Б.Кенжебаевтан өзге әдебиетшілер шығарманың ішкі жүйесіне, әсіресе композициялық 

құрылысына зер сала бермейтін. Көбіне әңгіме тақырып, мазмұн төңірегінде болар еді. Бұл – 

Б.Кенжебаевтың ілгерілеу басқан қадамы, зерттеу ерекшелігі деуге болады. 

«Рүстем-Зорап» жөнінде де осындай ой түюге болады. Өзге ғалымдар М.Сералиннің осындай 

аударма поэмасы бар екенін айтумен шектеледі. Б.Кенжебаев поэманың қай нұсқадан аударылғаны, 
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аударманың қандай жолмен жаслғанына дейін тәптіштеп айтады, салыстыра талдайды. Б.Кенжебаев 

зерттеуінен біз «Рүстем - Зораптың» атақты «Шахнаманың» Жуковский аударған орыс тілді 

нұсқасынан еркін тәржімаланғанын [1.80-82] білеміз. Әсіресе соңғы монографияда алдындағы 

зерттеу очеркіне қарағанда «Рүстем-Зорап» жайындағы талдауын кеңіте түскенін көреміз. 

Әріптес ғалымдармен пікір қайшылығы «Топжарған» поэмасының төңірегінде келіп шығады. 

Поэма – Кенесары, Наурызбай қозғалысы жөнінде. Кенесары, Наурызбайды мадақтаған поэма, 

дастандар уақытында көп болған. Соның бірі – «Топжарған». Елуінші жылдары ғалымдар 

М.Сералинді Кенесары-Наурызбай қозғалысын мақтап жазды деп сынады. Сондағы алға тартқаны 

«Топжарған» поэмасы. Айналдырған үш поэманың бірінен, тіпті Мұхаметжан Сералиннен айырылып 

қалуға болмайтын еді. Егер «Топжарған» ұлтшыл шығарма аталса шаруа біткелі тұр. Содан 

Б.Кенжебаев «Топжарған» - Кенесарыны мақтайтын шығарма емес, оның іс-әрекетін сынайтын 

сыншыл реализм рухындағы шығарма деген ыңғайда сөйледі. 

«...Мұхаметжан поэмасында, бұрынғы, өз тұсындағы кейбір ақындар сияқты, Кенесарыны 

батыр еді, халықтың қамқоршысы еді деп дәріптемейді. Қайта оны сынап-мінейді, әшкерелейді. 

Кенесары тобы – оның өзінің туғандары, руластары, төлеңгіттері, тағы басқа онан қашқан, мұнан 

қашқан бұзық, ұры, қу адамдар еді, бәрінің де кәсібі ел тонау, мал-мүлік жинау, құл, күң ұстау, ойын-

сауық құру еді дейді» [6.16]. «Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы демократ ақын-жазушылары» 

аталатын монографиясында да осындай көзқараста. Ал, монографияның оқулық ретіндегі соңғы 

басылымында (1993) уақыттың өзгеруіне орай жоғарыда келтірілген жарғы секілді түйінді пікірді 

алып тастаған [8.72]. Есесіне «Топжарған» поэмасының тақырыбы қазақ халқының өмірінде ХІХ 

ғасырдың отызыншы, қырқыншы жылдарында болған оқиғаға (Кенесары, Наурызбай бастаған ұлт-

азаттық қозғалысқа Д.С) байланысты [8.72] – деп түйді. Бұрын монорхиялық қозғалыс ретінде 

қаралатын Кенесары-Наурызбай көтерілісін ұлт-азаттық қозғалыс ретінде бағалауы, ащы түйінді 

алып тастауы – Б.Кенжебаев көзқарасын аңғартқандай. Демек, Б.Кенжебаев «Топжарған» поэмасын 

сақтап қалу үшін оны Кенесары- Наурызбай қозғалысын сынаған шығарма ретінде бағалады. Бұл – 

кезіндегі саяси ахуалдан қаймыққан, авторды да, оның шығармасын да жабылып қалудан сақтаған 

әрекет еді. 

Б.Кенжебаев қазақ әдеби сынының тарихына да еңбек еткен ғалым. Бұл туралы Р.Бейсенбаева 

өз еңбегінде «Б.Кенжебаев алыптар тобының алығ сапында тұрған бес тұлға жөнінде де жазды. 

Алдындағы ағалары жайында жазғандары әрине үлкен, қомақты, монографиялық зерттеулер емес. 

Көбін көзімен көрген ағалары, жанымен сезген, шындықпен суарылған, шеберлікпен жазылған 

еңбектер болғандықтан олар жайында ойын сыншы ретінде сабақтады» [9.102] – деп, ғалымның 

сыншылық сипатын нақтылай түседі. 

Ойымызды түйіндей келе айтарымыз, Б.Кенжебаев уақытпен бірге есейген, уақытпен бірге 

әдеби процесті бақылап, қадағалап өскен сыншы. С.Көбеевтің «Қалың мал», М.Дулатовтың 

«Бақытсыз Жамал» романынан бастап, эпикалыық жанрдың табиғаты, тағдырын талдап, талқылауда 

М.О.Әуезовтің «Абай жолы» секілді ұлы туындысына дейін қамту-қарымы еркін жеткен қарымды 

сыншы. Бұған ұлы туындының туар бастауында, суық көздер қадалып, суық сөздер кірісіп, тоқтатпақ 

болғанда, басын бәйгеге тіге жүріп, «Абай» романын 1942 жылы жарыққа шығарып жіберген рухани 

ерлігін қосыңыз. Әдеби сын әдебиет тарихымен қатар өмір сүретіні сияқты Б.Кенжебаев та ғұмырын 

қазақ әдебиетінің тарихына арнаған сыншы-ғалым. 
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КӨРКЕМ МӘТІНДЕГІ АЛАШТАНУ ИДЕЯСЫНЫҢ БЕЙНЕЛЕНУІ 

 
Мәңгілік ел идеясы тарихи негізінің  бірі  ұлттық  идеологиямызға айналған Алаштану. Алаштану 

концепциясы әуелі көркем  әдебиетте суреттелуде. Көркемдік дәстүр жолы бүгінгі әдеби жанрларда да көрініс 

тапты. Алаштану идеясының көркем мәтінде бейнелену тәсілдері жан-жақта сараланады. 

Кілт сөздер: Мәңгілік ел, Алаштану концепциясы, көркем мәтін,  әдеби жанр. 

        

Исторической основой идей мангилик ел является национальная идея Алаштану. Концепция Алаштану 

вначале нашло свое изображение в художественной литературе. Художественные традиции рассмотрены в 

современных жанрах художественной литературы. Способы описания идея Алаштану в художественных 

текстах анализируются с разных стран.  

Ключевые слова: Мангилик ел, концепция Алаштану, художественный текст, литературный жанр. 
           

Әңгімедегі ілгергі тарихтың алғашқы берілуі жазушы концепциясын орнықтырудағы алғашқы 

көркемдік баспалдақ. Мазмұн мен пішін бірлігі тұрғысынан қарасаңызда бұл әңгіме соні үлгі. 

Жазушы концепциясының сыртқы пішіндегі көрінісі Батыр есіміне байлаулы. Қазақ әдебиеті 

тарихында мұндай көркемдік тәсілді алғаш ендіруші азаттық жаршысы, ақын Мағжан Жұмабайұлы 

болатын. М.Жұмабайұлының «Батыр Баян» дастанының тақырыптық атауы соның дәлелі. Демек 

ақын, жазушы концепциясын пішін бедерінде, тақырып атауында құндақтауы жайдан жай емес. 

Батыр ұғымы ел намысы, ер намысымен айқындалатыны белгілі. Қазақ тағдыры не жұтылуы не 

халық боп қайта бас көтеру сынауына түскенде, Мағжан ел бірлігі ел намысында екенін еске түсіріп, 

ұлттың тарихи жадын қозғап, санасын тірілтті. Ақын мен жазушының суреткерлік концепциясының 

тоқайласар төркіні де ұлттық намысты жоқтап, елдік сананы іздеуде жатыр. Ақын  мен жазушыны 

қауыштыратын ұлттық ой, ұлттық идеяның бастауы бабалар рухы. Н.Дәутайұлының «Батыр» 

әңгімесіндегі Батыр бейнесі қазақ тарихында есімі бар  барлық батырлардың типажы. Батыр 

характерінен барлық батырға тән мінез, өрлік көрінеді. Оқырман бұл қай батыр деп ойланып 

жатпайды, кейіпкер Батырдың орнына өзі білетін батырларды қойып көзіне елестетсе де өмір 

шындығынан алыстамайды. Бұл батыр Қобыланды, Абылай,Бұхарбай, Жанқожа, Баян, Ағыбай, 

Бөгенбай, Қабанбай тіпті баяғы Алпамыс батыр болса да әңгіме арқауындағы өмір шындығына 

сенесіз.Батырдың өмірлік мақсатына адамдық аңсарына иланасыз.Әңгіме Батырдың оңаша бір күйге 

көп түскен сәттерінің сырын аңғартудан бастау алады.Соңғы кездері оқшаулануды ұнатқан. 

Батырдың бұл әрекетін автор кейіпкеріне психологиялық талдау жүргізе отырып баяндайды. «Оның 

етегінен тартып, еңсесінен езген екі ауыр қайғы болатын: біріншісі ата мирас жау қолынан өлмегені... 

«Батырдың ажалы жаудан» дейтін қатал кесім бұлардың тұқымына тән ұлағатты ұран сөз;жауға шаба 

алар қай-қайсысы да ат жалын тартып мініп, қолына найза ұстағаннан, «Е, құдай, сол тілекті бере 

көр!» десетін-ді. Десетін де, жан алып, жан беріскен қолды қырғанда өлем-ау дейтін ой 

ешқайсысында болмайтын. Атасы кіндік тұсынан бойлап кірген сұр жебеден әкесі мойын түптен 

тиген семсердің өткір жүзінен қаза тапты.Ал бұған келгенде... Батыр әкесі мен атасынан аз немесе 

кем шайқасқан жоқ.Он алты жасында төрт көз сауыт киді. Жау қарасы көрінгеннен жер тарпитын  

тоқпақ жалды торы айғыр деймісің,қамшы сілтетпей-ақ қара тұяғымен бір орнында шыр айналатын 

қабырғалы қазанат деймісің, қаншама жыл қайғысының  белінен қашан түсті.Сондағысы ел мен 

жердің намысы»[1.255]. Авторлық баяндау автор көзқарасымен түйінделіп отырады. Қазақ батырына 

тән ұлы мұрат талай ғасырлар көшінен қалған емес. Мұны оқырман ел аузында айтылатын батырлар 

ерлігінен өрілетін аңыздардан да, тарихи деректерден де естіп білген. Бірақ естіп білу бар да, көзбен 

көру бар. Біз үзіндіге алып отырған автор сөзінде, батыр мұратын жалпы ұғым түсінігінен бөлектеп, 

бөлшек түрде, жалқының өмірлік арманы етіп, деректендіре ұсыну бар. Автор бір батырдың әулетінің 

шежіресінен ұлы мұраттың («батыр ажалы жаудан») істе көрінуін (әкесі мен атасының өлімі) 

заттандырып көзге көрсете айтады.Осы қам-қаракет қазақ даласын қорғаған барлық батырдың 

өміріндегі ұлы мұраты болғандығынан байтақ жерімізге иелік етуіміздің сырына бойлайсыз. Халық 

афоризміне айналған «Батырдың ажалы жаудан»,-дейтін ұлт философиясының ішкі қабатындағы 

өмір әуені батырлардың ұлы мұратын осылай танытады. 
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Батыр әңгімесінде эпикалық уақытты реалистік уақытқа көшіретін ондағы оқиғалардың тарихи 

шындыққа тұстасатыны. Қазақ пен түрікмендер арасындағы жаугершілік тарих өткелінде бар. Қазақ 

пен түрікмен арасындағы соғыс, жазушы Ә.Кекілбаев  прозасының тақырыбында да баяндалды. 

Әңгіме арқауына  алынған осы соғыстың  тарихи деректерінен батыр прототипіне жақындауға 

болады. Бірақ, батырдың түп-тұлғасын айту жазушының көркемдік мақсаты емес. Ол оқырмандық 

қабылдауда да нанымсыз шығар еді. Автор позициясы батыр есімін тұлғалайтын намыс ұғымын ел 

санасынындағы тарихи жадыда сәулелендіру. Батыр атын естіген оқырман көңіліне намысты ердің 

сойы, батыр тұлғасы көлбеңдесе жазушы мақсатының орындалғаны. Батыр тұлғасын оқырман 

көңіліне жан дүниесімен көшіру жазушы тілінің мәнеріне қатысты. Бүкіл әңгіменің идеялық желісін 

құраушы басқы сюжетте Батырдың батыр ұғымына өз дүниетанымымен баға беру тұсы бар. 

Батырдың жастау шағында жасамыс жау батырын жекпе-жекте жеңіп шыққанда есінде қалып қойған 

жәйт, батырлық пен ездіктің бетпе-бет келіп қайшылық  үстінде шынайы көрінгені. «Батыр-

ай,жанымды қи!»,-демесін бе. «Оның не?-деген бұл.- Жау қолынан мерт болу-батырдың мұраты емес 

пе-әй?!» «Бұл қай сөзің? Өлудің қай жері мұрат?» «Найсап,батыр дүниеге елі мен жерінің 

құрбандығы болу үшін келмейтін бе еді!» «Оны қайтесің.Жанымды қи, Жаугер»... Батыр оған  енді 

қайта көз салмаған. Атын қатты тебініп, жасақтарына қарай жөней берді. «Нәлетіні тіріқалдырып 

кеткенің қалай, Батыр?»-дескендерге: «Ол өзі де өлген адам екен,- бұл, Батыр емес, қатын. Қатынды 

қалай өлтірем!»[1.256]. Мұны  жазушы шеберлігіндегі көркемдік тәсілдің бірі десек болады. Батыр 

ұғымын ұлттық дүниетанымдық  биігінде кейіпкер характерінен, сөзінен алып түсіндіреді. Түсіндіру 

ғана емес батырлар сөзі, әрекеті осы деп кесіп-пішіп жеткізген. Автор ойы кейіпкер сөзіне көшіріліп, 

батыр атынан батырлыққа баға бергізу ақиқатын айтудағы суреткерліктің бір қыры. Бұған қарап 

суреткерлік концепция жазушы қиялында емес өмір  материалынан туындаған дей аламыз. «Ата-

бабадан қалған даналы ойдың, мәйекті сөздің төркіні ұлттық дүниетанымдық  концепцияны 

қалыптастырушы тәжірібелік мектеп болса, суреткер концепциясы сол мектептен ұшқан тастүлек 

идея. Батыр кейіпкеріміз батыр ұғымы мен оған қарсы ездіктің де пәлсапасын «ол өзі де өлген  адам 

екен»-деп бірақ кеседі. Батыр тарихи жадымызда әуелі  жаугершілік заманда өмір сүрген тұлға 

ретінде елестейтіні бар. Яғни, батыр баяғыда өмір сүрген адам. Ал, баяғымыз жазушы ойымен 

айтқанда  «....Баяғы деген ата-бабалар, ата-бабалардың кісілігі, түсінігі, қуаныш-шаттығы, азабы мен 

шері, жеңісі мен  жеңілісі,аққан қаны мен төккен терінің ұлы көші емес пе?»[249]. «Айғыркісі» 

әңгімесіндегі Есқұлдың бұл сөздері де жазушы концепциясының ұлттық ой-санадан қанат 

қаққандығын танытады. Суреткерлік мақсат «баяғыда»өмір сүрген батыр ата-бабаларымыздың өмір 

сүру концепциясын бүгінгі адам санасына сіңіру. Өмірі қыл үстінде жүрген батыр аталарымыз ұлы 

мұрат жолында жанын берсе, бүгінгі  бейбіт күндегі пенде «адам» атына лайық өмір сүруде ме? 

Кешегі батырлар жүрегіндегі намыс бүгінгі қазақ өмірінде қаншалықты құнды суреткер оқырманын 

осындай ойға шақырады. Сөз басында ақын Мағжан мен жазушы Несіпбектің суреткерлік 

концепциясының түйісер тұсы деп шығарманың сыртқы пішініне құндақталған идеяны айтып 

өткенбіз. Енді «Батыр Баян» поэмасы мен  «Батыр» әңгімесіндегі оқиғаның мазмұн желісіндегі ұқсас 

тұстарына назар тіксек.                                                                                                                

Ақын М.Жұмабайұлының «Батыр Баян» поэмасында батыр Баян махаббат өртіне шарпылған 

інісі Ноянды ел намысы үшін оққа байлайтыны бар. Мұндай көркемдік шешім авторлық мақсатты 

орындаушы тірек нүктесіндей және суреткер концепциясын тудырушы басты фактор. Олай болса 

ақын Мағжан да авторлық концепцияны халық арманы мен мақсатынан  жарақтап отырған болады. 

Мағжан шығармасының контрастын күшейтіп шарықтау шегін танытатын осы фактор жазушы 

Н.Дәутайұлы әңгімесінде қайта жаңғыруы  неліктен? Осыған   жауап іздеп көрелік. Батыр 

кейіпкерлеріміздің  інісі ауыл ағайынның  иесіндегі жүйрігін қалап барғанында, тауы шағылып 

кектенген. Содан жер үстіне атын әйгілеп отырған жүйрігі ауыл малымен қоса түрікмендерге асырып 

жіберген. Бұл іс ағайын арасына түскен сызат. Әңгімеде қазақ пен  түрікменнің жауласуының себебі 

желден жүйрік, қазақ ауылының ақ байталынан шыққаны айтылып өтілетін. Түрікмендер қалап 

келген-ақ байталды жылқы жанды қазақ бермейді. Кектескен, қызғанған түрікмендер жайлауда 

аңдып-бағып бауыздап кетеді. Сонан  «әншейінде он мың жылқысынан  бір тайды  қасқыр тартса, 

қайғыдан қан жұтып жатып алатын байлар тізіліп келіп суын ішсе, өзеннің ағысын тоқтатып 

тастайтын үйір-үйір жылқыларын ауыл-ауылдан айдатып әкеліп, «Ал, қане,азамат біткен атқа 

мін!Кек қайтар!»дескен ғой[1.262]. Екі ұлттың арасындағы соғыстың себебі «Әлде деп те қояды бір 

ойы,-жауласудың себебі басқада, тым тереңдегі ме екен? Кім білсін!? Кім білсін?»[1.262]-ақ байтал 

болса інісінің ісі қазақ үшін, әрі ағайын үшін қаншалықты ауыр тиетінін түсінеміз. Бір тайына 

қайғыдан қан жұтқан пенде,аты әйгілі жүйрігімен қоса малынан айрылса Батыр інісінің ісі намысты 

басқа тепкенмен бірдей болып шығады. Жазушы ұлттық символымызға айналған қазақ тұлпарының 
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халық бостандығындай қасиетті екендігін арғы тарихтан әдейі қозғайды. Бұл Батыр мінезінің, інісінің 

ағат ісіне оң қабақ танытпауының себебін шындыққа жақындатудағы автор орайластырған оқиға да 

болуы мүмкін. Автор қиялынан қосқан оқиға болғанның өзінде біріншіден; жылқы автор мақсатының 

орындалу тетігіне айналса, екіншіден өмір шындығына қайшы келмейді. Батыр інісінің өзі де батыр 

болғандықтан хас жүйрікті ұнатып, оны иесінен сұрауы, қолы жетпеген соң пенделікке салынып кек 

қайтаруы мүмкін жәйт. Бірақ кектенген кегі халық жауының мүддесін орындап жатса ол енді 

сатқындыққа саналады. «Бүкіл ішкі сарайында жан азабы аңырап қоя берді. Япыр-ау, не нәрсеге 

душар болғалы отыр. Жаудан қайтпаған, өлімнен сескенбеген жүрегі... Алғаш рет кеуде сүйегін тесіп 

кетердей дір-дір етті. Өзегі өртеніп, өкпесі қабынып, өмірем қауып барады. Сүйекке таңба... Осыдан 

еді ғой бұлардың қорқатыны. Ағайынның ала жібін аттау... Атасына нәлет дегізетін,адам түгілі аруақ, 

құдайдың да қарғысына қалатын қараулық.Тұқым-тұяғында болмаған. Енді келіп, бұлардың атадан 

балаға жалғасып келе жатқан әйгілі батырлығында не абырой қалады. Бұлардың батырлығының түп 

атасы-Адалдық пен Әділдік еді ғой. Қайсы бабасы: «Адалдық пен Әділдіктен асқан батырлық 

болмайды»-деп кетпеп пе еді. «Аспан айналып жерге түссе де, ағайынға қол салма демеп пе еді. Ит-

ай, ұзында кегі, қысқада өші кетсе де, қаны бір туыстың маңдайына  басқанын қалай дәті барып, көзі 

қиып қайдағы бір түрікмендерге асырып жіберді. Қайтіп?[1.264]. Жазушылық характер табиғатын 

ашық күндей танытуына психологиялық талдау жүргізген осы бір әдісі жетіп жатыр. Бұл кейіпкер 

жанын жеген мазасыз ойды бейнелеудегі автордың лиризмге тіркелген толғаулы сыры. Бұл кейіпкер 

Батыр  психологиясының жаны күйзеліп өзді-өзі контрасқа түсуін  характерлі баяндау амалы. 

Әдебиеттану  тұрғысынан  қарағанда Батыр кейіпкеріміз белгілі бір уақыттың типі. Ендеше 

характерлі баяндаудан Батыр өмір сүрген кезеңнің тыныс-тіршілігі айқын бейнеленетіндей, ұлттық 

сана түйсігінде мейлінше ашық күй танытады. Ұлттық сана түйсігінде түйінделген қазаққа тән мінез 

ол сөзге тоқтау еді. Бұл Батыр кейіпкер  өмір сүрген қоғамсанасының жазылмаған заңы болатын. 

Батырдың іні әрекетіне берер шешімі әділ сөзге тоқтаған дәуір кейіпін елестетеді. Қазақтың бүгінде 

ұмытыла бастаған осы бір мінезін қайта есіне салған жазушы ұлттық  болмыстан философиялық 

концепция тудырып, шеберлік дәстүрдің  сүрлеуіне түскен. Ұлттық  дүниетанымнан өрілетін 

суреткердің философиялық концепциясын өмір шындығында бейнелеуші характерлер шоғырына тән 

қасиет аталы сөзге тоқтау. «Батыр» әңгімесіндегі Батыр, «Айғыркісі» әңгімесінднгі Есқұл, «Құдірет 

пен қасірет» романындағы Досмағамбеттер сөзге тоқтау дәстүрін  қиын заманда да бойынан 

жоғалтпаған. 

Қызметшіні сыртқа қалдырып үйге інісі кірді. Сәлемін ешкім алған жоқ. «Мыналардың айтып 

отырғаны рас па?» - деді Батыр бауырына. «Рас». «Қайтесіз, батыр, бауырыңызды өзіңіз жазалайсыз 

ба, -деп ана екеуі елпең етті.-Қайтесіз?» «Алып кетіңдер, қандай жаза қолданасыңдар, үкім 

өздеріңнен[1.264]. Ел тағдыры мен ер тағдырына қатысты әлеуметтік кең планды мәселені 

көпсөзділікке ұрындырмай шағын диалогқа сыйдырып жіберген. Диалогтың соңында беріліп 

жататын авторлық түсіндірмелі сөздер де сылынған. Жазушы оқушы түйсігіне ұғынықты қарапайым 

тілімен-ақ іс-әрекет баянын монодиалогқа көшірген. Мысалға алған монодиалогтан Батыр мінезінің 

сөзге тоқтайтын, ұлттық дәстүрді қадірлеуші қасиеті бірден аңғарылады. Осы қасиетті,қазақ халқына 

тән ұлттық мінез ерекшелігін танытар сөзге тоқтау  дәстүрін ұстап қалу да,батырдың да батырының 

қолынан келмек іс екен. Оқиғадан кейін бүк түсе жатып алған Батырдың естігені «...інісі 

бауыздалыпты. Батырдың сұрағаны: «Жанымды қия көріңдер деп жалынып,жалбарынбап па?», 

«Жоқ. Тек қол аяғымды байламай бауыздандар»-депті. «Е,онда бопты»[1.264]. 

Батырдың іші қан жыласа да,онысын сыртқа білдірмей інісінің өлімді ерлерше қарсы алғанына 

шүкір дескендей. Бауырының қазасына салқынқандылық танытудың өзі шынайы өмірде кездесе 

бермейтін мінез. Әңгіменің философиялық концепциясын, қазіргі қоғамға  әсер берер тұсын Батыр 

характерінде көрінетін тосын қаталдықтан сезінуге болады. Өз бауырының ісі түсіп тұрғанда неге 

бейқамдық танытты? Ең болмағанда абырой беделін жұмсап жазасын жеңілдетуге  болар еді ғой. 

Батыр характерінің сана тартысына түсер осы ситуацияда танытар үкіміне келіспей дау айтуға бола 

ма? Басқа оқырман дауын айтып пікірін дәлелдей жатар. Ал, біз автор шешімімен келісеміз. Өйткені, 

автор әңгіме өзегінен  танытар концептуалды идеяларын Батыр ұғымына қатысты ата-

бабаларымыздың  өмірлік тәжірибесі мен  дүниетанымдық философиясынан өрбітіп отыр. Батыр 

категориясын жасаушы, сақтаушы, алмастырушы «намыс» ұғымы ерлікке де бастаушы. 

Ал,батырлықтың түп атасы Адалдық пен Әділдік»[1.264] болғанда Батырдың іні  ісіне қатысты 

үкімін дұрыс қабылдайсыз. Батырлықты былай қойғанда бүгінгі адам мінезіндегі «Адалдық пен 

Әділдік жайлы түсініктің пендешеленіп бара жатуы көпке ой салса керек. Бабаларымыз байтақ жерді 

сақтап, ұрпаққа аманаттауында қылыш сермеп, найза көктеген күшінің өзегі «Адалдық пен  

Әділдікте»  жатқанын біздің дәуір санасына түйгені жөн. Халық дүниетанымы, халық жолы осы. 
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Адалдықты аттаған туған бауырына адамдық сезімімен іштей жыласа да халық жолынан шығуға 

Батырдың ешбір құқы жоқ. Мұнда елдік намыс бәрінен жоғары тұр. 

ХХғасыр басындағы тарихи әлеуметтік шындықты қалай бағалап жүрміз.”Қалың мал”, “ Қамар 

сұлу” т.б романдарын оқыған оқырман әуелі әйел теңсіздігін алға тартып шыға келеді.Қазақ қызының 

еркі болмаған екен, мал берген байдың жетегінде кете барған.Арагідік оқыған азаматпен тағдыры 

түйісіп,махаббат шапағаты түссе онысы да ұзаққа бармай кедейлік кесірінен сөніп тынады.Көркем 

шындық өмір шындығынан алынады десек ХХ ғасыр басындағы шығармалар заман тынысын беріп 

отырғаны белгілі ғой.Әлеуметтік теңсіздік болғандықтан жазушылар солай жазған.Ойдан  

шығармаған.Қазақ қызы кедейге теңдік берілген тұста ғана басына еркіндік алып, көзі 

ашылған.Тәуелсіздік алып,өткенге қайта үңілген жаңаша көзқарастағы зерттеулер жазылып жатса 

да,ХХ ғасыр романының мазмұны санаға сіңіп қалғандай.Санаға сіңген дүдәмал ойды қозғау 

әдебиеттанушылар тарапынан жүргізілсе де, көркем мазмұнның әсері кетер емес. Сірә сөз құдіретінің 

күшін осыдан ақ байқасақ керек.Осы орайда «ескі идеологияға құрылған көркем мазмұнды сананы» 

тарихи шындықты оң қырынан танытқан көркем шығармалар ғана ығыстыра алатын 

секілді.Себебі,көркем шығарманың танымдық әсері зерттеулерге қарағанда белсендірек.Көркем 

шығарма өмір шындығындай ықпал ете алады.Осыны нақты шығарма арқылы түсінуіміздің  себеп 

салдарын іздеп көрелік. ХХ ғасыр басында қазақ қызының бостандығы болмадыны «Күлкі мен жас» 

секілді бүгінгі романдар желісінен таба алмайсыз.Неге? Әлде бұл сол кездің шындығын бұрмалап 

жазу ма?Керісінше “Қалың мал”, “Қамар сұлуда” бұрмаланды ма?Мұның шындығы тарихты қалай 

танып келдікте жатқандығын тағы да қайталап айтқымыз келеді.ХХғасыр басында қазақты тапқа 

бөлу арқылы іштей ірітіп,әлсіздендіріп алып билеп төстеу жаңа үкіметке оңтайлы болған.Қазақты 

бағынышты етуде барлық жымысқы әрекеттер жасалып баққандығы жаңалық емес.Ондай 

құйтырқылықтың неше түрі құжатты деректермен ашылып жаға ұстатуда.Біздің айтпағымыз ол 

емес.Айтпағымыз,ХХ ғасыр шындығын, әлеуметтік психологияның болмыстағы күйін жүрек 

түкпірінде,ой тереңінде қалай сезіндік,қалай сезіне аламыз.Шынында осылай болған екен ау 

деуімізге  «Күлкі мен жас»  секілді шығармадағы өмір шындығы сендіріп отыр.Кезінде 

С.Мұратбековтің “Жабайы алмасы”арқылы соғыс кезеңіндегі халық ахуалын  бірге өмір сүргендей  

сезіне алған едік.Еңбек майданының соғыстан ешбір кемдігі болмағандығын,  адам психологиясының 

әр түрлі келетіндігін, өмір өзгертетіндігін, өзгерте алмайтындығын да кейіпкерлер келбетінен, 

характерлер табиғатынан ұғынғанбыз.Сол өмірдің ортасында жүргендей, балалық шақтың 

бақытсыздығын, бақытсыз тағдырлардан бақыт тапқандай бақайесепті баянсыздар тірлігінен де 

жерігенбіз.Жиіркене отырып жылағанбыз.Түптеп келгенде «Жабайы алма» соғыс шындығын өзіміз  

бастан өткерген ғұмырға айналдырды. «Жабайы алмадағы» жетімектердің өзіне айналдық.Сол 

жетімектердің өзі болып күлдік,өзі боп жұмыс істедік.Өзі боп соғыс дейтін атаудан 

қорықтық.Соғыстың адамға әкелетін қасіретін ұқтық.Бізге оны мұғалім емес,өмірдің өзі 

ұқтырғанымен қымбат еді. «Жабайы алма» сонысымен де қадірлімізге айналды.Қымбатымызға 

айналған шығармалар көбейген.Демек, көркем шығарма өміртанытуымен-ақ өз міндетін орындата  

алған. «Күлкі мен жасты» оқи отырып та осындай ойға тірелесің.Біздің ХХ ғасыр басында бай деп 

танығандарымыз қандай адам еді.Байлар шындығында қандай болған.Зорлықшыл ма? «Күлкі мен 

жастағы» бай Наршаға қарап ой түзегің келеді.Наршаның жан дүниесі бай болмысы болып ашылса 

байға көзқарасың өзгереді.Әкесі Құрымбай не бай бол, не батыр бол депті де арғы жағын айтпапты... 

Одан соңғы әрекет ше!Елмен қалай,  есермен қалай сөйлескен ләзім?Кімді тыңдап,кімді тыңдамаған 

жөн?Жұрттан жырақтанып жиған дүние дүние емес... Осындай ой Наршаның басына елу деген 

жастың есігін қағып тұрған кезде келер ме? [2.7].    Қырықты еңсере малымен бай Нарша атанған 

кейіпкерімізге тән мінез құлық шығарма шешіміне дейін өсіп отырады.Бай мінезі авторлық баяндауда 

біртоға, ойлы, сабырлы қалпымен танылса,түрлі ситуацияларда да сол мінездің тұрақтылығын 

аңғаруға болады.Мұнан нені ұғынамыз?Автордың бай характерін ашудағы позициясының 

мақсаттылықтан айнымағандығы.Яғни,автор оқырман көңіліндегі бай бейнесіне,болмысына деген 

сенімді өмір шындығынан алыстатпауға тырысқан.Ал,ол сенім әуелі тақырыпты әбден зерттеген 

автор позициясынан жаратылып отыр.Осыдан сұрақ туындайды.Автор бас кейіпкер болмысын өз 

дүниетанымынан танытса біржақтылық емес пе?Оған оқырман неге илануы керек?Бай Нарша 

болмысын біржақты,автор позициясы тұрғысынан ғана  таныту көзделмегені оқиға желісіндегі түрлі 

жағдайларда байқалады.Мұндай ситуация үстінде автор бейтараптылығы да аңғарылады.Бірақ бір 

нәрсені ерекше ескерте кеткіміз келеді.Бай Наршаның конфликт үстіндегі болмысы үнемі 

салқынқандылықпен шешім тауып отыруы.Кеңестік кезең шығармаларындағы бір үрдіс бай мен 

бай,бай мен кедей арасындағы тартыс шиеленісіп характерлер бойынан қатыгездік көріне 

қалатын.Ал, «Күлкі мен жаста» бай мен бай,бай мен жатақ арасындағы тартыста Нарша байдың 
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шиеленісті сабырмен жеңіп отыруы халық характеріне мейлінше дәл келеді. Біздіңше автор ұлттық 

характерге тән ерекшеліктерді осы Нарша бай болмысынан тауып таныта білген.Қойға топалаң 

келіп,жылқылары өлгенде де қабақ шытпаған Наршаны көресіз. «Ой, шіркін-ай... Малсыз қазақ 

болмайды дер мына ұрқия заман.Қайран халқым...Бір жұттық дүниеге бар тағдырын теліп қойып 

отырған сиқыңа болайын...Тірегіңнің түріне болайын...Сенгеніңе болайын...»[2.26].  Малымен бай 

атанған Наршаның көзқарасы.Дүниеқоңыздықтан ада пейіл.Өмірдегі Құнанбайлармен 

өзектес.Наршаның тоқал алудағы мақсатына да иланасыз. «Тоқалсырағандықтан емес ұрпағым көп 

болсын деп аламын» деген сөзін жайды айналасына. Оның да жаны бар.Наршаның бір басының 

жалғыздығы, анадан жалғыздығы көңілге сан рет кептеліп, ішті кернеп, қашаннан қабырғасын 

қайыстырып келгені ақиқат.Ендеше, осы айтқанын кім терістей алар?Жоқ!Нарша қанатын кеңге 

жаюды арман еткен,мұрат еткен кәрі қыран.Ол бес күндік бейфәни нәпсінің құлы болмақ 

емес.Өзгелер осыны ұқса екен деп жанталасқан [2.27].  Осындай ұлттық пәлсәфаны Наршадай байлар 

ғана емес,ата жолымен тәрбиеленген қыздарымыз да бойға сіңіргендей көрінеді.Наршаның Әзинұры 

бізге осылай ойлатады.Жас алшақтығынан жасқанған туыс, үкімді қыздың еркіне берген.Сондағы 

Әзшұрдың айтқаны «Нарекеңдей ел ағасының ықыласы  мен секілді жұдырықтай қызға түсе қалса, 

бұлданатын не бар?Түбі теңін іздер жат жұрттық екенбіз.Кімге бұйырарымызды Алла Тағала о баста 

маңдайымызға жазып қойған шығар.Әкем бүгілмесін де, мүдірмесін.Кесімді жауабын айта берсін 

депті» [2.28].Аталар тәрбиесінің, ұлттық дүниетаным философиясының ғұрыптағы,салт санадағы 

көрінісі іспеттес шешім.Ислам дінімен де, пайғамбар жолымен де ақтауға тұрарлық ниет.Мақсат 

текті ұрпақ өсіру.Ата бабаларымыздың өткен дәуірлеріндегі ұлттық танымы,ұрпақ қамы.Әзинұрдың 

бұл шешіміне қарап ұлттық тағылымнан хабар алсақ, Тиін мен Әзинұр арасындағы күндестіктен 

пендешілікке,әйелдікке тән ұлттық мінезбен де жолығамыз.Әзинұрдың бүгін өсекші диуана 

Шуылдақтан естігені мынадай: «Құлан мен Тиін оңаша жерде кездесіп тұрғанда оларды Тақырдың 

шабармандары байқап қалыпты.Сөйтіп ақынды аттың бауырына алып,әбден сабапты....Тақыр 

тоқалының бұрымын кестіріпті де, атқа теріс мінгізіп,төркініне қайтарыпты...Осы хабарды жеткізген 

Шуылдақты Әзинұр кенет құшақтай алғысы келді [2.215].  Әзинұр да, Ақ Тиін де екі жайсаңның 

тоқалы.Отаны,ошағы бөлек.Екеуі де жүзіктің көзінен өткендей сұлу.Екеуінің кемшілігі бірінің 

сұлулығын бірінен қызғану,сұлулықта алдына жан түсірмеу.Не деген саяз ой деп қынжыласың.Әйел 

осалдығы деп ой түйесің.Жазушы Жолтай Әлмашұлының бай болмысын бейнелеудегі бір ұстанымы 

Нарша бейнесінен танылса,екінші ұстанымы Тақыр бай характерінде тереңдетіледі.Тақырдың бай 

атануы Наршаға қайшы,тегінен емес, ебінен, пысықайлығынан, дүниеқоңыздығынан, 

жағымпаздығынан  келген жұғындыдай сипатталады.Тақырдың екіжүзділігі,тексіздігі жаңа заманға 

қарай тез бейімделуімен де нанымды суреттелген. «Тақыр ұлы дүмпу естілісімен-ақ дереу қам 

жасап,бар малы мен мүлкін сатып,қалғанын жатақтарға үлестіріп, бірер айдың ішінде тақыр кедей 

болды да шыға келді.Тіпті оны айтасың, уезд басшыларына барып, жағалап жүріп «арғы атам қу 

кедей болған,байдың малын баққан сорлы еді» деп жыламсырап жүріп қағаз алған...  Ол енді жаңа 

өкіметке жәдігөйленіп бара жатыр  еді» [2.263].. Тақырдың бай кезінде де, кедей кезінде де 

тексіздігін танытатын ісі пайымсыздығы, ар ісімен шаруасы болмауы. Аласапыран уақыттағы өмір 

шындығын берудегі концепция-бай Нарша характеріне сіңдіріліп,бай Нарша дүниетанымы 

пәлсапасымен өрнектеледі.  
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Қазақ халқының өмірінде, рухани дүниесінде ауызша әңгіме жанрының алатын орны ерекше 

екені анық. Ал осы қазақ ауыз әдебиетінің жанрлары туралы жазылған еңбектер ауыз толтырып 

айтарлықтай. Десек те ұлттық фольклорлық мұраларымызды бүге-шігесіне дейін талдап, жіктеп, 

тексеріп болдық деуге тағы болмайды. Бұрын зерттелгенімен ғылымның соңғы жетістіктеріне орай 

қайта зерттеуді қажетсінетін мәселелердің туындап отыруы заңды құбылыс. Күлдіргі әңгімелер қоғам 

дамуына байланысты, сондай-ақ оны айтушылардың шығармашылықпен орындау нәтижесінде, оны 

тыңдаушылардың қалай қабылдауына байланысты түрлі өзгерістерге ұшырай отырып, заман 

талабына орай жаңа өмірге сай айтылып келеді. «…Өткеннің озығымен өрелесу кімнің де басты 

міндеті. Онсыз ілгерілеу жоқ… бүгінгі күні шешімін табуы тиіс қандай да бір мәселеде алдымен 

өткен тарих тәжірибесіне табан тіреудің терең ғылыми негіздемесі болуы керек» [1, 4]. 

Уақыт өткен сайын фольклордың жеке туындылары ғана емес, тұтас жанрлары да эволюцияны 

бастан кешіреді, бірі жаңаланса, екіншісі ескіреді, енді үшінші біреуі тыңнан пайда болады.  Кейбір 

жанрлардың қызметі, әсер, ықпалы көмескіленеді. Осындай құбылыстардың тарихи болмыспен 

байланыстылық дәрежесін айырып тану – бүгінгі зерттеушілердің алдында тұрған міндеттердің бірі. 

Ғылымның үнемі дамуы, жетілуі оның теориялық деңгейіне байланысты.  

 Қазақ   ауыз   әдебиетінің   үлгілерін   ел   арасынан   жинақтап,   жариялау   ісімен   

айналысып,   басқа   халықтардың   тіліне   аударған   ХІХ   ғасырдағы   Европа   ғалымдары   мен   

саяхатшыларының   еңбектерінде   күлдіргі әңгімелер  де  қалыс   қалмаған.   ХІХ   ғасырдың бас 

кезеңінен  бастап, қазақ фольклорын жинақтау,   жариялау  және зерттеу ісі жедел қолға алынғаны 

мәлім. Осы кезеңдерде   күлдіргі әңгімелер   де   елеусіз   қалмай,   көптеген   ғалымдар   жинақтау,   

жариялау   ісімен   қоса,   бағалы   пікірлер   қалдырды. 

Қазақ фольклористикасында күлдіргі әңгіме (анекдот) жанрын зерттеу ісі Бейсембай 

Кенжебаевтан, яғни қырқыншы жылдары «Тымпиға» жазған алғы сөзінен басталғаны айтылады [2]. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Құлбек Ергөбектің айтуынша, қазақтың аса 

көрнекті әдебиетші ғалымы, сыншы, аудармашы Б.Кенжебаев жиырмасыншы жылдары Мәскеуде 

Шығыс еңбекшілерінің  коммунистік университетінде оқып жүрген кезінде М.Жұмабаев, 

Н.Төреқұловпен жақсы араласқан. Қоғам және мемлекет қайраткері Нәзір Төреқұлов Шығыс 

еңбекшілерінің  коммунистік университетінде оқып жүрген жастарға тапсырма береді екен. Нәзір 

Төреқұловтың сол тапсырмасын аманат тұтып, бар өмірін сарп етіп, атқарып кетуге тырысқан 

Б.Кенжебаев  бұл іске сол жиырмасыншы жылдардан бастап кірісіп, ауыз әдебиеті үлгілерін жинау, 

жүйелеу, зерттеумен айналысты. Мәскеуден Қызылордаға келіп, ағымдағы түрлі баспасөзде әр түрлі 

қызметтерде істеген кездерінде естіген усойқы әзіл, қалжың әңгімелерді қойын кітабына түсіріп 

отырған. Соғыс жылдарында Мәскеуден Алматыға оралып, түпкілікті қоныс аударып, «Қазақтың 

Мемлекеттік біріккен баспасында» бас редактор болып қызмет атқарған сәтте жиған, терген 

әңгімелерінің бір шоғырын іріктеп, сұрыптап «Тымпи» деген атпен кітап етіп шығарған. 

  «Тымпый» - «Мектеп кітапханасы» бойынша «Қазақтың біріккен мемлекет баспасынан» 1945 

жылы жарық көрген. «Анекдот», «Әңгімелер», «Қысқа әңгімелер», «Қожанасырдың әңгімелері» - 

аталатын төрт тарауға жүйеленіп берілген. 

Бұдан соң да «Қазақтың күлдіргі-сықақ әңгімелері» (1963), «Көңіл ашар» (1971) «Тымпи» 

(1981) деген атпен әр кез-әр кез кітап болып жарық көрген. «Бір айта кететін нәрсе, Бейсембай 

Кенжебавтың осы еңбектерінің қай-қайсысы да орынсыз қысқартылып, халық қазынасы  ортайып 

жарық көріп жататын. Бұл бағытта жарық көрген соңғы кітабы «Тымпиды»  бір ағайын сұрап алып, 

өзі құрастырып жүрген аңыз, әңгімелер кітабына ғалым атын атамай дәйексіздендіріп, өз атынан 

енгізіп  жібергеніне де куә болдық» [2, 5],  – деп өкініш білдіреді ғалым Қ.Ергөбек.  

Б.Кенжебаев тек қазақтың ғана күлдіргі әңгімелерін жинаумен шектелген жоқ, жүрген жерінде 

басқа да түркі халықтарының әзіл, қалжың әңгімелерін жинауды мақсат тұтты. Ғалымның жиған 

дүниелері республикалық, облыстық баспасөз бетінде жарияланып тұрды.  

Күлдіргі әңгімелер халық әзілі ретінде фольклорда өмір сүрген, жаратылысы   ауызша 

шығарыла тұра хатқа түсіп, бүгінгі әдебиетпен біте қайнаса өмір сүріп келе жатқан шағын жанр үлгісі 

- халықтың бай рухани қазынасы. Қоғам бойындағы дертті әзілмен ажуалайтын астарлы, ызалы, кекті 

күлкіге дейін жетіп жатқан әзіл әңгімелер халыққа қашан да керек. Ғалым Қ.Ергөбектің жазуынша, 

«шағын жанрдың дерексізденбеуі, жойылып кетпеуі үшін күрескен ғалым бұл тараптағы 

тапсырмаларын Қазақстанның әр шалғайындағы, тіпті шет елдердегі шәкірттеріне де жазады. Ойы, 

мақсаты түсінікті. Уақыт өте береді. Ұрпақ алмасады. Ұлттар бір-біріне сіңіседі. Тіл құнары 

жойылады. Бұл – қауіп» [2, 8].  

Ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Б.Кенжебаевтың күні бүгінге дейін 

халық игілігіне жетпей жатқан, әлі жете зерттелмеген еңбектері бар екенін шәкірті профессор 
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Қ.Ергөбек әрдайым айтып отырады. Ол бүкіл саналы ғұмырын ұрпағының болашағына арнады, 

ғылымның барлық саласына өзіндік қолтаңбасын қалдырды.  

Профессор Бейсембай Кенжебайұлы жиған қазына-байлық мол. Жанрлық құрамы күрделі әрі 

сан алуан қазақ фольклорының бір саласы күлдіргі әңгімелерде халықтың арман-тілегі, мақсаты, 

өнегелі өмір шындығының болмысы, қайғы-қасіреті, қуанышы, жалпы алғанда күнделікті тұрмыс-

тіршілігі тұтас қамтылады. Күлдіргі әңгімелердің өмір үшін күрестегі пәрменділігі сол – аңқау елді 

алдап-арбап күнелткендердің көпшілік алдында ыңғайсыз жағдайға ұшырауы. Тапқырлыққа, 

жүйріктік пен шапшаңдыққа құрылған күлкілі мысал әңгімелердің ел ішінде ешуақытта ескірмей, 

өзақ жылдар бойында ұмытылмайтын әңгіме болып келгенін М.Әуезов көрегендікпен айтқан 

болатын. 

Қазақтың күлдіргі әңгімелерін жинауда Б.Кенжебаевтың шәкірті  филология ғылымдарының 

докторы, профессор Қ.Саттаровтың фольклор экспедициялары ауыз толтырып айтарлықтай мол мұра 

жинады. Олар Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 

және өнер институтының қолжазбалар және мұрағаттау бөлімінің қорындағы жинақтарға енгізілген  

Күлдіргі әңгімелерде кездесетін Қожанасыр мен Алдаркөсе қазақ ауыз әдебиетінде ғана емес, 

бүкіл Шығыс және түрік халықтарының фольклорына ортақ кейіпкерлер дәрежесіне көтерілген. 

Қазақ фольклорында Алдаркөсе, Қожанасыр, өзбек ауыз әдебиетіндегі Афанди, Хожа Насриддин, 

түркімен фольклорында Кеминэ мен Мирали, ал ұйғыр ауыз әдебиетіндегі Саляй Чаққан мен молла 

Зайдин, түрікте Бекташ, қырғызда Шәршен, қарақалпақта Өмірбек сияқты күлдіргі кейіпкерлер бірін-

бірі толықтырып отыратын образдар.  

Күлкіге жеңіл-желпі нәрсе ретінде қарамау керек. Өйткені күлкіде зор қоғамдық сипат, 

әлеуметтік сыр бар. Қоғамда орын алып жатқан  әрқандай кеселді кедергілердің барлығын күлкі 

найзасымен түйреп, айдай әлемге әшкере етуге болады. 

Әр халық ұлттық тіл ерекшелігіне қарай күлдіргі әңгімелерді әр түрлі атайды. Мысалы өзбектер 

мен ұйғырлар оны ләтифалар, татарлар мәзек, түрікпендер шота сөз дейді. «Орыс тілінде «анекдот» 

«байка» деп жүргеніміз де, сайып келгенде, осы күлдіргі әзіл әңгімелер деген түсінікті береді … 

Дүние жүзіндегі басқа да елдердің күлдіргі әзіл әңгімелері орыс тілінде «анекдоты» деген атпен 

шығарылып жүр. Ал «анекдот» деген сөздің өзінің төркініне үңілсек, ол грекше – жарияланбаған, 

ауызша тараған деген ұғымды білдіреді» [3] екен. 

Күлдіргі әңгімелердің басты ерекшелігі – қоғамда орын алған кемшіліктерді, адамдардың 

жағымсыз қылықтарын әшкерелеп, тапқыр да ақылды сөз тауып мойындатуында. Бұл әңгімелер 

халықтың  мақсаты мен мүддесін, аңсары мен арманын, өнегелі шындықтың болмысын, қайғы-

қасіретін, ренішін, қуанышын, мұңы мен тілегін, әділет жолындағы күнделікті тұрмыс-тіршілігін 

тұтастай қамтып отырады. Күлдіргі әңгімелердің идеялық мазмұнының өткірлігі – көп  мағыналы 

сөздерді саралап, ұсталықпен өз орнында қолдана білу, тұтқиылдан тапқырлық таныту, әсем өрнекті 

сөз айту – күлкінің негізгі әдісі. Ұрпақтан ұрпаққа мирас болып, бүгінгі күнге дейін жетіп келген, тек 

өмір шындығына негізделген, өзегінде, тамырында адамға деген мейірім, шапағат идеялары жатқан, 

күлдіріп отырып кемшілікті жоятын, күлдіріп отырып рухани тазалық, ізгілікке бастайтын шуақты 

күлкінің өмірі ұзақ болатыны сондықтан. 
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Түйін сөздері: Адам, адамгершілік, қазақ ақындар шығармашылығы. 

 

В данной статье автор обращает внимание на то, что приоритетной темой в поэтике акынов является 

тема человека, личности. Важнейшая проблема социализации личности решается силой красоты казахской 

поэтики.   Устремляясь к Богу, знанию и труду человек становится носителем нравственности и гуманизма. 

Ключевые слова: человек, гуманизм, творчество казахских акынов  

 

In this article author draws attention to the priority themes in the poetics of akyns, which is the theme of human 

personality. The major problem of personality socialization is solved forces of beauty Kazakh poetics. A man becomes 

a carrier of morality and humanity by directing to the god, knowledge and labour. 

Keywords: man, humanism, creativity Kazakh akyns. 

  

Қазақ ақындары шығармашылығы, қазақ  поэзиясының арғы-бергі тарихына үңілгенімізде адам 

мәселесі, адамгершілік-этика, мораль (ахлах)  тақырыбымен сабақтаса өріліп отыратыны байқалады. 

Адам, адамгершілік, мораль мәселесі қазақ ақындары шығармашылығында сонау жыраулар 

поэзиясынан желі тартып келе жатқан кең тынысты арна екенін аңғарғандаймыз. Қазақ ақындары, 

тіпті жыраулық дәуірдегі, тіпті оның арғы жағында көне түркі дәуірі поэзиясының өзінен тұнып 

тұрған ой-маржандарын, фәлсафаны кезіктіреміз.  Бұл  ретте философ ғалым, академик 

Ә.Нысанбаевтың:  «Жалпы, Шығыстың бай философиялық және әлеуметтік ойы, оның ішінде қазақ 

халқының философиялық ойы Батыстағыдай қалыптасқан философиялық жүйелерде емес, поэзияда, 

фольклорда, музыкада, ауыз әдебиетінде, мифологияда, мақал-мәтелдерде, қанатты сөздерде жатыр. 

Әлемді, адамды, оның өзін-өзі тануын, тұлғаның өмірдегі орны мен рөлін философиялық және 

этикалық тұрғыдан жан-жақты зерделеуге айрықша мән беру қазақ философиясының ерекше сипаты 

болып табылады. Бұл тұрғыдан келгенде қазақ философиясы — шығыстық философиядағы, ең 

алдымен, толық, рухани жағынан жетілген адам болу рухын қастерлеу мен зерделеу дәстүрін 

жалғастыра отырып, оны өзіндік мазмұнмен байытқан философия»- [1] деген пікірімен келіспеу 

мүмкін емес. Бұл ойымызды  “Қазіргінің талай елін қайран қалдырған осынау байтақ кеңістікті 

кернеген поэзиялық әлем,- деп атап көрсетті Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің “Тарих толқынында” атты 

кітабында, — тек қана сұлулық пен сезімнің шеңберінде шектелмеген. Ол жаңашылдықтың жалынын 

лаулата да білген. Содан да болар, қазақтың поэзиялық шығармашылығында мейлінше терең 

танымдық қасиеттер бар. Сондықтан да қазақтың дәстүрлі поэзиясы ұдайы философиямен шендесіп 

жатады”-[2] деген пкірі де  қуаттайды. 

 Қазақ халқы ғасырлар бойы жазба мәдениеті болмас да өзінің ауызекі өлең-жыр дәстүрімен  

зор рухани қазына, даналық шығармалар қалдырды.  

Терең философиялық мәнге ие қазақ ақындары шығармашылығындағы  басты желі – адам, 

адамның болмысы, пайым-парасаты, кісілік келбеті кестелі өлең ырғағымен өріліп, ғасырлар бойы өз 

оқырманына рухани нәр беріп келеді.  

Көне жыраулар поэзиясы - қазақ әдебиетінің төл туындысы, классикалық үлгісі, далалық, 

көшпелі тұрмысымыздың, мәдениетіміздің қайнары іспетті  бұл жырлардан қазақ даналық ойының  

мәйегі деп танимыз. Осы орайда кең байтақ қазақ сахарасын аралап шыққан Асан қайғы (Хасан 

Сәбитұлы) өлеңдеріне үңілер болсақ. Жыраудың көкірегі ояу, көзі ашық, философиялық ой-кешуге 

бейімдігін аңғарамыз: 

« Таза мінсіз асыл тас 

   Су түбінде жатпайды. 

Таза мінсіз асыл сөз, 

Ой түбінде жатпайды. 

Су түбінде жатқан тас,- 

Жел толқытса шығады. 

Ой түбінде жатқан сөз 

Шер толқытса шығады».[3] Асан қайғының  қайғысы – жеке бастың қайғысы емес. Желмаясын 

мініп желдіртіп, қазақ сахарасын тұтас аралап шыққан дананың  бүгінгі тіршіліктің, ертеңгі ұрпақтың 

қамын ойлағандықтан туған қайғы. Оның өлеңдерінің негізгі мотиві – халқына жайлы қоныс іздеу. 

Бақыт мекені «Жерұйғын» іздеу теориясы, т.б. шығармаларынан оның өз заманының көрнекті ақыны, 

сыншы, ойшылы болғанын айғақтайды.     

Асанның қайғысы тек өз заманына қатысты емес, оны қайғыға салып отырған – болашақ 

туралы болжамдары, халық қайда бара жатыр, ертеңі қандай болады деген күрделі мәселелер. Асан 

Қайғы – түркі жұртының әйгілі ойшылы Қорқыттың дүниетанымын жалғастырушы.   
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Шал  ақынның  (Тілеуке Құлекеұлының) да  біршама көңіл бөлген тақырыптарының бірі -ол 

адам. Адамның болмысы. 

  Шын ажалым жеткен соң,  

             Сызықтан мәлім өткен соң.  

             Айтпасам да жарандар,  

             Мен де бір күн өлем-ай,- деп толғайды.             

  Тағы бір өлеңінде:  

             Ойменен құтылмайсың қашсаң-дағы  

             Атадан арыстан туып ассаң дағы,  

             Алладан шыныменен жарлық келсе,  

             Жұлдыз да жерге түсер аспандағы,- деп дүниенің өткіншілігін айтып оны мәңгілікке, имани 

құбылысқа меңзейді.[3] Немесе, ақынның мына өлең жолдарына назар салсақ. Бұл жолдардан 

ақынның адам қоғамда көп жасағандығымен емес, бiлiмiмен, еңбегiмен бағаланады деп ұққанын 

пайымдаймыз:  

             Адамды жөн бiлетiн дана деп бiл,  

             Iстерiн жалқау жанның шала деп бiл.  

   Құр жасы елулерге келседағы, 

   Бiлiмсiз сондай жандар бала деп бiл, -дейдi. 

Қазақ ақын-жырауларының шығармалары көшпелі болмысты, ата-қоныс, адам, қоғам, сол 

кездегі әлеуметтік жағдайларға, батырлық, көркемдік, адамгершілік, өмір мәселелеріне байланысты 

туады  және терең мағыналы философиялық ойларға толы. Қазақ поэзиясындағы философиялық 

бағыттың негізін салушылардың бірі – Шалкиіз жырау Тіленшіұлының шығармасында 

философиялық ой кешу, жыр толғау әдістері ерекше. Жырау дүниеде тұрақты, мәңгілік ештеңе де 

жоқ деп тұжырымдайды. Ақтамберді Сарыұлы өз жыр-толғауларында елді ерлікке, бірлікке 

шақырады. Оның жырларынан қазақ халқының ой-арманы, мақсат-мүдделері, олардың бар болмысы, 

ерекшеліктері, дүниеге өзіндік көзқарасы аңғарылады. 18 ғасыр жыраулары ішіндегі аса көрнекті 

тұлға – Бұқар жырау Қалқаманұлы да дүниедегінің барлығы өзгеріске ұшырап отыратындығын атап 

көрсетеді.[4] 

Қазақ философиясының тарихындағы ағартушылық  бағыт ұстанған көрнекті ағартушылар 

Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай  Құнанбайұлының еңбектерінен айрықша көрінді. 

Қазақ даналық ойының үш алыбының қай-қайсысы болмасын  адам дүниетанымының философиялық 

мәселелерімен шұғылданып, тамаша үлгісін қалдырған. Әсіресе, бұл ретте Абайдың еңбектерін 

ерекше атап өтуімізге болады. Сонау орта ғасырлардағы сопылық поэзиядан бастау алған (Ахмет 

Ясауи) «хикметшілдік»  даналық ойлар айту дәстүрі Абайдың заманына дейін үзілмей келді. Абай 

адам болмысын тануда тың да тосын дүниетанымдық ойлар айтты. Адамзатты Алла махаббатпен 

жаратқан, демек, махаббат адамға дейін болған, Алланың тек өзіне ғана тән құдіреті деп білген Абай 

Адам мен Алланың арасындағы қатынасты сүю деп атайды. Өзін махаббатпен жаратқан Алласын 

адамның сүюі парыз. Абай сүюдің үш түрін айтады, олар: Алланы сүю, оның жаратқан кереметі – 

адамды сүю және хақ жолы деп әділеттілікті сүю. Осы үш сүюді Абай имани гүл дейді. Осы 

тұжырымдардың негізінде Хакім Абай «толық адам» немесе кемел адам концепциясын жасады. 

Олар: нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат. Адамды толық ететін – ақыл, жүрек, қайрат. Абай 

сияқты Шәкәрім Құдайбердіұлы  да қазақ елін қалай мәдениетті елдер қатарына қосамын деп 

талпынады. Шәкәрім Абайдың имани гүл ілімін «Үш анық» кітабында Ар(ұят) туралы ілімге 

айналдырды[5]. 

Абай  қазақ әдебиетіндегі, жалпы, қазақ руханиятындағы болмысы бөлек дара тұлға. Абай ақын 

ғана емес, хакім (философ) тұлға. Ол көп қаламгерлер секілді өмірдің бар болмысы мен шындығын 

көркем бейнелеп қоюмен шектелмеген, өз шығармашылығы арқылы өзіндік танымын, адамгершілік 

ілімін жасаған ойшыл ақын.  

 Абайдың толық адам танымы Аристотель, Әл-Фараби негіздеген ақыл, жан, тәннен тұратын 

адам болмысы туралы тұжырымдарды еске түсіреді. Адам болмысын осы үшеуінсіз я үшеуінің 

бірінсіз елестету мүмкін емес. Тән Абайдың өзі жазғандай, жанға баспана болу үшін қажет, тәнсіз 

жан өзінің жасампаздық қызметін атқара алмай қалады. Ал жаны бар тән, дене әлі адам емес, жан-

жануар, жәндіктер деңгейіндегі болмыс қана. Жан мен тәнге ақыл қосылғанда ғана адам болмысы 

пайда болады. Яғни ақыл, қайрат, жүрек немесе ақыл, жан, тән – үшеуімен адам болмысы түгел, 

толық болады. Тәні мен жаны бар айуаннан адамды биік ететін – ақылы. Сөйтіп, Абай өз өлеңдері 

мен қарасөздерін көп ізденіп, көп толғанып, байырғы төркінінен тартып ойлы, тамырлы, терең 

туынды етіп жазған. Нәтижесінде толық адам, жәуәнмәртлік, иманигүл танымдарын жарыққа 
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шығарды. Абай қазақ әдебиетіндегі, жалпы, қазақ руханиятындағы болмысы бөлек дара тұлға. Ол көп 

қаламгерлер секілді өмірдің бар болмысы мен шындығын көркем бейнелеп қоюмен шектелмеген, өз 

шығармашылығы арқылы өзіндік танымын, адамгершілік ілімін жасаған ойшыл ақын. Абай 

шығармашылығындағы толық адам (кемел адам) концепциясы сынды іргелі танымдар абайтанушы 

ғалым М.Мырзахметұлының  зерттеулері  ғылыми өріске енді. Ғалым еңбегінің жалғасындай болып, 

оның шәкірті М.Әліпханның «Қазақ әдебиетіндегі адамгершілік ілімі» атты зерттеу еңбегі жақында 

ғана «Ұлағат» баспасынан жарық көрді. Абай атындағы Қаз ҰПУ-дің Абайтану ғылыми-зерттеу 

орталығының  аға ғылыми қызметкері, доцент М.Әліпханның бұл еңбегін ғылыми орта танымдық 

мәні зор жаңалық деп қабылдауда. Зерттеуші философиялық мәселенің әдебиет арқылы айтылуының 

ерекшелігіне де назар аударады. Осы тұрғыдан келгенде автордың философиядағы адам мәселесі, 

мораль, этика қағидаларын Ж.Баласағұндағы жәуәнмәртлік, А.Иассауидегі хал ілімі, Абайдағы толық 

адам танымы, Шәкәрімдегі ар білімі, ұждан анығы арқылы қарастыруына жол ашылады. Автор 

әлемдік ой биігі мен асыл ақиқатқа ізденіп жеткен ғұламалар санаулы ғана, осы руханиятқа қазақ әде-

биетінің мақтанышына айналған ақындарымыз да жап-жақсы үлес қосқанын байқауға болады дейді. 

Ол тұжырымын автор  былай жеткізеді: «Мәселен, Абайдың «толық адамы» бұрынғы-соңғы 

ойшылдардың әр дәуірде қарастырып келген ақыл, жан, тәннен тұратын тұтас адам болмысын ойға 

оралтады. Ал адам болмысының өзегі – адамгершіліктің негізі мен іргетасын Абай жәуәнмәртлік деп 

атаса, Аристотель калагогатия түрінде танытқан. Абайдың үш сүюі мен Шәкәрімнің үш анығы 

адамзат тарихындағы талай ойшылдың зерлі ізденісіне өзек болған. А.Иассауидің хикметтері адам 

болмысындағы ақыл мен жаннан туындайтын Құдай жолын дәріптеп, тәннен бастау алатын тоң-

мойын, топас нәпсінің кесірін әшкерелей жырлауға құрылған. Ал «Құтты білік» дастанын адам мен 

қоғам, мемлекеттің жетіліп, кемелденуін көздеген практикалық философияның сөз өнеріндегі 

көрінісі, көшірмесі деуге келеді. Сөйтіп, біз қарастырған Ж.Баласағұн, А.Иассауи, Абай, Шәкәрім 

ақындар іргелі, абсолютті ақиқатты жырлау арқылы ойшыл ақындар тұғырына қонған таңдаулы 

тұлғалар. Олар ең биік, ең басты игілік – бақыттың – адамгершілік екенін танып, оны дәстүрлі терең 

төркінінен тартып әрі жаңашылдықпен жүйелі жырлай білген ақындар. Адамзат үшін ең құнды нәрсе 

өмір болса, сол өмірді мәнді де сәнді, ал өмір иесі адамды абыройлы да абзал, қадірлі де қасиетті 

ететін – адамгершілік»[6].Зерттеу еңбегі – адам, адам болмысы, адам болу мен адамгершілік туралы 

танымдық, тағлымдық мәні зор ойлар қозғайды. Зерттеуден түйгеніміз мына ойлар. Жаратушының 

бұрынғы-соңғы ойшылдар тұжырымдап, түйіндегеніндей, екі түрлі туындысы бар, олар – Әлем мен 

Адам. Әлемге барша аспан денелері жатады. Ал адам сол әлемдегі бір ғана дене – Жердегі тіршілік 

иелері. Сөйтсе де адам әлеммен қатарлас Жаратушының жинақтап келгендегі екі-ақ туындысының 

бірі. Сократ Абайдың 27-қарасөзіне негіз болған сұхбатында Жаратушының әлемді барша қажетімен 

түгел, толық етіп жаратқанын айта келіп, бір ғана нәрсені сол әлемге дарытпай сақтап қалғанын, сөй-

тіп, оны адамға сыйлағанын айтады. Жаратушының өзгеге бермей, адамға ғана бұйырған артықша әрі 

аса құнды сыйы – ақыл. Әлем мен адамдар қауымындағы ең киелі, ең биік, ең асыл нәрсе – осы ақыл. 

Ақыл – Алла, Жаратушы иелігінен жеткен асыл қазына. Жаратушының тағы бір қазынасы – жан 

ақылдан кейінгі орында тұрады. Себебі, ақыл адамда ғана болса, жан жан-жануарлар мен өсімдік-

терде де бар. Ойлап қарасақ, әлем болмысы мен тірлігінде ақыл мен тәртіп, үйлесім бар. Әлем мен 

ондағы тіршілік иелері күнделікті қолданбалы ақылы болмаған соң, тіршілігінде таңдау жасап 

жатпай, болмысына Жаратушы дарытқан дайын жолмен ғана жүреді. Ал адам болмысының бағы мен 

соры қатар көрінеді. Адамның бағы ақылы болса, соры – нәпсі жолын таңдап кетуі. Адам ақылымен 

хақ, тура жолды ұстанса, нәпсісі арқылы хақ жолынан бұра тартып теріс жолға түседі. 

Адам болу мен адамгершілікті сақтаудың қиындығы мен күрделілігі – адам жаратылысының 

қоспа болмысы мен екі жолдың бірін таңдай алатын еркінің бар болуына байланысты. Сәби, бала 

кезінде адамның таңдау жасай қоюы қиын. Ақыл-есі кіре келе оң-солын танып, таңдай алатын 

дәрежеге жетеді. Шамамен «он үште отау иесі» дегендей, кезеңге жетіп, әр адам өз болмысына сай 

адам болуды ойлай бастайды. Бірақ адам болу кедергісіз даңғыл жол емес, бұл игі әрекеттің 

қабатында қарсыласып ылғи да нәпсі деген дұшпан жүреді. Адам үшін үлкен жау, зор кедергі – нәпсі. 

Ойшыл ақын Шәкәрімнің «Нәпсі үйінде байлаулы ынсап жатыр, ер болсаң, босатып ал сол 

зынданнан» деп жырлауы тегін емес. Ә дегенде нәпсі тәтті, рахат, жайлы көрінеді, әйтсе де ақылы 

асық, рухы биік адам нәпсіге берілмейді. Адам болу осылайша екі жолдың айырығында ақылы жеңіп, 

тура жолды таңдау, ұстанумен жүзеге асады. Ал адамдық, адамгершіліктің өзі – ең әуелі жақсылық 

пен қайырымдылық. Өзінің ғана жағдайын жасап, өзінің ғана қамын жеу айуанға тән болса, адам 

өзінен басқаның жағдайын жасап, жақсылықты, қайырымды болумен ерекшеленеді. Алла бәрін де 

жаратқан әрі бәрінің де несібесін беріп жарылқаушы. Ең үлкен қайырымдылық, жақсылық жасаушы 

– Алла. Алла туындысы – адам да Иесінің жолымен жақсылық жасау жолында болғаны жөн. 
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Адамгершілік ілімін еуропалықтар этика деп атаса, түркілердегі кісілік қалыбы жәуәнмәртлік делін-

ген. Осы жәуәнмәртлік ұғымы тұңғыш рет Абайдың 38-сөзінде кездеседі, ал ол ұғымды ғылыми 

айналымға енгізген – абайтанушы ғалым М.Мырзахметұлы. Жәуанмәртлік қарапайым тілмен 

айтқанда қайрымдылық. Қайрымдылық түбі –жомарттықтан негіз тартады.  Ойшылдар тәпсірлеуінде 

қайырымдылық – екі шеткі кемшіліктің орта тұсы. Осы орта тұсты сақтап, қайырымды болу оңай 

шаруа емес. Таразының бір басына тасын, екінші басына затты қойып, екеуінің дәл тең тұсын 

табудың қиындығы секілді, жан деңгейіндегі халдің қайырымдылық күйін сақтау да оңай емес. 

Мысалы, мырза, жомарт болу оның қайырымдылық халін қадағалап, мұқият сақтаумен келеді. 

Әйтпесе осы жомарттық қайырымдылық шегінен асыңқырап кетсе, ысырапқорлыққа, кеміп кетсе, 

сараңдыққа ойысып кетеді. Ойшылдар негіздеген қайырымдылықтардың орта тұсы жайлы Шәкәрім 

өлеңдерінде кездеседі:  

«Ат болсын, киім болсын, мінез болсын, 

Құба төбел істі қыл жарасымды. 

Артық алу, 

Не кем салу 

Қапы қалу жарамас» [7]. 

Әлемдік асыл ойдың атасы Аристотель адамзаттың ұмтылып, өмірінде тұтынатын барша игі-

ліктерін үш-ақ топқа бөліп, олардың арасынан ақыл мен өзге әр түрлі қайырымдылықтарды бәрінен 

де артық асыл, биік санаса, Абай да өмірде ұшырасар көп қызық, игіліктер ішінен үшеуін ғана сүюді 

насихаттады.  Хәкім Абай оны Иманигүл деп атағанын жоғарыда  да айттық: 

«Махаббатпе жаратқан адамзатты 

Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті 

Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, 

Және хақ жолы деп әділетті» [8].  Ұстазы Абайдың осы  теориясын Шәкәрім ақын да өзінше 

дамытып, адамгершілікті ұждан анығы, ең дұрыс тура жол деп есептеген: 

«Әлемдегі діндердің түп мақсұты, 

Үш нәрседе бұлжымай құшақтасар: 

Құдай бар, ұждан дұрыс, қиямет шын»[8]. 

Алла – барша болмыстың бастауы. Алла өзі мәңгілік, жоғалмайтын бар болмыс. Адам да 

сондай уақытша, өтпелі болмыстың бірі. Яғни Алладан өзгенің бәріне де қиямет күні келеді. Алладан 

бастау алып, бұйырған өмірі бітіп, қиямет күніне тап болатын адамзаттың осы екі аралықтағы оңды, 

мәнді, тура жолы – ұждан, яғни адамгершілікті болу дегенді тәпсірлейді Шәкәрім ақын. Шәкәрім 

Құдайбердіұлының мораль ілімі, «Үш анық» концепциясы жөнінде шәкәрімтанушы ғалым Салтанат 

Ізтілеуова былай дейді: «Шәкәрім Абайдың «толық адам» концепциясын дамыта отыра «шын таза 

жан», «түзу адам» концепциясын ұсынады. Ол адам үшін ұждан керек дейді. Ал ұжданды адам өз 

ісінде ынсапты, әділетті, мейірімді ұстанады. Осы сапаларды ақ жүрек пен адал еңбек нәрлендіріп 

қозғалысқа түсіреді. Бұл құндылықтар адам бойында біріксе, ол нәпсіні жеңеді. «Айқын» газеті 

тілшісіне берген сұхбатында ғалым қызық та өрелі ұсыныс-пікір білдірген: «Қазіргі қоғам үшін 

халыққа Шәкәрімнің «шын таза жан», «түзу адам» концепциясын түсіндіру, насихаттау және 

тәрбие жұмысының тірегіне айналдыру маңызды. Шәкәрімнің тәрбиелік мұрасын, Абайдың рухани 

мұрасымен біріктіріп жалпымемлекеттік тәрбие беру концепциясын жасауға әбден болады.. Адам 

тәрбиесін мемлекеттік мақсат дәрежесіне көтеріп жұмыс істесек, рухани дамыған тұлғаны 

қалыптастыруға әбден болады. Адамды жөндеу арқылы мемлекетті де, қоғамды да жөндейді. 

Яғни, Шәкәрім күн тәртібіне қойған «ар ілімін» оқыту, насихаттау және тәрбие жұмысының 

тірегіне айналдыру қоғамды құтқарады» - деп Абай, Шәкәрімнің рухани мұраларын мемлекеттік 

идеологияға айналдыруды ұсынады  [9]. 

Қорыта айтқанда, қазақ ақындары шығармашылығында адам мәселесі сонау түрік дәуірі 

әдебиетінен бастау алып, жыраулар поэзиясында желі тартты. Жыраулар поэзиясының көрнекті 

өкілдері Асан қайғы, Шалкиіз, Доспамбет, Шал ақын т.б.ақындар шығарамаларының өзегі адам, 

адамның болмысы, дүниенің өзгермелілігі, ел мен жер  тақырыптары болып өріліп отырды. Орта 

ғасырлық сопылық поэзияның белді өкілдері Ж.Баласағұни, А.Югнаки, Ахмет Ясауидің 

хикметтерінде адам, иман, мораль тақырыбы дәстүр салды. Қазақ философиясында ағартушылық 

бағыттағы ойшылдар Шоқан, Ыбырай, Абай шығармаларының басты  желісі – адам. Әсіресе,  ұлы 

ойшыл, гуманист хәкім Абай еңбектерінде, оның шәкірті Шәкәрім Құдайбердіұлының 

шығармаларының  арқауы – адам мәселесіне айналды. Бұл тақырыпты  далалық даналықтың қос 

алыбы да биік шыңға шығарып, жетілдіріп, философиялық концепцияға айналдырды. Адам мәселесі 

– қазақ ақындары шығармашылығының үзілмес желісі, алтын арқауы.  
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АБАЙ МЕН ШӘКӘРІМ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ ОРТАҚ ӨРНЕК 

 

Қазақ өдебиетінің тарихында Абайдан кейін ақындық құдіретімен поэзия әлеміне өзінше түр 

қосып, жаңа өрнек салған, халықтың рухани ғұмырнамасында бай да асыл қасиеттерімен көмкерілген 

әдеби, тарихи дүниетанымды бойына сіңіріп, келешекке түрлендіре ұсынған Шәкәрім болды. Бұлай 

болмағы заңды да еді. Шәкәрім өмірінің алғашқы жартысын Абайдай кемеңгер ағаның, ұлы ақынның 

қасында өткізіп, оның рухани бесігінде тербетіліп, тәлім-төрбиесін алып өссе, өмірінің кейінгі 

кезеңінде өзі де М.Әуезов сынды болашақ ұлы жазушыға, ғұлама ғалымға рухани аға ұстаз бола 

білді. Ұстазы Шәкәрім жайлы шәкірт Мұхтар Әуезов «Абай ақындығының айналасы» атты 

мақаласында Абайдың өз тұсында, өз дәуірінде еңбек еткен ақындар туралы айта келіп: «Мұндай 

ақын - төртеу. Оның екеуі - Ақылбай, Мағауия; Абайдың өз балалары... Қалған екеуі - Көкбай, 

Шәкәрім. Осы төрт ақын Абайдың нағыз толық мағынадағы шәкірттері, Абайдан аталық, ағалық, 

ұстаздық тәрбие алудан басқа, оның өлең мен қара сөздерін оқушы, әрі таратушы, бағалаушы, 

тұтынушы...» [1, 244] - деп бағалаған-ды.  

Шындығында, Шәкәрімнің ақындық әлемі сан тарау мәселелерді қамтитын, кең де келелі 

зерттеулер мен пайымдауларды қажет ететін аса ауқымды да арналы тақырып. Бұл мақалада 

Шәкәрімнің «Ашу мен ынсап» өлеңінің Абай поэзиясымен сабақтастығы жайлы сөз қозғауды мақсат 

еттік. Туынды 8 тармақпен, 7-8 буынды өлшеммен жазылған.   

Ақын «Ашу мен ынсап» өлеңінде шалыс ұйқастың өзгеше өрнегін жасайды. Екі төрт тармақты 

шумақта жұп тармақтарының дыбыстық сапасының үндестігі, буындар позициясының ұқсастығы бір 

шумақ етеді. Ұйқас суреті шумақ құрылымының сыртқы сипаты ғана. Сондықтан бұл тармақтарды 

шумаққа топтауда да тізгін ұйқаста емес секілді. Ішкі логикалық өрістің дамуы мен ой тиянақталуы 

осы сегіз тармаққа, олардың сабақтасуына орайластырылған.  

«Ашу мен ынсап» өлеңінде сегіз тармақтың мағыналық біртұтастығы айқын, сегіз тармақтағы 

ой бір желіге тартылып, бір бағытта өрбіген. Әрі әр шумақтың мағыналық жігі айқын, логикалық 

өрісі тұжырымды. 

«Білгенімді жазушы ем, 

    Бекем буып белімді, 

    Мінін айтып қазушы ем, 

     Түзетпек боп елімді. 

     Бұлдарлық ой менде жоқ 
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    Бұған шыққан терімді. 

     Ұқтырарлық пенде жоқ 

    Қате басқан жерімді» [2, 47]
 
,- 

Мәселен, алғашқы шумақта ақынның ақ ниеті, шын пейілі, жанашырлығы баяндалса, екінші 

шумақта елден талабы қайтып, көңілі қалған ақынның торыққан, жасыған, қажыған күйі беріледі. 

Мысалы, 

   «Күні-түні ойланып, 

   Жазудан да жалықтым. 

   Газет, кітап қолға алып, 

   Оқудан да талықтым. 

   Ел тіліме көнбеді, 

   Жыладым да қамықтым. 

   Үмітсіздік дендеді, 

   Зорықтым да шалықтым». 

Бұл тармақтарды топтайтын мағыналық бірлік қана емес, ұйқасушы негіздердің грамматикалық 

параллель қатарлар түзуі, сөйлемдердің, синтаксистік единицалардың құрылымындағы ұқсастық. 

Дегенмен, бір шумақта шоғырланған тармақтардың синтаксистік сабақтастығын бір жүйеге түсіруі 

мүмкін емес. Мазмұн мен өлшем талабына орай синтаксистік единицалардың құрылымы түрліше 

құрылады. 

Бір шумақ ішіндегі төрт құрылымның барлығы бірдей синтаксистік қатынаста бола бермейді. 

Көбінесе, екі құрылымның синтаксистік сабақтастығы ұқсас болса, өзге екеуінікі бірыңғай болады. 

Мәселен, 

«Бәріне де хабар сал, 

  Рақым, Ұят, Ар қайда? 

  Қаруыңды жиып ал, 

  Құр ашудан не пайда? 

  Қайратың мен Сақтығың 

  Көріне ме маңайда? 

  Өлше істің ақтығын, 

  Ынсап бар ма оңайда»[2, 49]. 

Бұл өлеңнен өзгеше мәдениет, кең өріс, бедерлі өрнек танимыз. Және біздің тілімізде, ұлттық 

әдебиетімізде Абайдан соң ғана мүмкін болған ірі жетістік. Шәкәрімнің ашу мен ынсап, мораль, 

адамгершілік туралы толғаныстары ешқашанда уақыт таңдайтын, жас таңдайтын шығарма емес. 

Абай салған жолды Шәкәрім кеңейте, даңғылдандыра түсті. Ақын туған халқын жарық сәулеге 

үндеуді Адам бойындағы кеселді құбылыстарды ашады, алға жылжуға бөгесін болған жат 

қылықтардан аулақ болуды көксейді. Абай уақыттың саяси-әлеуметтік кескін-келбетіне зер салады, 

замана жайында толғанады. Сондай өлеңнің бірінде, Абай:  

                  «Менсінбеуші ем наданды, 

                        Ақылсыз деп қор тұтып. 

    Түзетпек едім заманды, 

    Өзімді тым - ақ зор тұтып»
 
,-  

деп, халқының болашағын ойлайды. Міне, осы ойларды көңіліне терең ұялатқан Шәкәрім: 

   «Білгенімді жазушы ем, 

   Бекем буып белімді, 

   Мінін айтып қазушы ем, 

    Түзетпек боп елімді. 

    Бұлдарлық ой менде жоқ 

   Бұған шыққан терімді. 

    Ұқтырарлық пенде жоқ 

   Қате басқан жерімді» [2, 47]
 
,- 

дейді. Шәкәрім бұл 25 шумақтан өрілген өлең-толғанысында сол кездегі адамдардың санасының 

қараңғылығын былай дейді: 

    «Айырмайды арасын, 

     Бұлдыр менен анықтың. 

    Енді қайда барасың 

     Түрі мынау халықтың». 



498 
 

Елін тіліне көндіре алмағанына налиды, жаңалыққа үрки қарағандығы үшін жұртына ренжиді, 

ақыры өз бойындағы «ойы мен қайратын» мұңдаса ақылдасуға шақырады. Айналадағы адамдардың 

бойында кездесер мешеу мінез, надандық қай заманда да прогресшіл ой-түсінігі бар азаматтарды 

толғандырумен болған. Шәкәрім сол кемшіліктерді көрумен ғана шектелген жоқ. Өз халқының мүддесін 

көздеген ақын оның бойындағы кеселдерін жұртқа жариялаушы ғана емес, солардың үкімін жұртқа 

айтушы да бола білді. «Ашу мен ынсап» өлеңіндегі айтылған ойлар шын мәнінде адамның ой-санасын 

топастандырып, рухани дамуға тұсау боларлық кемшіліктер. Шәкәрім бұл кемшіліктерді әшкерелеумен 

қатар өз үкімін де айтады. Басты мақсаты - қоғам мен адам бойындағы кемшілікті әшкерелеу. «Ашу мен 

ынсап» өлеңінде де келтірілген мысалдар, сыналған кемшіліктер нанымды. Дегенмен, «жартасқа барып, 

күнде айқай салып» өткен ұлы Абайдың жағдайы Шәкәрімді де айналып өтпейді. Айналасында оң сөзге 

түсінер қауым жоқ, алға басқан қадамы кері тартады. Жетелеген адамы жігерін құм етеді. Сол шақта 

ақынның лирикалық қаһарманы бір сәт мұңға да беріледі: 

    «Бағасы бір халқыма 

    Жабағы мен мамықтың. 

    Нанбайды рас антыма, 

    Қадірі мол танықтың. 

    Айырмайды арасын 

    Бұлдыр менен анықтың. 

    Енді қайда барасың 

    Түрі мынау халықтың» [2, 47],- 

деп, тығырыққа тірелгендей, тіршіліктен торыққандай болады. Ұлы Абайда өзінің «Сегіз аяғында» дәл 

осылайша күңіреніп: 

    «Ағайын бек көп, 

     Айтамын ептеп 

    Сөзімді ұғар елім жоқ. 

    Моласындай бақсының 

    Жалғыз қалдым, тап шыным»,- 

демей ме? «Алайда, ақын жүрегіндегі ерекше күй жеке адамның басындағы боркемік күйзеліс емес, бүкіл 

халықтың пешенесіндегі трагедиялық хал, қоғамдық мұң. Абайдың мұңы өмірден, шындықтан безген 

мистика емес, халықтың келешегі, қазақ елінің ел болуы жайындағы ұлы арман, ұлы жаңалық  ойдың 

толқындары еді»[3, 89] ,- дейді профессор Е.Ысмайылов. 

Бұл тұрғыдан келгенде, жоғарыда айтылғандай, Шәкәрім Абай ұстазымен тығыз сабақтасып 

жатыр. Оның өлеңдеріндегі элегиялық сарын да ақынның адам бойындағы күйзелістері мен әрекеттердің 

түп - тамырына терең үңіліп, қоғамдағы жекелеген құбылыстардың заңдылықтарын айқындап отыруға 

ұмтылудан тұрған. «Халықтың осының бәрін көрместен бойкүйездік танытып, бидің әділдігіне, олардың 

кәдімгі патриархалды праволарына сеніп, ескі санадан арыла алмай отырғаны ақынның жанын жегідей 

жеді»[4, 71]
 
, - дейді М. С. Сильченко.  

Абай дәстүрінің ұлағаттылығы мен өміршеңдігі, ең алдымен, ұлы ақынның өз айналасынан көрінуі 

заңды. «Абайдың өзі тікелей араласып, творчестволық байланыста болған әдеби орта жайлы шындық өз 

қалпында көрсетілмейінше, ұлы ақын бойындағы ақындық өнердің шешек атып гүлдену процесін 

көрсетудің өзі екіталай болар еді»,— деген филология ғылымының докторы М. Мырзахметовтың пікірі   

[5, 271] ұстаз бен   шәкірт   арасындағы   байланыстың  беріктігін   аңғартса керек.    Осы ортадан  

тәрбиеленіп  өскен,  өз шығармашылығына Абайдың реалистік дәстүрін негіз еткен Шәкәрім   

Құдайбердіұлының   шығармашылығы да елеулі маңызы бар қазына екені анық. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Әуезов М. Абай Құнанбаев. А., 1967. 

2. Шәкәрім Өлеңдер мен поэмалар. А., 1988. 

3. Ысмайлов Е. Кемеңгер Абай //Әдебиет және искусство. 1940, №2 

4. Сильченко М.С. Абайдың творчестволық өмірбаяны. А., 1957 

5. Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары. А., 1982 

 

 

 

 

 

 

 



499 
 

 

 

 

 

Гүлжан Қаратайқызы ӘЛІПХАН  

А.Ясауи атындағы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

 қазақ-түрік университетінің оқытушысы 

Түркістан/Қазақстан 

 

АБАЙ НАЗАР АУДАРҒАН БЕЙНЕ 

 

 Орыс әдебиетінің жауһары А.С.Пушкиннің қазыналы мол шығармасы ішінен Абай назары 

өлеңмен жазылған «Евгений Онегин» романына [1] ауыпты. Онда да шығарманың бәріне емес, Абай 

романдағы басты кейіпкерлердің қарым-қатынасы мен олардың өзара жазысқан хаттарына көңіл 

бөліп, соларды ғана қазақ тіліне аударған. Қазақ қауымына Абай таныстырған Онегин мен Татьяна 

қандай жандар еді, ақын қызыққандай, олар қандай адамдар болатын, мұны роман болмысындағы 

оқиғалар мен сұхбаттар, Пушкиннің өлең арасында ара-кідік білдіріп отыратын өз бағасы таныта 

түседі. Пушкин үшін Онегин анық, айқын түрде терістелетін жағымсыз кейіпкер емес, Онегин нашар 

адам болса, оған болмысы бекзат, ақыл-ойы мен жан-жүрегі саф алтындай таза Татьяна ғашық 

болмас еді. Пушкин роман барысындағы баяндауы мен нақты суреттеулері, анық өзіндік 

көзқарастары арқылы Онегинді мүмкіндігінше жағымды жан етіп танытуға тырысады. Роман 

басында-ақ Пушкин өз кейіпкері Онегинді «добрый мой приятель» [1.8] деп өзіне қадірлі көре 

отырып таныстырады. Бір Онегин емес, адамзаттың бәрі де өмір есігін аңғал, адал, қайырымды 

қалпымен ашады. Адамның жақсы-жаман бағытта қалыптасып өсуі мен жетілуі Абай айтқандай, тегі, 

ортасы, ұстазы [2.136] арқылы жалғасады да, бұл жетілу үнемі адамның өз болмысы мен тегіне 

тартып көңіл қалағандай жағымды бола бермейді. Адам болмысына ортасы мен заманының ықпалы, 

«ұстаздығы» елеулі өзгерістер енгізуі әбден мүмкін. Онегин де өз ортасы мен заманынан оқшау өмір 

сүре алмағаны белгілі, тек романдағы біз білетін кейінгі өмір салтымен кісікиік қалып танытатыны 

бар. Онегин үлкен өмірге араласа бастағанда жақсы-ақ болмыста болған, оны замандастары да 

жоғары бағалаған: «Свет решил, что он умен и очень мил» [1.9]. Заманы, қоршаған ортасы мен 

жағдайы жақсы әрі өнегелі болса, Онегин осы жақсы қалпымен қиянатсыз, қулықсыз анық абзал адам 

болып қалыптасар еді. Онегин оқыған-тоқығаны мол, ілімді-білімді жан болғаны байқалады. Оның 

ой-өресі өзін ғана беделді етіп қоймай, айналасы мен жан-жағын, тіпті барша қоғамды да көркейтуге 

жетіп қалған: 

То есть умел судить о том,                       Как 

государство богатеет,         И чем живет, и 

почему          Не нужно золота ему, 

         Когда простой продукт имеет 

[1.10]. 

 Пушкин өз кейіпкерінің бейнесін қолдан зорлап жасамайды, тек оның даму, қалыптасу, өзін-

өзі таныту жолын тек сырттай бақылап қана отырады, яғни қоғам, заман аясындағы замандасының 

жасандылықсыз табиғи шын болмысын суреттейді. Кейіпкері ұнамды, ақылды, қайырымды болып 

жатса, ақиқатын айтып оны қолдайды, жақсы, жағымды бейнеде көрсетеді де, ал өзіндегі табиғи бар 

болмысымен әрекет ететін кейіпкері тура жолдан шығыңқырап бұра тартып жатса, онда оны аяусыз 

әшкерелеп жексұрын етеді. Бұл – Абайдың реалист болуына зор ықпал жасаған Пушкиннің өлеңдегі, 

өнердегі нағыз шынайылығының көрінісі. Пушкин жасаған Онегин бейнесі жаттанды, жайдақ 

қалыпқа сыя бермейді, ол өте күрделі де қайшылықты образ. Пушкин өзі өмір сүрген кезеңнен 

осындай әрі типтік, әрі дараланған таныс-бейтаныс адамды тауып, танып, оны өз романында шынайы 

да шебер бейнелеп көрсете білген. Романда суреттелгендей, Пушкин адам болмысының сан түрлі 

кейіпіне қөше алатындай ерекшелігін Онегин бейнесі арқылы ғажап суреткерлікпен таныта алған: 

 Как рано мог он лицемерить,        

 Таить надежду, ревновать,        

 Разуверять, заставить верить,        

 Казаться мрачным, изнывать,        

 Являться гордым и послушным,       

 Внимательным иль равнодушным [1.10-11]!   
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 Романның бірінші бөліміндегі он-он екінші өлеңдерде Онегиннің осындай күрделі де 

қайшылықты әрі құбылмалы болмысы шебер сипатталған. Оны қазақ ақыны Абай «Онегиннің 

сипаты» деген тақырыппен түпнұсқадан кем түспейтін мән-мазмұнымен аударып жеткізген: 

 Жасынан түсін билеп, сыр бермеген,       Дәмеленсе, 

күндесе, білдірмеген.        Нанасың не айтса да, 

амалың жоқ,        Түсінде бір кәдік жоқ «алдар» 

деген.       Кейде паң, кейде көнгіш орныменен,  

     Кейде елеусіз, кейде ынтық формыменен [2.12]. 

 Абайдың орыс ақыны Пушкин шығармасына ерекше ықылас, терең таныммен барып қатынас 

жасағаны байқалады. Жас кезінде алғыр, ақылды, жап-жақсы болмыста қалыптасып келе жатқан 

Онегин өскен ортасымен қоса, тіпті өз әкесінен де оңды тәрбие алмағаны көрінеді. Әкесі өз баласы 

Евгенийдің ақыл-ой, рухани ұмтылысына үрке қарап, оны дүние жолына салмақ болады: 

 Отец понять его не мог          И 

земли отдавал в залог [1.10] . 

 Ортасы мен ата-анасының жас балаға кері әсер жасайтынын Абай да айтқан: «...көбінесе 

балаларды жасында ата-аналары қиянатшылыққа салындырып алады, соңынан моллаға берген 

болады я ол балалары өздері барған болады – ешбір бәһра (пайда) болмайды» [2.137]. Онегин балғын, 

жас шағында ата-анасының ғана емес, елінің де елеулі, пайдалы азаматы боларға бейім болып еді, ол 

көп оқитын, анық пен танықты, жақсы мен жасықты айқын ажырататын: «Читал, читал, а все без 

толку: там скука, там обман иль бред; в том совести, в том смысла нет» [1.22]. Пушкиннің Онегинді 

іш тарта жақын тұтып, жақсы көріп отыратыны әр-әр тұста байқалып қалады. Ақын өзі бейнелеген 

Онегинге оны жасаушы, кейіптеуші ретінде емес, оған сырттай бақылаушы болып, өзі де кейіпкерін 

бізбен бірге бірте-бірте тани береді. Пушкин Онегинді өзімен тең, қатарлас көреді, кейіпкерін оның 

өзіндік құқығына қол сұқпай табиғи өсу, өзгеруімен шынайы суреттейді. Тіпті өзі роман ішіндегі 

өмірде кейіпкерімен қатар жүргендей, «Сперва Онегина язык меня смущал; но я привык к его 

язвительному спору, и к шутке, с желчью пополам, и злости мрачных эпиграмм» [1.22-23] деп, 

онымен сырласқандай, сөйлескендей болады. Пушкин  Онегинді кейіптеуде асыра білгішсініп, сөзін 

созып жатпайды, қайта тым сараң сөйлейді. Ақынның мұнысын оқырманын ересек көріп, есті санап 

құрметтеуі деп білеміз. Мысалы, Онегин жайлы жоғарыдағы ақын сөзінің мәніне үңілсек, біз де 

ақынмен бірге Онегинді жақтағандай, түсінгендей боламыз. Онегин жайлы Пушкин былайша 

толғанады: 

 Кто жил и мыслил, тот не может        В 

душе не презирать людей.         Кто 

чувствовал, того тревожит        Призрак 

невозвратимых дней [1.22]. 

 Ақылын тұтынып әркез ойлай жүретін есті адам айналасындағы кісілерден кемшілік көрмей 

тұра алмайды, себебі адамзат мінез, қасиеті жағынан ақауы мол кемшілікті болмыс. Онегин айналасы 

мен қауымынан кемшілік пен келеңсіздікті көп көріп, аз өмірінде-ақ біршама ызаланып, жерініп 

үлгерген жанға ұқсайды. Қалай болғанда да Онегин қатардағы көп кісінің бірі емес, ойы озып, пікірі 

жетілген бірегей, елеулі жан, бірақ кемшіліксіз де адам емес. Сондай кемшілігі мен қайшылығы 

қабаттасқан қым-қуыт болмысымен де Онегин Пушкинді ерекше баурап алғанға ұқсайды. Ақын 

романдағы оқиға желісі мен характер жасау эволюциясына титтей де қарсы келмейді, қайта солармен 

табиғи түрде үйлесіп, үндесіп отырады. Өзі қаламаған оқиға дамуына да кедергі жасамай, қайта 

өрістей түсуіне жол ашып отырады. Оқиға барысында жүзеге асуы мүмкін шынайы да табиғи желіні 

үзіп алмай жалғай береді, тек ара-кідік кейіпкерімен бірге қуанып, бірде қайғырып, кейде роман 

сюжетіне селкеусіз сіңісіп кеткен қалып, қатынасын да танытып қояды: 

 Татьяна, милая Татьяна!          

С тобой теперь я слезы лью;          

Ты в руки модного тирана          

Уж отдала судьбу свою [1.48]. 

 Пушкин Татьянадай өзіне тым жақын таза жанның маңдайы тасқа тиер болашақ 

бақытсыздығын болжап отыр, себебі түрлі-түрлі жағдайлармен болмысы бұрмаланып, бүлініп 

үлгерген Онегиннің Татьянадай бейкүнә жанға опасыздық пен қатігездік жасарын жақсы біледі. 

Онегин өте күрделі болмыстың адамы, қайшылығы мол жан. Біз оны тек қана жек көріп, я бірыңғай 

жақсы көріп кете алмаймыз, өйткені ол жақсылығы да жетерлік, кемшілігі де көзге ұрып тұратын 

бейбақ жан, оның үстіне ақынның өзі де оны бірде мақтап, бірде әшкерелеп суреттейтіні бар. 

Мысалы, Татьянадан ғашықтық сезімін білдірген хатын алғанда, Онегин көп адамның қолы жете 
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алмай жүрген мұндай асыл жанға пенделік, жігіттік, адамдық қалпымен масаттана қуанып, 

Татьянаны иеленіп жар етуге ұмтылмайды. Өзінің бұған дейін бұзылып, бүлініп үлгерген бар 

болмысын кем, төмен санайды да, Татьянадай жақсы жанға өзін лайық, тең көрмейді. Татьяна жазған 

хаттан кейін Онегин көп ойланып, көп толғанады. Ол ойының түйінін ақын өз тарапынан «Но 

обмануть он не хотел доверчивость души невинной» [1.63] деп танытса, Онегиннің өзі ағынан 

жарылып шын сырын былайша жеткізеді: 

 ...Но я не создан для блаженства;        Ему 

чужда душа моя;          Напрасны 

ваши совершенства:        Их вовсе не достоин я.

          ...Полюбите вы снова, но... 

        Учитесь властвовать собою;   

      Не всякий вас, как я, поймет;     

     

К беде неопытность ведет [1.64-65]. 

 Егер Онегин өзін ғана ойлаған өресіз, өзімшіл жан болғанда, мұндай шешімге келмес еді. 

Түпнұсқадағы Онегиннің Татьянаға айтқан жауабы мен өсиетін Абай өз тарапынан толықтырып, әрі 

оның әлеуметтік, адамгершілік мән-мазмұнын тереңдете түсіп аударған. Бұл мәселені түпнұсқа мен 

Абай аудармасын салыстыра отырып, арнайы сөз ету арқылы тануға болады. Абай аудармасында 

Онегиннің азаматтық, адамгершілік болмысы биіктеп арта түскен. Романның жалпы желісіндегі 

Онегиннің дәл осы әрекеті мен шешімін адамгершілік тұрғысынан жасалған зор ерлік деп білеміз. 

Пушкиннің өзі де осы тұста оқырманымен ортақтасып Онегин әрекетіне риза болады: 

 Вы согласитесь, мой читатель,        Что очень 

мило поступил          

С печальной Таней наш приятель [1.65].   

Бұл жоғарыда жазғанымыздай, болмысы бүлінген бейбақ жанның романдағы барынша биіктеп 

жеткен адамгершілік қалпы болатын. Егер Онегинде өзінің адамдық болмысы мен болашақ өмірін 

дұрыстап алуға деген ниет пен әрекет болғанда, Татьяна оның өкініштілеу өткені мен бүгінгі 

тоғышар болмысын кешірер еді, тіпті елемес те еді. Себебі Татьянаның риясыз да таза махаббаты 

бәрін де жеңер еді. Бірақ о бастағы балғын, жас Онегиннің алғыр да ақылды абзал болмысы заманы 

мен өзінің қалып, кесірінен баянды бола алмады. Алғашында ақынның өзі де үміт етіп қызыға 

қараған Онегин уақыт өте келе бұрынғыдан да ұсақтанып, жақсы, бекзат болмысынан жаңыла береді. 

Біздіңше, Онегин өмірінің романда екі түрлі кезеңі суреттелген, біріншісі - жоғарыдағы абзал әрекеті 

тұсындағы негізі мен болмысында бар жақсы қалыбына көшіп кету мүмкіндігі болған кезең болса, 

екіншісі – осыдан кейінгі ойсыздық пен әлсіздік танытып, түзелместей құлдырау мен өкіну кезеңі. 

Онегинге ақынның өзі көп үміт артып, кешіріммен қараса да, балаң да мөлдір махаббаты сая 

таппай, жүрегі жазылмастай жараланған Татьяна соңғы кездесуінде Онегинге ащы ақиқатын айтып, 

одан өзінің оқ бойы биіктігін танытады. Татьяна қай кезеңде де өзінің ақылды, абзал, биік 

болмысынан титтей де төмендемейді. Татьяна бұрын да таза, аңғал да адал, ақылды қыз болатын, 

кейін де сезімін ақылына билетіп жақсы, бекзат болмысында қалады. Роман соңындағы Татьянаның 

тағдыры мен болмысы оның мына сөздерінен танылады: 

...Я вас люблю (к чему лукавить?),        

 Но я другому отдана;         

 Я буду век ему верна [1.148]. 

Байқағанымыздай, Татьянаның сөзі мен әрекетінде «басқаша болуы керек еді-ау» дейтіндей 

кемістік жоқ. Татьяна Жаратушы мен тағдырына қарсы келіп таласа алмады, ондай ойы да жоқ, ал өз 

ақылы мен жүрегіне сүйеніп жасаған шешімі мен әрекетінен титтей де мін таппайсыз. Онегинді қазір 

де сүйетінін жасырмай айтса, бұл оның о бастағы махаббатының шынайылығын танытады. Сөйте 

тұра тұрмысқа шығып өмірін қосқан күйеуіне адал боларына имандай сенесіз. Татьяна – Пушкин 

жазғандай, «мой  верный идеал», ал өзіміз риясыз мойындағандай, адамзаттың асылы.  

Онегинді Пушкин «мой спутник странный» деп сипаттапты. Ақын өз шығармаларында бір 

Онегин емес, талай жанмен жолдас, сапарлас болған, сөйтсе де Онегинді солардың бірі ғана санау 

жөн болмас. Себебі Онегин Пушкиннің өзі жазғандай, «странный спутник». Әйтсе де Онегин өз 

әлсіздігі мен ортасынан «жұқтырған» кеселінен айығып кете алмады. Роман соңындағы Онегиннің 

тағдыры тұманды, бұлыңғыр. Ақын оны анық «өлді» деп жазбайды. Бірақ романдағы Онегин өзі 

шындап өлмесе де, өмірінің өлгендей болған шегіне жетеді. Ал Абай оны өмірде жүре беруге ары мен 

намысы жіберместей болған өлім халіне жеткізеді: 
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Атам, анам – қара жер,         

 Сен аша бер қойныңды.        

 Сенен басқа еш жерден         

 Таба алмадым орнымды [2.28]. 

Абай Пушкиннің Онегиніне осылайша түпнұсқада жоқ арлы, ақылды шешім жасатады. 

Пушкин бір кездері өзі жақсы көрген кейіпкеріне соңғы сәтте қиын халден құтқарар көмек қолын 

созбаса, Абай оған жылы қабақ танытады, қайшылықты жанның қасиетін танытуға тырысады. 

Әсіресе Онегинді өлімге алып келуі – Абайдың оған жасаған зор жақсылығы. Өйткені Онегинге 

түзеле алмай сүйретіліп жүре бергеннен гөрі өлгені артық еді. Абай аудармасы арқылы Онегин 

өлімге бет бұрып біршама жағымды бейнеге айналады. 
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КӨРКЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ТҮРКІСТАН ӨЛКЕСІ 
   

Мақалада қазақ тарихи романындағы Түркістан өлкесіне қатысты пейзаждық суреттемелердің көркемдік 

кеңістіктегі орны мен маңызы талданған. Автор осы өлкеге қатысты нақты тарихи шығарманы ала отырып, 

ондағы табиғат суреттерінің шығарманың идеялық және көркемдік жүйесіне қатыстылығын атап көрсетеді.  

Кілт сөздер: тарихи роман, пейзаж, Түркістан. 
 

 Қоғам мен адам, табиғат пен кейіпкер проблемасы қашан да қаламгердің дарын мен парасат 

бірлігін сақтайтын әдебиеттің рухани өзегі. Табиғат пен адамның қарым-қатынасы бірінші кезекке 

шығып, ауқымды міндеттерді шешуге араласатыны барда, бұл жайттың қоғам тынысын яғни адам 

мен қоғамның қарым-қатынасын айналып өтпейтіні мәлім. Белгілі әдебиеттанушы-ғалым 

Б.Майтанов: «Кез келген қаламгер атаулы, ең алдымен айналадағы тіршілік суретін ой назарына 

алумен ерекшеленеді. Пейзаж әр қаламгер шығармашылығында әр алуан сипатта суреттеледі. Көп 

нәрсе жазушының көркемдік-дүниетанымдық бағдарына, талант ерекшелігіне байланысты» - деп 

жазады [1, 4б.].  

Көркемдік кеңістіктегі Түркістан өлкесінің табиғаты, жері мен суы, халқы мен тіршілігі қазақ 

тарихи романдарының ішінде Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер», Әбіш Кекілбаевтың «Үркер», 

Софы Сматаевтың «Елім-ай» шығармаларында толық көлемді полотно түзеді. Осы шығармалардың 

өлкелік заңды жалғасы іспетті шығарма – «Түркістан өлкесіндегі ойран». Шығарма арқауы 1916-24 

жылдар аралығындағы еліміздің оңтүстік өңірінде орын алған тарихи оқиғалардың әлеуметтік әсері 

мен өту сипатына құрылған. Шығарманың көркемдік тұрғыдан танымды да шынайылығына әсер 

етуші әдеби факторлардың бірі – пейзаждық суреттемелер. Түркістан өлкесінің пейзаждық көркемдік 

семантикасы адам мен табиғат, қоғам арасындағы байланысты яғни адамның қоғамдағы 

мекеншақтық орнын, сол қоғамға, қоршаған ортаға, сол өлкеге, сол өлкенің табиғатына деген 

психологизммен астасқан көзқарасымен шебер астасып жатады. Осы сипаттағы саралаудың бір үлгісі 

– Момбек Әбдіәкімұлының 2016 жылы жарыққа шыққан «Түркістан өлкесіндегі ойран» тарихи 

романы.  

«Түркістан өлкесіндегі ойран» тарихи романында Момбек Әбдіәкімұлы 1916-1937 жылдардағы 

Ташкент пен Шымкент өңірінде орын алған оқиғаларды архивтерде сақталған деректерге сүйене 

отырып жазған. Зерттеуші Шерияздан Елеукенов «Тарихи роман - прототипсіз» дегендей [2, 91б.], 

бұл романның бас кейіпкер Мамажан Сартаев – аталмыш жылдардағы қиын-қыстау кездердің 

барлығын басынан өткерген, сол шақтағы қазақтың көрнекті тұлғаларымен аралас-құралас болған, өзі 
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де сталиндік репрессияның қан шеңгеліне түсіп, одан аман шыққан оңтүстіктің  айтулы қайраткері. 

Романда Мамажан Сартаевтан бөлек Мұхаметжан Тынышбаев, Бақытжан Қаратаев, Әлихан 

Бөкейханов, Мұстафа Шоқаев т.б. тұлғалардың аттары аталады.  

Романда көркемдік кеңістік келбеті шығарманың идеялық-көркемдік тұрғыда көрініп автордық 

шығармашылық мәнерін танытады. Шығарманың уақыт бедері жиырмасыншы ғасырдағы қазақ 

тағдырындағы тауқімет жылдармен байланысты болғандықтан, сол мезгілдегі табиғат суреттері де 

барынша сүреңсіз бедерленеді: «Сол шапқаннан екеуі ұзақ шапты. Айнала тұлдыр. Кей жерлері 

кішкене толқынды төбешікті, кей жерлері жазық құмнан басқа көзге ілігер ештеңе жоқ. 

Қызылқұмның дәл осы тұсында құмшөп пен сексеуіл де өспейді. Тақыр шағылды. Аң-құс, жәндік 

атаулы да сирек. Автор-кейіпкер арасындағы қосүнділік сарыннан желі тартатын пейжаздық сурет 

қазақ ауылындағы жоқшылықпен үндес. Пейжаздағы бұл үндестіктің бояуы «ештеңе жоқ», «сирек», 

«өспейді»  сияқты тілдік бірліктер арқылы күшейе түскен. Суреттеудегі «аң мен құс, жәндік атаулы 

да сирек» қалыптағы көрініс «де» шылауы арқылы табиғат суретін өзара салыстыру арқылы 

күшейтіп, жоқшылық мәнін өзектейді. Автордың табиғат суретін баяндау стилиндегі  сөйлем 

құрылымының ерекшелігі де суреттеліп отырған кеңістікпен үйлесім тапқан.  Пейжаздық 

суреттемедегі келесі детальдар кеңістіктік ұғымдарға символикалық астар үстейді: 

Мезгіл күз ортасы болғансын, күн райы салқын тартқан. Шығыстан баяу самал есіп тұр. 

Әгәрәки жет қатты соқса, құм көшіп аласапран кезең басталады. Құм ортасында туылмаса да, 

шөлейітті саналатын өзен-бұлақсыз ауылда дүниеге келіп, сонда ержеткен Мамажан біледі, бұл 

далада қатты желдің әп-сәтте көтерілетінін...» [3. 9-10б]. Баяндаудағы пейзаждың шартты рай 

тұлғасындағы динамикалық кейіпке көшу мүмкіндігі табиғат суретінің ел арасындағы аласапыранға 

символикалық белгі мәнін көшіреді.  Мамажан кейіпкердің танымдық-тәжірибелік деңгейіндегі 

табиғат суреттері бар (шөлейтті саналатын бұлақсыз ауыл) сөйлемдегі стилистикалық апозиопезистік 

амал табиғат суретіндегі динамиканың болу, я болмау мүмкіндігін ғана емес, суреттің символикалық 

мәнін өзектеу қызметін атқарып тұрғандай.  

Тарихи романдағы Түркістан өлкесінің қазақ өміріндегі урбанизациялық сипаты жазушы 

назарынан тыс қалмаған. Атасы екеуі Арыстың стансасына жеткенде жан-жағынан көзін алмай, 

қатты таңданды. Шағырдағы станса мұның жанында түк емес екен. Мұнда бірнеше рельсті 

жолдар бар. Жолдарда жүрмей тұрған төбелері ашық һәм бөшкелі вагондар әр қатарда тізіліп 

тұр. Станса ғимараты да керемет – еңселі, іші кең, төбесі биік. Шағырдағы стансада бір басшы 

және үш-төрт-ақ жұмысшы жүреді. Ал Арыстағыда адам мол. Стансаның алдында да, артында 

да базар мен дүкендер көп. Аталы-балалы екеудің таңданыс көзімен  берілетін осы суреттеме қазақы 

ұғым үшін жаңалыққа толы. Жаңалық жазушының тілдік жүйесіндегі жаңа сөздер – станса, рельс, 

вагон сияқты жаңа заманның неологизмдері мен ғимарат, дүкен сияқты сипатты сөздермен өріледі.   

Бір тамның бұрышына арқа сүйеп, отыра кетті. Ұзақ отырды һәм ұзақ ойланды. Алдымен 

жаңағы ұсталған балалардың хәлін ойлап, қатты қамықты. Одан соң өз жайына ойысты. Енді не 

қылмақ? Қайда барып күн көрмек, қалай өмір сүрмек? Енді анау озбырлардан кек алмақ тұрмақ, 

Арыста жүрудің өзі мұң. Стражниктер аяқ бастырмайды. Мектептегілер мұны нағыз бұзақы етіп 

көрсетіп қойған. Біруақтан кейін әлгі көшені бойлай біраз сенделді. Тар көшенің борпылдаған 

топырағы тобықтан асады. Арыстың топырағы осындай бос, үнемі құм сияқты борпылдап 

жатады. Мезгіл күздің аяғына таяп бара жатса да, биыл жаңбыр аз. Мамажанның  дәл мынадай 

жағдайына күн райының осылай қарасып тұрғаны да жақсы. Жазушы ұсынған көркемдік 

кеңістіктегі қала дала қазағына соншалықты жат, суық  көрінсе де, жақсылық үміті «күн райының 

қарасып тұрғанымен» байланысты бедерленеді.  Көркемдік кеңістіктегі қалаға тән суреттер тек 

жаңашылдық сипатымен ғана емес, шығыстық қалалық мәдениетттің үлгі бедерлерімен де қабат 

өріледі.  Кеңістіктегі «борпылдап жататын бос топырақты» көшелер мен «арқа сүйеп отыра кететін» 

тамдар шығысқа тән көне мәдени болмыстан хабар береді.  

Қала мәдениетіне қатысты далалық танымның кереғарлығы мен құндылық мәніндегі айырым 

белгілері келесі бір диалогтық репликаның мазмұнына арқау болып тұр: «Таяқ жеуден бұрын 

топтанған жүгәрмектердің екі-үшеуін сұлатар. Сөйтсе, кеуденсін тырнаған өкініштің табы аз да 

болса басылар. Басына осындай ой келген Мамажан да ірі сөйледі: 

- Қатындыққа салынып, бәрің бірдей жабылып кетпесеңдер, бір-екеуіңе бой бермеспін. Ал 

араларыңда өзін мықты санайтын біреулерің табылса, шықсын жекпе-жекке! Осы жолы шын 

төбелесем!».  

Реплика кейіпкердің ішкі танымы мен құндылықтарын айқындап, кейіпкердің өсу, 

мәдениетаралық трансформациялануының детальдық көрсеткішіндей әсер қалдырады. Мұнда 

даланың еркін де, арға, намысқа адал ұлының даралық қасиеттері қаланың қара көлеңке көшелерінің 



504 
 

тасасынан шыға келуімен ассоциацияланатын бұзақы балалардың  тобырлық әрекеттеріне қарсы 

қойылады.  

Тарихи романда суреттелетін Түркістан өлкесі шығарманың көркемдік кеңістігі аясында барша 

ерекшеліктерімен толыққанды қамтылады. Түркістан аймағының шығармадағы оқиғалар 

уақытындағы пейзаждық суреттемелері көбіне кейіпкер көзімен суреттелгендіктен, кейіпкердің 

психологиялық болмыс, сезіністерінің жай-күйіне тәуелді болып отырады. Осы себепті де 

шығармадағы дала суреттері мен қалалық ландшафт көбіне-көп  кейіпкер санасындағы контрастық 

ұғым-құбылыстардан хабар береді. Авторлық баяндаудағы пейзаж шығарманың идеялық 

ұстанымымен сәйкестендіріліп алынып отырады да, Байырқұм, Арал, Қарақалпақ, Қызылқұм, 

Шардара, Арыс,Ташкент, Шымкент, Алматы, т.б. атаулар арқылы нақтылана түседі. Түркістан 

өлкесінің түркі жұртындағы орны мен маңызы, тарих қойнауларынан жеткен аңыз, оқиғалардағы 

көрініс-қалпын автор оқырманға  кейіпкер арқылы интермәтіндік сипатта дарытады да, романға арқау 

болған тарихи оқиғалармен шебер астастырады.  
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ӨНЕГЕ АЛАР БЕЙНЕ 
 

Абайдың өз өмірі мен өнері, өлеңінде бұрынғы-соңғы бар танымға сүйене отырып, өз 

тарапынан жасаған төл танымы болған. Ол – Толық адам ілімі. Абайда мұндай жаңалықты таным 

барын анықтап, айқындап, ғылыми айналымға енгізген ғалым – М. Мырзахметұлы [1]. Біз толық адам 

ілімі жайлы осы ғалымның терең ойлы, мол мазмұнды ғылыми нәтижелерімен қаруланып алып, Абай 

өлеңдеріне қайта үңілеміз, ақын өлеңдерінен толық адамның бейнесін іздейміз. Ақынның толық адам 

ілімін негіздеген өлеңдерінен бөлек назарымызға ең әуелі оның сүйікті ұлы Әбдірахман жайлы 

өлеңдері оралады. Әбдірахман 1894 жылдың күзінде төсек тартып жатып қалады да, келесі жылға 

ауысқан қысында қайтыс болады. Бұл жайсыз жағдай үлкен жүректі әке Абайды зор қасірет, қайғылы 

толғанысқа түсіреді. Абайдың ақыл-ой, жан-жүрегінен ұлы Әбдірахманның науқасы мен қазасына 

байланысты оннан аса өлең туады. Осы орайда ақын өлеңдерін талдай келіп, М.Әуезов Әбдірахман 

жайлы былай деп жазады: «Ол қазақ жастарының ішнде жолы бөлек жан – Әбдірахман болатын... 

Онымен салыстырғанда, Абай өзін ескі буын адамымын деп бағалап, Әбдірахмандай жасты жаңа 

төлдің, келешектің басшысы деп түсінген. Оның бойындағы білім мен талап және ірі мағынадағы 

адамгершілік қасиеттер қазақтың Абай үміт еткен барлық жас ұрпағына үлгі боларлықтай еді» [2. 

162]. Ақынның өзі «Әуелде бір суық мұз – ақыл зерек» өлеңінде: 

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,        

Сонда толық боласың елден бөлек [3. 95]- деп жазған болатын. Әбдірахманды ақын өлеңіндегі, 

әке бағалауындағы «толық, елден бөлек» адамға ұқсатамыз. Бұл ойымыз абайтанушы, Абайдағы 

толық адам танымын негіздеген ғалым М.Мырзахметұлының түйіндеуінен туған: «Ұлы ақын толық 

адам ұғымының қазақ ортасындағы нақтылы образын өзі үлкен үміт артқан баласы Әбдірахман 

бейнесі арқылы берілген өлеңдерінде жатқанын көреміз. Абай осы баласына арнаған өлеңдерінде 

көбінесе, адам болам десеңіз дегендегі талаптың басты-басты белгілерін Әбдірахман бойындағы ізгі 

қасиеттерді екшеп, елеп суреттеумен береді.  

Жаңа жылдың басшысы - ол.          

Мен ескінің арты едім – деп, Әбдірахманды жаңа ұрпақтың толық адам болу туралы асыл 

қасиет атаулыны бойына ұялатқан үлгі-өнегесі ретінде бейнелейді» [1. 253]. Ғалым М.Мырзахметұлы 

негіздеп түйіндеген бұл тезистік ой өзге ғалымдар тарапынан да мойындалып келеді. Мысалы, ғалым 

Ж.Ысмағұлов Әбдірахманды ақын өлеңдерінде насихатталатын  адамгершілік қасиеттермен 

байланыстырып былай дейді: «Абайдың Әбдірахман өліміне байланысты жазған өлеңдерін ақынның 
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жақсы адамгершілікті жырлаған шығармаларының биік шыңы деп бағалауға болар еді» [4. 112]. 

Толық адам танымының өзегі мен мәні – адамгершілік, қайырымдылық пен жақсылық. Толық 

адамның мәнін ғалым М.Мырзахметұлы былайша танытады: «Абайдың гуманистік дүниетанымынан 

туындап, бүкіл шығармаларында желілеп тарап жатқан толық адам жайлы ой-толғаныстарының құяр 

арнасы: «Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадалет, шафағат, секілді 

біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол құданың жолы» - деген сөзінде жатыр. Осы ой 

байламында Абай тарататын мораль философиясы мен адамгершіліктің негізгі желісі де жатыр» [1. 

252]. Біздің байқауымызша, Абай шығармаларындағы, оның ішінде Әбдірахманға арналған 

өлеңдеріндегі адамгершілік жайын сөз еткенде ғалымдар үнемі М.Әуезов пен М.Мырзахметұлы 

түйіндеген әрі негіздеген тірек ойлардан бастау алып жататындай көрінеді. Академик З.Ахметов 

Абайға арналған зерттеу кітабында былайша ой өрбітеді: «Абай Әбдірахманның адалдығын, 

адамгершілігін, талабының зор екенін, жігерлілігін, ғылым үйренуге ерекше ынталылығын тебірене 

жыр етеді» [5. 147]. Толық адам танымының мән-мағынасы жайлы түйіндеулер ғалым М.Әліпханның 

да зерттеу еңбектерінде біршама мол беріледі, соның бір үзігі мынадай: «Абайдағы адамгершілік 

мәселесі құбылыс ретінде толық адам арқылы көрініп, ең түпкі мәні – махаббат пен әділет, ізгілікке 

дейін дамып, ұштала береді. Толық адам және оның өзегі мен негізі – махаббат, әділеттің аралығында 

адамгершілік асыл қасиеттің қыр-сыры ашыла түседі» [6. 237]. Абайдың ұлы Әбдірахман жайлы 

өлеңдерінде «адамгершілік асыл қасиеттердің қыр-сыры ашыла түседі».   

Абайдың ұлы Әбдірахманға арнаған өлеңдері оның «Әбдірахман науқастанып жатқанда» 

өлеңінен басталады. Ақынның бұл топтағы өлеңдерін ғалым Ж.Ысмағұлов «лирикалық поэма» 

ретінде қабылдайды: «...мазмұн тұтастығы жағынан қарағанда, осынау бір топ өлеңдерді, біздің 

ойымызша, ақынның түйдекті сезім толқынынан туған шағын бір лирикалық поэма деп те 

қабылдарлықтай» [4. 112]. Әбдірахманға арналған алғашқы өлеңдерінде Абай көбіне өзінің көңіл 

алаңы мен сезім күйлерін жеткізеді. Ақын Абай, әке Абай келесі екінші өлеңінен бастап-ақ 

Әбдірахманның сипатын таныта бастайды. Баласының бейнесін жасауға «рәушан сипатын тез көрсет 

бендеге» [3. 167] деуменен еріксіз кірісіп кетеді. Әйтсе де Әбдірахман науқасына байланысты 

өлеңдерде оның бейнесін беруден гөрі амандығын Алладан жалынып тілеу жағы басым. Толық 

адамды ойға оралтар Әбдірахман бейнесі оның өліміне байланысты шығарылған өлеңдерде 

қоюланып көрінеді. «Әбдірахман өлгенде» деп аталатын алғашқы өлеңде Әбдірахмандай жақсы 

жанның тегі саналатын Құнанбай атасының асылға негіз болған абзал болмысы бейнеленген. 

Құнанбай бейнесін тарата таныта келіп, ақын өз ойын «ол сыпатты қазақтан дүниеге ешкім келмепті» 

деп түйіндейді. Әбдірахманның анық өзіндік бейнесі «Әбдірахман өлгенде» деп аталатын екінші 

өлеңде сомдала бастайды. Абайдың толық адамы – «ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстаған» 

адамгершілік жағынан әбден жетілген тұлға. Аталған екінші өлеңде Әбдірахман бейнесінің 

ақылдылық қыры «өнері жұрт асқан, ғылымға көңілі зерек» сипаттарымен танылса, жүрекке қатысты 

қасиеттері «жүрегі жылы, ғаріпке қамқор, боямасыз ақ көңіл» рақымды қалпымен көрінеді. Ал 

қайраты өлеңде айтылған «бойы құрыш, ер Әбіш, еңбекқор» сипаттары арқылы көрініс тапқан. 

Сөйтіп Әбдірахман болмысында толық адам болуға жеткізетін үш қасиеттің бәрі де түгел орын 

алғанын байқаймыз. Олардың біреуінің болмай қалуы кісінің қасиетті дерлік болмысына нұқсан 

келтіріп адамгершілігін ақсатады:   

Жеке-жеке біреуі жарытпайды,         

Жол да жоқ жарыместі «жақсы» демек [3. 95].  

Өмірде мұндай жайсыз жағдай жиі ұшырайды. Тіпті «жақсы-ақ» деген адамның өзі ақылды, 

қайратты болса да, әділетті, рақымды бола алмай , я қайырымды, мейірімді, еңбекқор болғанымен, 

шын ақиқатты танытар тұста ақыл-ойы сыр беріп, кем соғып жататыны болады. Ал Әбдірахман 

өлеңде айтылғандай, өз болмысында ақыл, қайрат, жүректен шығар қасиеттердің бәрін де иеленген 

жан. Әбдірахман бейнесі оның өзіне арналған әр өлеңде үлгі-өнеге болар сипаттарымен толыға 

береді. «Әбдірахман өлгенде» деп аталатын үшінші өлең көлемі жағынан тым қысқа, шағын ғана, 

сонда да бұл өлеңнің Әбдірахманның бейнесін жасауда үлесі мол болған. Біз осы өлеңді толық беруді 

жөн көреміз:   

 Тұл-бойың ұят, ар едің,         

 Ескеріп істеп, ойлаған.         

 Тәуекелге нар едің,         

 Талаппен терең бойлаған.        

 Ерлікке де бар едің,          

 Үйренуге тоймаған.         

 Жасқа жас, ойға кәрі едің,        
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 Атаңның атын жоймаған.        

 Замана, неткен тар едің,          

Сол қалқамды қоймаған [3. 181]?   

Қысқа ғана осы өлеңде кісі қызығып қайран қалатындай абзал адамның болмысы бар. Қай 

заманда да адамзат қоғамы әсіресе ар, ұятты адамдарға зәру болған, ақылдылары да көп болмаған, 

ақынның «ақымақ көп, ақылды аз» деп күйінетіні де тегін емес. Ал қайраттылық, қуаттылық, тіршілік 

қамымен төзімді, шыдамды болу – өмір талабы, өзгесі болмаса да, тән қуатынсыз қалатын кісі кем. 

Берілген өлеңге мән беріп қарасақ, сипсттаған иесінің жан-жақты жетілгенін танытып тұр. «Үйренуге 

тоймаған, талаппен терең бойлаған, ойға кәрі» болуы Әбдірахманның ақылын танытады, «тұл-бойың 

ұят, ар едің» дегенде хақ жолдан айнымайтын абзалдық, ақ жүректілік көрінеді. Ал «тәуекелге нар 

едің, ерлікке де бар едің, жасқа жас» секілді сипаттаулар мықтылық, қайраттылықты ойға оралтады. 

Байқағанымыздай, мұнда да Әбдірахман ақыл, қайрат, жүректің бірлігімен танылған сипатымен 

көрінеді.           

Әдетте ақын өмірде де, өнер-өлеңінде де кемшілікті көп көріп қанағаттанбай өткен қалпымен 

ерекшеленеді. Өйткені ол көрген өмір құбылыстары мен замандастарының бойында ақын көңілін 

құлазытып қынжылтар жайлар мол еді. Абайдың өзі өскен көңілсіз, қараңғы ортада ақыл-ой, 

жүрегіне жұбаныш еткені – балалары, үміт еткен жастары, Әбіші еді. Сондай жақсы жаны, сүйікті 

баласы Әбдірахман жиырма жеті жасында көз жұмғанда, қайғылы әке ұлына деген бар арманы мен 

сағынышын өлеңіне жиып салады. Онысы өзіне де жұбаныш болып, кейінгі ұрпақ біздерге де өнеге 

етер асыл мұра болып қалды. Шынында да, әке бағалауында Әбдірахмандай жан болмаған, оны ақын 

жүрегін жарып шыққан жырлары жария етіп тұр. Сірә, ақын Әбдірахманның болмысын танып-біле 

жүріп, толық адам жайлы өлеңдерін тың таным, жаңа қуатпен жазғандай.   

Әбдірахман - Абайдың ақыл-ой ізденісі арқылы негіздеп тапқан әрі адамзат қамын ойлап 

ұрпағына мұра еткен толық адам ілімінің көзбен көріп қолға ұстар айқын көрінісі. Орындалмас 

қиялдай көрінген толық адам тұлғасы Әбдірахман бейнесі арқылы өмірлік шындыққа айналған. 
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ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНДА ТҮРКСТАН ТЕМАСЫ 

 (Жазыўшы Камал Мәмбетовтың «Түркстан» романы мысалында)  

 

Қарақалпақ көркем сөз өнеринде тарийхый темада Т.Қайыпбергенов «Қарақалпақ дәстаны», 

К.Султанов «Әжинияз», А.Садықов «Бостансыз бүлбил» (Бердақ шайырға арналған), С.Баҳадырова 

«Тәғдир», «Тумарис ҳәм Кир», Ҳ.Өтемуратова «Тумарис», «Ҳүрлиман» романларын дөретти. Усы 

қатарда жазыўшы ҳәм илимпаз, филология илимлериниң докторы, профессор К.Мәмбетовтың 

«Бозатаў», «Посқан ел», «Түркстан» романлары айрықша орын ийелейди. Буның себеби − Камал 

Мәмбетов заманагөй темадағы «Ҳүждан» (1991) романы менен өтмиш ўақыяларын сүўретлеўге 

арналған «Бозатаў» (1986), «Посқан ел» (1988), сондай-ақ «Түркстан» (1993) романларын жазыўға 

шекем миллий әдебиятымыз тарийхы бойынша «Әййемги қарақалпақ әдебияты» (1976), «Фольклор 

ҳәм жазба әдебият» (1978), «Каракалпакская литература XIV-XVIII века» (1984), «Ерте дәўирдеги 

әдебий естеликлер» (1986), «Наўайы ҳәм қарақалпақ әдебияты» (1991), «Өзбек ҳәм Қарақалпақ 

әдебий байланыслары» (1992), «Қарақалпақлар тарийхы» (1993), «Қарақалпақлар шежиреси» (1993), 
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«Шығыс әдебияты тарийхы» (1993), «Әжинияз» (1994), «Қарақалпақлардың этнографиялық 

тарийхы» (1995), «Қуран тәлийматлары» (1996), «Әмир Темур ҳәм Едиге» (1996) сыяқлы 

мийнетлерин жәриялады. 

Илимий-изертлеў жумыслары барысында К.Мәмбетов халқымыздың тарийхый төркинине 

айрықша итибар қаратады ҳәм: «қарақалпақ халқы тили, түр-түси, үрп-әдети, этнографиясы бир-

бирине жақын болган қазақ, өзбек, қырғыз ҳәм түркмен халықларынан бөлек жасаған емес. Өз 

алдына халық болып қәлиплесиў дәўирлери де солар менен сыбайлас. XIV әсир, бәлки, оннан да арғы 

дәўирлерге сәйкес келеди. Ал, халықтың пүткиллей азайып қалыўының себеплери феодаллық 

урыслар менен байланыслы. Соның ушын да қарақалпақлар басқа түрки халықлар қатары VI әсирден 

баслап XIV әсирге шекем даўам еткен улыўма түрки жазба естеликлерин өзлериниң ортак мүлки 

сыпатында қарайды», − деп тастыйықлайды [4:6]. Аласапыранлы заманларда ата-бабаларымыздың 

басынан кешкен ўақыяларын өз ишине алған «Посқан ел» романының сюжетинде қарақалпақлардың 

XV-XVI әсирлердеги Ноғайлы дәўириниң ыдыраў тарийхы сүўретленсе, «Түркстан» романының 

сюжетинде XVII-XVIII әсирлерде қарақалпақлардың басқа түрки тиллес халықлар менен биргеликте 

жасағанлығы, қалмақ басқыншыларының шабыўылынан соң ата журты Түркстанды таслап, Хорезм 

ойпатлығы, Арал жағалаўларына көшиўи сөз етиледи.  

Жазыўшы «Түркстан» романының бир пүтин сюжетине арқаў болған тарийхый ҳәдийселерди 

қайта тиклеп, жан ендириўге ҳәрекет еткенлигин өзиниң «Қарақалпақлардың этнографиялық 

тарийхы» (Нөкис, 1995) китабында былай көрсетип өтеди: «Бул дәўирде Түркстан ханлығы 

қурамында қазақ, қарақалпақ ҳәм өзбек халықлары да бар еди. Ешим Мухаммед хан есапланғаны 

менен (Түркстан ханы – Б.З.) сол ўақыттағы Бухара ханы Абулфайыздан (1711-1747) ғәрезли болды. 

Абылфайыздың Түркстаннан салық өндирип алыўдан басқа талабы болмады. Түркстанның 

шегараларын сыртқы душпанлардан қорғаўдан бас тартты. Усындай себеплер менен пүткил 

Қазақстан даласын басып алыўға бел байлаған жунгарлар (қалмақлар − Б.З.) 1723-жылы бәҳәрде 

Түркстан жерине бастырып кирген еди. Жунгар патшасы Цеван Рабтан бул саўашқа жүз мыңнан 

артық әскерин төккен еди. Қазақстан тарийхындағы «Ақ табан шубырынды, алқа көл сулама», 

қарақалпақлар тарийхындағы «Посқан ел» тәғдирлери солай басланған еди. Қалайда Түркстанда бул 

дәўирде ярым миллионға шамалас адам қырылып, қалғанлары душпанға бенде болған. 

Тарийхшылардың берген мағлыўматларына қарағанда, бул жан түршигерлик саўашлардан кейин 

Түркстанға көп жылларға шекем адам дарымаған» [4:16]. 

Жазыўшы усындай тарийхый ҳақыйқатлықты көркем шынлыққа айландырыўда экспозициялық 

сүўретлеўлерден, каҳарманның диалоглы ҳәм монологлы сөйлеўлеринен, авторлық баянлаўдың 

ишине енгизилген портретлик ҳәм пейзажлық сүўретлеўлерден утымлы пайдаланып отырғанлыгын 

көремиз. Мысалы, романның тийкарғы ўақыясына кириспестен алдын автор Жийен жыраўдың 

«Посқан ел» поэмасы менен Бердақ шайырдың «Болған емес» қосығынан  қысқа үзиндилерди ҳәм 

«Үй дәрти – биреў, Ел дәрти – екеў» деген халық нақылын эпиграф сыпатында қолланады. Бул 

арқалы автор Түркстан дәўиринде жасаған халқымыз тәғдириниң жаўгершиликлер менен 

бүлгиншиликлерге толы болғанлығын, Аманлық сыяқлы ел басшыларының  өз дәрти менен бирге ел 

дәртин қоса қайғырғанына алдын-ала силтеме береди.  

Ҳақыйқатында да, романның дәслепки бети тәшўишли демлерди аңлатыўшы ритм менен 

ашылады: «Бул мүдҳиш ўақыя тап сол қараң қалғыр бир мың жети жүз жигирма үшинши жылдың 

сәўир айының сегизинши сәнесинде, сәҳәр ўағында пайда болды. Есиңе алсаң еңсең түсип, жүректи 

езип жибергендей жүдә биймаза күн еди ғой бул күн…» [5:3]. 

Автор бул қорқынышлы хабарды «қалмақлар Созаққа бастырып кирди» ямаса «қалмақлар 

Түркстанға ҳүжим жасады» деп жай хабарламастан, жоқарыдағыдай сәдде-сәдде сөзлер менен 

баслаған. Тийкарғы ўақыя Сығнақ қаласының ҳәкими Аманлықтың қала қурылысын көркейтиў 

мақсетинде Бухараға келген жеринен басланыўы тийис болса, бул эпизод автордың нийетине бола 

бираз артқа шегиндирилип, романның 7-8-бетлерине жайластырылған.  Сол күни Аманлық сыйлы 

адамлар қатарында қала ҳәмелдарлары менен бирге «Елшилер сарайы»на орналасады. Түсинде 

Аманлық буннан он төрт жыл бурын өлген анасының шөллеп келип, шай ишиўин ҳәм «Елге қайт, 

қулыным» деп жалбыраныўын жақсылықтың әламаты деп емес, ал душпанлардың Түркстанды басып 

алғаны ҳәм өзиниң де өлимине жорымаллайды. 

« − Я тоба! Адам түсинде қайтыс болған адам менен ушырасса өледи дейтуғын еди. Мен 

бүгин буннан он төрт жыл бурын қайтыс болған анам менен ушырастым. Яки мен де сол жаққа… − 

деп сыбырлап барып тоқтады»[5:5]. Әдебиятшы И.Султан: «Жазыўшылар көбинесе, шығарманы 

туўрыдан-туўры ҳәрекеттен баслап, экспозицияны усы ҳәрекеттиң сүўретлениўи тийкарында жүзеге 
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келтиреди» [7:184] – деп жазған болса, «Түркстан» романында сюжеттиң басланыўында Аманлықтың 

көрген түси оңында да жүз берип, ўақыяның трагедиялық жуўмақланыўына алып келген. 

Жазыўшы усылайынша келешек сюжеттиң раўажланыўына түртки болатуғын жағдайларды 

қаҳарманның санасы, ишки монологлы ойларына қатнаслы сүўретлеген. Енди уйықлай алмасын 

билгеннен соң, Аманлық тез кийинип алып, айна алдына барады. Сарай алдындағы тынық ҳәўизде 

жүзип жүрген бир жуп ақ қуўды көрген Аманлықтың қыялынан мынадай ойлар өтеди: « – Булар 

бахытлы! – деп сыбырланды Аманлық. – Яқ, булар бахытсыз, – деди бирден өз пикиринен қайтып. 

Еки адамның бахты елдиң бахты бола алмайды. Булар көп болыўы керек еди. Оның үстине көл де, я 

теңиз де емес, ҳәўизде жүрипти. Топарынан айрылған өриси тар қус. Булар ҳеш қашан бахытлы 

бола алмайды… Өрисинен айрылған…» [5:6].  

Аманлық усы ўақыттан баслап-ақ топарынан айрылған бир жуп ақ қуў сыяқлы қалмақ 

басқыншылары себепли өзи ойнап-өскен ата мәканы менен ел-халқынан биротала айра түседи. 

Романда тарийхый дәўирдиң усындай қыян-кески ўақыяларын Аманлықтың монологлы ойлары 

арқалы сүўретлеўде жазыўшыдан үлкен шеберлик пенен жоқары эрудиция талап етилгени анық. 

Аманлық сол күни Түркстан тәрептен киятырған белгисиз кәрўанлардан  «Түркстанды жаў 

шапты» деген суўық хабарды еситкен бойы кеўил-хошлығы жоғалып, өзи басқарған кәрўанды тезлик 

пенен жолға таярлап елге қайтыўға асығады. Романның сюжетинде автор халқымыздың бир әсирге 

шамалас тарийхый дәўир ўақыяларының ең әҳмийетлилерин таңлап алып, бас қаҳарман Аманлық 

басқарған кәрўанның 33 күнлик сапарына шеберлик пенен жайғастырған. Узақ жол басып киятырған 

Аманлықты қанлы урыслардың себеплери менен тыныш елди бүлгиншиликке салған 

басқыншылардың бийбастақлық ҳәрекетлери  терең ойландырады. Жаў қолында қалған елдиң 

тәғдирине жаны ашып, гүйзелиске түскен Аманлықтың ишки кеширмелеринен өтип атырған 

монологлы ойларын автор ҳәр бир бапқа өткен сайын күшейтип барған: « – О қүдирети күшли алла! 

Халқым қырғыннан аман қалғанда…  – Ах! Жаўға жемтик болған елим-ай!..., «Қазаның ишинде 

қалған халық не күн кеширип атыр екен? Сейдинли ата журтым Сығнақ, халқымның қәҳәри болған 

қәдирли Қаратаўым өзиң мәдаткар болагөр… «Ел қолдан кетипти… Гүл ийиси қуйқаға мегзеди ме? 

Демек, бул жерден жақсылық күтип болмайды. Еле Түркстанға жетиўимизге қаншама күн бар? 

Сонда да, самалдың өлимтик ийисин алып келип турғанын қара?» [5:22;38; 43;57]. 

Усылайынша, роман сюжетиниң көпшилик орынларында автор баян дизбегиниң бир ушын 

қаҳарманның ишки монологлық ойларына жүклеў арқалы ўақытлық өткермелерди тезлетиўге, 

ўақыялардың реаль ҳәм көркем сүўретлениўине ерисип барған. Романның бирпүтин сюжетлик-

композициясын дүзиўде автор Аманлықты орайлық орынға шығара отырып, ел басшысы, батыр 

сәркардасы сыпатында жаў қолында қалған халқының аўыр тәғдирине ашындырып, ойландырады. 

Керек жеринде ишлей гүйзелиске түсирип, толғандырады, өзин-өзи айыплап, өкиндиреди.  

− Әй, пүткил әлемди услап турған, қүдирети күшли алла! Не жазығы болып еди, бул мүсәпир 

қарақалпақлардың! Еңиреместен жүрип еркин жасағандай бир парша жери, жыламай отырып 

жейтуғын жалғыз тислем наны болмады ғой бул сорлылардың! Қай жерге барса да алдынан жаў, 

арқасынан таў шыға бергени неси? Мени кишкене елдиң ағасы етип жаратқанша, үлкен елдиң 

кәмарының тоғасы етип неге жаратпадың! Едилде ел болып едик. Есер жаў ергенегимизди 

сындырды. Түркстан елимизге түңлик болған ата журтымыз еди. Оннан да айырды. Енди қай 

жаққа барады, бул сорлы қарақалпақлар! 

«− Неге өйттим? Бухараға Барлықбай батырды жиберип, өзим Сығнақта қалғанымда болмас 

па еди?...  – Япырмай бала… Соншама ханлар менен табақлас болғанымда өз халқыма не пайдам 

тийди? Отыз жыл даўамында үлектей үш ханның оданбасысы болдым» [5:208]. 

Усылайынша, автор Түркстан дәўирине тийисли тарийхый ўақыялар дизбегин бастан-аяғына өз 

тилинен туўрыдан-туўры баянлай берместен, қаҳарманның монологлы ойлары, портретлик ҳәм 

пейзажлық сүўретлеўлерге, автордың ҳәм қаҳарманның ҳаўазы биригип келген еки ҳаўазы сөзге 

көркемлик функция жүклеў арқалы ерисип отырады. Мысалы, ел басшысы Аманлықтың жол жүрип 

киятырып өзи менен өзи ишлей сөйлесиўин, ой түбине жете алмай сарсылыўын автор: «Ол ашыў-

зердеге шыдамағаны ушын өз мушын өзи кемирер еди… Тек өзи менен өзи ғана сөйлесип киятыр… 

Аманлық ойланып-ойланып ой түбине жете алмай киятыр… Аманлық және ойланыўға берилди. Өзи 

сондай, өз-өзи менен сөйлессе күнниң батқанын да билмей қалады» [5:29;95;101;138] деген 

түсиндирмелери менен толықтырып отырады. Көрип өткенимиздей, Аманлықтың узыннан-узақ ишки 

монологлы ойлары тек ғана қара басының қайғысын ямаса шаңарақ ағзаларының мәпин емес, өзи 

жасаған социаллық жәмийеттиң шешилиўи қыйын қарама-қарсылықлы мәселелерин ашыўға 

бағдарланған. Роман сюжетинде қысқа пурсатларда берилген Аманлықтың ишки сөзине қарағанда 
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автор баяны менен бирге келген қаҳарманның кеңейтилген ҳәм узыннан-узақ ишки монологлы 

ойлары басым орын ийелейди.  

Роман қурылысындағы портретлик сүўретлеўлерге де автор көркемлик функция жүклеў арқалы 

сол дәўирдиң руўхын бериўге ҳәрекет еткенлиги сезилип турады. Мысалы, Аманлықтың Бухарада 

«Елшилер сарайы»нда турған пайыттағы сыртқы көринисин автор сол ўақытта ийелеп турған 

лаўазымына сай түрде былайынша сызып көрсетеди: «Аманлық…әжайып бир сәркардаға усап 

көринер еди. Шынында да солай» [5:6]. 

Аманлықтың сыртқы келбети биринши күни қаншелли айбатлы ҳәм салдамлы көринсе де, 

елинен узақта жүрип қорқынышлы хабарды еситкен бойы бийғамлық пенен қәтержамлықтың орнын 

бир сәтте алағадалық пенен  кеўилсизлик ийелеп алады. Кәрўанды тезлик пенен жолға таярлап, өз 

елине атланып баратырған пайытындағы Аманлықтың кейпиятын автор былайынша сызып 

көрсетеди: «Кәрўанды баслап киятырған Аманлықтың өзи жүзи қуўарыңқырап жийрен аттың 

үстинде жети бүгилип отыр. Бул кәрўан басы емес, бәлки, жигербентинен айрылып азаға 

баратырған әлле қандай кеўилсиз бир султанға мегзейди. Қасындағылар да тап сондай Хожейниниң 

қас-қабағына қарап ҳәмме тым-тырыс болып киятыр» [5:13]. 

Жазыўшы роман орайында турған қаҳарманлардың портретлик сыпатламаларын сол ўақыттағы 

турмыслық шәраятқа ҳәм қаҳарманлардың кеўил-кеширмелери менен қыймыл-қозғалысларына сай 

рәўиште  жанландырып сүўретлеўге айрықша итибар қаратады. Қаҳарманның портретин жасаў 

үлгиси ҳаққында қазақ илимпазы Р.Бердибаев былайынша жазады: «Әдебият тәжирийбеси портрет 

жасаўдың оғада қурамалы ўазыйпа екенлигин көрсетеди. Адамның түр-түсин сүўретши сыяқлы 

айнытпай көшириў қыйын болған менен, сол келбетти автордың ямаса өзге қаҳарманлардың көзи 

менен және анық ситуациялар үстинде бериў аңсат емес. Портрет жекке өзиншелик мақсет ретинде 

алынса оның оқыўшыға тәсири шамалы, келер-кетери жоқ әшекөй сыяқлы болады да қалады. Ал 

көркемлик анық мақсети шынлық мураты белгили қаҳарман пишинин жанлы ҳәрекет, қыймыл-

қозғалыс гезинде айқынланыўын талап етеди. Демек, реалистлик әдебиятта портреттиң өзинен 

қаҳарманның минезиндеги елеўли белгилер аңғарылып отырыўы лазым» [1:86]. 

Әсиресе, автор 33 күн даўамында кәрўан тартып киятырған Аманлықтың тулғасы менен кеўил 

кеширмелериниң ҳәр қыйлы муқамға дөниўине баслы дыққат аўдарады. Романда персонажлардың 

келбети менен ишки дүньясы, жаратылысқа болған көз-қарасы менен характерлик өзгешеликлери еки 

бағдарда сүўретленген. Мысалы, жунгар (қалмақ – Б.З.) басқыншыларының ханы ҳәм сәркардалары 

Цеван Рабтан менен Церон Доржының ҳәдден тыс жаўызлық ҳәрекетлерин терең ашыў мақсетинде 

автор портретлик сүўретлеўлерден шебер пайдаланған. 

 «Цеван Рабтанның жасы алпысқа келип қалған болса да өзи әлле қайда жас көринеди. Сийрек 

ғана мурты бар, ал көзлери болса пүткиллей мәлим пышықтың көзине мегзес еди, оның үстине 

қәҳәрли. Ол сөйлемесе де бир қарағаннан-ақ ҳәмме айбынады. Бирақ өлердей зықна адам еди. Гейде 

мәртлиги де басым, көбирек, мақтаған адамға ийип кетеди. Ҳәр қандай адамға рейими түсе 

бермейтуғын жаўыз. Өзинен басқа ҳеш кимди де мисе тута бермейтуғын менменлиги бар …» [5:67]. 

Бул жерде Цеван Рабтанға роман ўақыяларының шийеленискен орынларында автор өзиниң 

идеялық-эстетикалық концепциясынан келип шығып, ашықтан-ашық унамсыз баҳа береди. Сөз 

шебери жунгар ханы Цеван Рабтанның сәркардаларының бири Церен Доржының сыртқы портретин 

де усы бағдарда карикатуралық усылда сызып көрсетеди: « … ол ҳәдден тыс жуўан болып жән-

жағына қайырыла алмас еди. Қарны жуўан болғаны менен аяқ бети жип-жиңишке, аяғына 

балалардың етигиндей кишкене етик кийип жүреди. Басы да кип-кишкене болып, кийген дуўлығасы 

тап түймедей болып көринеди. Оның үстине бети жап-жалпақ самардай, көзлери жумылып, май 

басқан қабақлары салбырып төменге түсип кеткен. Желкелери болса тап түйениң өркешиндей 

бөлек-бөлек. Жарасықсыз мурты тап балалардың ләңкисиндей тарам-тарам болып кеткен бир 

сықылсыз адам еди. Оның үстине ҳәдден зыят мақтаншақ» [5:54]. Церен Доржының келбети 

қаншелли дәрежеде секилсиз болса, өзи де қорқақ екенлигин «Оны батыр етип көрсетип, барлық 

бәледен аман сақлап киятырған сегиз қабат саўыты болса керек», – деп сықақлайды. Жазыўшы 

усылайынша портретлик сүўретлеўлерден роман қаҳарманларының сыртқы келбети менен руўхый 

дүньясын ашыў усылы ретинде пайдаланған. Қалмақ басқыншыларының сыртқы көринисиндеги 

белгилерди автор Аманлықтың портретине қарама-қарсы қойып сүўретлеген. Бул жағдай 

фольклорлық сүўретлеўлерди еске түсирсе, екиншиден, карикатуралық усылда сызылған портретлер 

автор позициясын анықлаўға жақыннан жәрдем береди.  

Илимпаз Р.Бердибаев «Қазақ тарийхый романы» мийнетинде: «тәбият сүўретин сызыў – мәзи, 

жеке мақсет емес. Ол бирде ўақыяны раўажландырыў ушын мотивировкалық хызмет атқарса, және 

бир жерде адамлардың минез-қулқын ашыўға жәрдемлеседи. Көркем әдебиятта тәбият көринисин 
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сүўретлеўдиң бурыннан киятырған еки түрли усылы бар. Усының бири – тәбият қаҳарманның кеўил-

күйи, кеширмелерине қарай, усыған салыстырылып, ушластырылып сүўретленеди. Бунда қаҳарман 

қуўанса, тәбият та қуўанып, қаҳарман ренжисе, тәбият та ренжип отырады. Ал, екиншиден – тәбият 

адам сезимине қарсы контраст сыпатында сүўретленеди» – деп жазады [1:86]. Ҳақыйқатында да,  

К.Мәмбетовтың биз сөз етип отырған «Түркстан» романы қурылысында тарийхый дәўир көриниси 

менен қаҳарманлардың тәғдирин бүгинги китап оқыўшысының көз алдына жанлы сәўлелендириўде 

пейзажлық сүўретлеўлер сюжетлик мотивировка, параллель психологиялық ҳәм контрастлық 

сүўретлеў усылы сыпатында өнимли қолланылған.  

Аманлықты Сығнақ қаласынан Бухараға келген дәслепки күни «Елшилер сарайы»ның 

айналасына егилген әлқызыл гүллер менен сәрҳаўыз бойына отырғызылған мәжнүн таллар айрықша 

заўықландырып, кеўиллендирип жиберген болса, сол күни түнде буннан он төрт жыл илгери өлген 

анасын  түсинде көриўи тәшўишлендиреди. Сол пайытта Аманлыққа өзин қоршаған тәбияттың сулыў 

сүўрети менен қала көриниси гүңгирт түсли болып көринеди. Автор буны былайынша сүўретлеген: 

«Таң шамаласып қалыпты. Сонда да, түнги Бухара түнерип көрингени ушын әдеўир қорқынышлы 

еди. Аспанда жолақ-жолақ бултлар сүзип, қала үстине қәўип-қәтер салып турғандай сарайдың алды 

бети әбден түнерип, узағырақтан көринген бәлент минараттың көлеңкеси өжирениң әйнеклерин 

қаплап алып таңның атып киятырғанлығын да сездирмеўге ҳәрекет етеди» [5:6].  

Романның «Екинши күн» деп аталған бөлиминде белгисиз кәрўанлардан Түркстанға қалмақ-

ойратлардың ҳүжим жасағанын еситкен бойы Аманлық Әбдиләзийз ханның қабыллаўында болып 

жәрдем сорайды. Лекин, өтиниши орынланбағанлықтан, ол баслаған кәрўан тезлик пенен Бухарадан 

Сығнаққа жол алады. Автор сол пайыттағы Аманлықтың кеўилсиз кейпиятына қала көринисин 

былайынша параллель қойып сүўретлейди: «Түстен кейин аспанды булт қаплады. Тоқсан журттан 

кәрўанлар келип түйилискен Бухара түнериўи менен қала берди» [5:13]. Жолға шықкан Аманлықтың 

түскин кейпиятын Бухараның бағлы-ҳәремли сулыў қаласы менен көк ийиси аңқып турған жазық 

даласы, мунарланған бийик таўлары менен сылдырлап аққан суўлары, Түркстанға жеткенше аяғың 

шық илмейтуғын өзгеше түсли көринислери  заўықландырмастан, керисинше, гөззал тәбият 

көринислери Аманлықтың кеўилсиз кейпиятына контраст қойып сүўретленеди. Усылайынша, 

романның дәслепки бетлеринен-ақ, автор тәбият көринисине тән тойғын бояўларды қаҳарман 

психологиясын ашыўдың гилти сыпатында қолланады. 

Пейзажлық сүўретлеўлер автор тәрепинен бәрҳама қаҳарман психологиясын ашыў усылы 

сыпатында ғана емес, олар жасап атырған мәкан-жер, тиришилик дүньясын көркем сүўретлеўде 

қолланады. Автор Аманлықтың Бухарадан Түркстанға қайтып киятырған пайытындағы сюжет 

ўақыяларын бираз тоқтатып, оқыўшыны ол жасаған Жийдели елатының күн көрис тиришилиги ҳәм 

сулыў көриниси менен таныстырады: 

«Тап сол бир мың жети жүз жигирма үшинши жылдың сәўир айының сегизинши сәнесинде 

бул аўыл да ертерек оянған еди. Таў арасынан көтерилген күн зерли нурларын әлемге тарқата 

баслады да, жердиң бетин замарықтай қаплап атырған ақ отаўларға бир қыя бағып, қой қозылап, 

бота бозлап атырған қәдимги азанғы аўыл тиришилигин бирден жанландырып жиберди. 

Гүмбирлеме ақ отаўлардың түңликлеринен шыққан түтин шарбы булттай шубатылып кең аспанды 

қаплай баслады … Жийделиге быйыл бәҳәр наятый ерте келген еди. Қаратаўдан ескен жағымлы 

самал енди ғана ғумша жая баслаған таў гүллериниң әлўан ийислерин алып келип, аўыл иши жупар 

ийислерге толып кетти…» [5:14-16]. Усындай пейзажлық сүўретлеўлердиң хызметин әдебиятшы 

Ҳ.Ёқубов: «Эпикалық баянлаўда ўақыялар динамизмин тийисли орында тоқтатып турып, соңынан 

олардың сүўретин тезлетиўге жәрдемлесетуғын стильлик компонентлердиң бири» [2:33], – 

сыпатында қарастырса, белгили илимпазлар Б.Назаров ҳәм Н.Раҳимжановлар «оқыўшыға бир аз дем 

алыў майданшасын» жаратып бериў, оқыўшының ойы, санасы, қәлбинде белгили бир кейпият, 

толқынланыў сезимлерин оятыў, инсанның өзин қоршаған тәбият ҳәм затлық дүнья менен беккем 

байланыслы екенлигин көрсетиў» [6:81], – деп жазады. Романның келеси бөлимлеринде тыныш ҳәм 

татыў жасап атырған Түркстан жерине қалмақ-ойратлардың бастырып келиўи менен  тәбияттың 

сулыў сүўрети қорқынышлы ҳәдийселер менен алмасады. Бундай көринислерди автор: «Бул 

қорқынышлы ўақыяның өзи песиннен басланды. Тәбияттың өзи де тилсимдей болады-аў. Бирден 

өзгерди. Булт деп булт емес, дүбелей деп дүбелей емес, қойыў шаңға мегзес бир бәле аспанды қаплап 

кетти. Ушы-қыйыры жоқ бир думан. Қойыў шаң ба? Я түтин бе? Әйтеўир билип болмайды»– деп 

сүўретлейди [5:17].   

Усылайынша, роман сюжетинде бизди қоршаған тәбият көринислери жай ғана пейзажлық 

сүўретлеў болып қалмастан, ўақыя драматизмин күшетиўге ҳәм тарийх бетлерин кайта 

жанландырыўға өз тәсирин тийгизген.  
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  Алыс өтмиштеги Түркстан дәўириниң тарийхый ўақыяларын бүгинги дәўир китап 

оқыўшыларына исенимли ҳәм тәсирли жеткерип бериўде автор баянлаўдың дәстүрий хронологиялық 

принципине қарағанда, қурамалы субьективлик-психологиялық принципке сүйенгенлигин бас 

қаҳарман Аманлықтың ишки монологлы ойлары менен еки ҳаўазлы сөзге көркемлик функция 

жүклеген орынларынан да көриўимизге болады.  

Еки ҳаўазлы сөздиң әдебий шығарма қурылысында тутқан орны ҳәм көркем-эстетикалық 

хызмети қазақ илимпазы Х.Каримовтың изертлеўлеринде кеңнен анализ етиледи ҳәм өзгешелигин 

былай жазады: «Қос үнли сөз – автор менен қаҳарманның субъективлик көзқарасларын бирге 

салыстырып, үйлестириўге мүмкиншилиги бар стильлик усыл. Оның әҳмийетли белгиси – 

баянлаўдың объективлик бағытына қаҳарманның субъективлик бағытының қосылатуғынлығында, 

баянланған нәрсеге қаҳарманның ортақлығында (двуплановость повествования). Әңгиме баянлаўдың 

қос үнлилигинде. Басқаша айтқанда, қаҳарман көзқарасын сүўретлейтуғын сөз, тиркес, гәп, гәплер 

топарының өзинен автордың жасырын баҳасы сезилетуғынында. Бундай еки жақлылық, ең алды 

менен баянлаўдың сыртқы формасы жағынан автор атынан (III беттен) айтылатуғынынан, ал 

мазмунына, айтылғанның модальлық-экспрессивлик мәнисине, қолланылған сөзлердиң лексикалық 

қурамына қарап, оның қаҳарманға тийислилигин аңлаўға болатуғынында көринеди»[3:72-73].  

«Түркстан» романының текстинде автор баяны ишине қаҳарманның ойы менен көз-қарасы 

жүйи билинбестей дәрежеде сиңисип кеткен жерлери ушырасады. Баянлаўдың объективлик 

бағытына қаҳарманның субъективлик бағытының қосылып кеткен ноқатын анықлаўымызда, айтылып 

атырған пикирдиң модальлық-эксперссивлик бояўы менен интонациялық өзгешелиги жақыннан 

жәрдем береди. Романнан мысал алып қарайық: 

«Ат үстинде киятырған Аманлық еле кеўилсиз. Түсликтен ескен жағымлы сәўир самалы да 

оның зейнин аша алмады. Аўқат пенен де, гүрриң менен де хошы жоқ. Егер оған қанат питсе өз 

елине қарай ушар еди. Бирақ ушпаға қанаты жоқ. Атты тезирек шаўып кетсе болар еди дә, бирақ 

кәрўан ортасында киятырған қара нарда елдиң еки жыллық мийнети бар. Дүнья деген ҳәмме ўақыт 

душпан излейди. Өзи кетип қалса еки қап теңге ушын еки жүз адамның қырампыш болмаўына ким 

кепил. Оның үстине жол абыржы. Кейинги жағында күншиллер көп болса, алдыңғы жағында 

алаңғасар душпан турыпты. Сонда жалғыз өзи Түркстанға тез жетип барғанда да есапсыз 

душпанға не ислей алады. Жанында әскери болғанда да бир гәп еди. «Әй не болса болар, кәрўаннан 

айырылмайын» дейди өзинше» [5:22]. Келтирилген мысалда: «Ат үстинде киятырған Аманлық 

кеўилсиз. Түсликтен ескен жағымлы сәўир самалы да оның зейнин аша алмады. Аўқат пенен де, 

гүрриң менен де хошы жоқ. Егер оған қанат питсе өз елине қарай ушар еди. Бирақ ушпаға қанаты 

жоқ», – деген бир аўыз сөз бенен-ақ, автор Аманлықтың қандай аўҳалда киятырғанлығын 

түсиндирип келген болса, усы гәп контекстине (асты сызылған сөзлерге − Б.З) елеспесиз түрде 

қаҳарманға тән болған ойлаў, сөйлеў интонациясы кирип келеди. Автор баяны ишинде келтирилген 

сөзлердиң қаҳарманның ойынан өтип атырған кеширмелери екенлигин «Әй, не болса болар, 

кәрўаннан айырылмайын» деген Аманлықтың ишки монологлы сөзи де тастыйықлап тур. 

Усылайынша, бул гәп контекстинде автор ҳаўазына қарағанда қаҳарман ҳаўазының басым екенин 

көремиз.  

Солай етип, романда қарақалпақ халқының Түркстанға көшип келгеннен кейинги дәўирде 

(1663-1723-жылларда) жүз берген қыян-кески ўақыяларды сүўретлеўде тарийхый мағлыўматлар 

менен бирге көркем сөз шебериниң ушқыр қыялы уйғынласып, дәўир ҳақыйқатлығын ашып 

бериўдиң утымлы усылына айланған. Әсиресе романның бир пүтин сюжетинде автор XVIII әсирде 

жасаған қарақалпақ классик әдебиятының көрнекли ўәкили Жийен жыраўдың әкеси Аманлықтың 

образын орайлық орынға шығара отырып, Түркстан дәўириниң турмыс шынлығын көркемлеп 

сүўретлеўге ҳәрекет еткен. Ал, атақлы шайыр ҳәм жыраў Жийен Аманлық улының образы келеси 

«Сергиздан» («Посқан ел» романының 4 − китабы − Б.З) романында сәўлеленген ҳәм бүгинги күни 

автордың үй архивинде сақлаўлы.  

Роман сюжетинде автор Түркстан дәўири қаҳарманлары тилиниң тек сырттан қарағанда нәзерге 

тасланатуғын белгилерин сыпатлаў менен шекленбестен, ҳәр бир персонаждың түсиниклерин, 

өмирге көз-қарасларын, психологиялық кеширмелерин, минез-қулқын ҳәр тәреплеме ашыўды мақсет 

етеди. Ўақыяларды ўақытлық ҳәм композициялық жақтан ықшамлап сүўретлеўде авторға 

қаҳарманның өткенлерди еске түсириўлери менен монологлы ойлары қол келген. Роман 

композициясын дүзиўде субъективлик баянлаў принципине сүйенген жазыўшы сүўретлеп атырған 

қаҳарманларының ойлаў ҳәм сөйлеў өзгешеликлерине үлкен итибар қаратады ҳәм оларды өз дәўири 

менен жасаў шараятына, тил өзгешелигине сәйкес сөйлетиў арқалы тарийхый дәўир ўақыяларының 

реальлығы менен көркемлигин тәмийинлеген. 
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       ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫНДА «ҚОБЛАН» ДӘСТАНЫНЫҢ 

ИЗЕРТЛЕНИЎИ МӘСЕЛЕСИ 
 

Басқа түркий тиллес халықларының фольклоры сыяқлы қазақ ҳәм қарақалпақ фольклоры 

өзиниң тарийхый, қаҳарманлық, лиро-эпикалық дәстанларына ийе екенлиги мәлим. Туўысқан қазақ 

халқының сүйикли дәстанларының  бири «Қобланды батыр» жыры сыяқлы «Қоблан» дәстаны 

қарақалпақлардың әйиемнен өмир сүрип киятырған қаҳарманлық төл дәстанларынан есапланады. 

Бизге белгили халық сүйген бул дәстан қыпшақ аўқамына кирген халықлардың ищинде тек ғана 

қазақ ҳәм қарақалпақ халықларында дәстан түринде, ал қалған ноғай, башқурт, қырым татарлары, 

барабин татарларында ол ертек, аңыз түринде қалды. Қазақ ҳәм қарақалпақ халқына дәстан болып 

жетип келиўиниң дәлийли   жыраўларымыз тәрепинен атқарылып келген бул дәстанның көп 

вариантлылығы ҳәм еки халық  илимпазларының тынымсыз изленислери болып табылады.     

Бизге белгили «Қоблан» дәстанының идея тематикасы өз халқының азат, бахытлы, шадлы 

турмысы, өз мухаббатын қорғаўшысы, елин сыртқы душпанлардан, залым ханлардан асыраўшы 

сыяқлы мәртлик, ерлик ислерине қурылған.   

  «Қоблан» дәстанын Нурабылла жыраў оның баласы Есемурат жыраў, Арзымбет жыраў, 

Нағым жыраў, Өгиз жыраў, Хожаназар, Сапар жыраўлар ҳәм басқа да көп жыраўлар жырлап өткен. 

Халықтың сүйип тыңлайтуғын бирден бир дәстанларының бири болып есапланады. Соған 

қарамастан «Коблан» дәстаны арнаўлы илимий обьектте изертленбеди, бирақ проф. илимпазлар 

Н.Дәўқараев, Қ.Айымбетов, Н.Жапақов, И.Сағыйтов, Қ.Мақсетов, С.Баҳадырова ҳ.т.б қаҳарманлық 

дәстанларға байланыслы изертлеўлеринде, мақалаларында  илимий анализге тартады.  Ҳәзирги 

ўақытта ӨзРИАҚҚБ китапхана фондында «Қоблан» дәстанының  7 варианты  сақланып киятыр. 

Илимий изертлеўлерде көрсетилгениндей «Қоблан» дәстанының қарақалпақша вариантын 1903-

жылы биринши рет хатқа түсирген қарақалпақ аўыз еки әдебиятын жыйнаўдың дәслепки 

баслаўшыларынан бири    рус  илимпазы И.А.Беляев болды. Ол жазып алған варианттың бир бабы 

1917 жылы Ашхабадта басылып шыққан. «Протоколы заседаний и сообщений членов закаспийского 

кружка любителей археологии и истории Востока» деген топламның төртинши басылымында 

дағазаланған. Беляев дағазалаған үзинди «Ер Қобланның қыссасы, қарақалпақтың жыры»[1]  деген ат 

пенен араб графикасында басылған.  «Қобланның» Барса-келмес шәҳәриндеги Көбикли дәўге 

атланған жеринен басланады. Вариант: «Ертедеги әййем заманда, ол заманның қәдиминде Жупар 

журтының қорығында, Самарқанд таўабығында, мусылманның халқында, Қоблан деген ер дөреген, 

Барса-келмес шәҳәринде Көбикли дәўдиң елине кетермен болды»-деп басланады. Вариант толық 

емес, Қобланның атланысын сүўретлейтуғын бир бөлими ғана еди. Бул үзинди жөнинде алым 

Беляевтың төмендеги қатарларын ушыратамыз:  Бул басылымда басқа материаллар менен бирге 

Хийуа ханлығынының Қыпшақ аўылында қаракалпақтың Кенегес урыўынан Имамқулы деген 

қарақалпақтан жазып алынған «Қоблан» дәстанының бир бабы басылып отыр. Мениң Закаспий 

областынан кетиўим себепли «Қоблан» дәстанын толық басып шығарыўға мүмкиншилик болмады. 

mailto:bekbergenova_abadan@mail.ru


513 
 

Бул дәстанның негизги қол жазбасын илим ушын жоғалмаслығы ушын мен  1917-жылы 20-апрельде 

Илимлер Академиясының жанындағы Азиялық музейге [2] жибердим» [1: Предисловие].  

Проф. Н.Дәўқараев И.А.Беляев жазып алған вариантын Есемурат жыраўдан Н.Жапақов жазып 

алған вараиант пенен қысқаша салыстырады. Сондай-ақ, илимпаз Беляев жазып алған «Қоблан» 

вариантын кимнен жазып алғаны белгисиз деген пикирди айтып өтеди [3]. «Коблан» дәстаны 

бойынша көп изертлеў алып барған илимпаз И.Сағыйтов 1961-жылы СССР Илимлер Академиясының 

Азия халықлары институтының Ленинградтағы бөлиминиң архивинен И.А.Беляев жыйнаған 

«Қоблан» дәстанының толық текстин  табады. Сондай-ақ, алым дәстанның улыўма көлеми 3000 

қатарға жақын, қолжазба араб ҳәриби менен жазылған ҳәм   «Қоблан» дәстанын Қыпшақ аўылындағы 

(ҳәзирги Қарақалпақстанның Амиўдәрья районында) кенегес урыўынан қарақалпақ жыраўы 

Имамқулы деген кисиден жазып алған –деген пикирди айтып өтеди [4]. Бул илимпаздың тынымсыз 

изертлеўлери Қоблан дәстаны бойынша  сол дәуирлери қарақалпақ илимине қосқан үлкен үлеси 

болып есапланады. Бул мәселе бойынша  фольклорист К.Мақсетовтың изертлеўлеринде төмендеги 

қатарларды ушыратамыз: И.А.Беляевтың Қыпшақта туратуғын Имамқулы деген жыраўдан жазып 

алған «Қоблан» дәстанының қол жазбасы менен танысқанда онда дәстан Қобланның Көбиклиге 

атланыуынан басланып, Алшағырды жоқ етип, мурады-мақсетине жетиўи менен тамамланады[5].    

Қоблан дәстанының Есемурат жыраў варианты 1940 жылы  илимпаз Н.Жапақов тәрепинен 

жазып алынған. 414 бет. Көлеми 7 мыңға жақын қатарларынан ибарат. «Қобланның» Есемурат жыраў 

варианты дәстанның қарақалпақша вариантларының ишиндеги мазмуны ҳәм сюжети жағынан ең 

толық, бас-аяғы пүтин ҳәм ең жақсы варианты болып табылады. 

«Қоблан» дәстанын айтыўшы жыраў Есемурат Нурабыллаев 1894-жылы Қоңырат районының 

Ақшаңлақ деген жеринде туўылған. Ол қарақалпақтың Қоңырат арысы, «Қәндекли қурама» деген 

урыўынан болады. Есемурат жыраўдың атасы, Нурабылла қарақалпақ халқының ең атақлы 

жыраўларының биреўи болып есапланады. Ол жыраўшылықты Бухарада өз заманындағы ең белгили 

жыраў Қазақбайдан үйренген. Ал, Казақбайдың устазы Шаңқай жыраў деген киси болған. Ол 

жигирмадан аслам адамды шәкиртликке ертип, соның ишинде өзиниң баласы Есемуратты да белгили 

жыраў етип шығарған.      

Қоблан дәстанының Арзымбет жыраў варианты 1959-жылы, июль айында проф. Қ.Мақсетов 

тәрепинен жазып алынған. Қолжазба қалың төрт дәптерден ибарат қосып тигилген, Сырты сары 

ренли болып, қоңыр, күл рең нағыслы қатты картон менен қапланған. Р-92, инв № 34639,  311 бет, 5 

мың 665 қатарларынан ибарат. Арзымбет жыраў атқарған Қоблан варианты Есемурат жыраў атқарған 

вариантқа қанша жақын яғни уқсас болсада толық емес есапланады. Себеби вариантта көп эпизодлар 

түсирилип қалдырылған. Сондай-ақ, Қыпшақлар ҳәм Ноғайлар дәўириндеги тарийхый ўақыялар 

сәўлеленеди, бирақ, батырдың кәраматлы туўылыўы, Айыллы Орақ, Қыз палўан ўакыялары 

айтылмаған.  

Қоблан дәстанының Карам жыраў варианты ҳаққында айтатуғын болсақ,  жыраўдың өзи жазып 

1959-жылы ӨзРИАҚҚБ фундаменталь китапхананың қолжазбалар фондына тапсырған. Р-92 Қ-71 инв 

№ 33700,   571 бет,  14 000 катардан аслам 7-8- хәм 11 буўынлы, төрт қатарлы болып келеди күл рең 

қатты картон менен қапланған. Сондай-ақ, Карақалпақ фольклоры көп томлықтың 9-13 томларынан  

алғы сөзи  менен орын алған. (Ташкент «Маъанавият» 2009-жыл, инв. № 181 669). Карам жыраў 

варианты өзиниң көлемлиги, көркемлигиниң жоқарылығы ҳәм тек қосық қатары менен  берилген 

қолжазбалардың бири есапланады. Қолжазба күтә сулыў, саўатлы түсиникли жазылған.  Карам 

жыраў варианты Есемурат жыраў вариантына жақын болып жырау дәстанды әкеси Нағым жыраўдан 

үйренген.  

«Қоблан» дәстанын жырлаўшы жыраўлардың бири Карам жыраў Нағым улы 1921-жылы 

туўылған. Қарақалпақтың қытай тийресинен, урыўы қуйын. Карам жыраў 1938-1939-жыллары Өгиз 

жыраўға ерип, 8 ай шәкирт болған. Дәслеп өз әкесинен ҳәм соңынан Өгиз жыраўдан «Қоблан», 

«Алпамыс», «Ер Шора», «Шәрьяр», «Айдос бий», «Едиге» дәстанларын үйренген.    

Кобланның Аскар Бекеев варианты 1960-жылы Жамалов Абдиғани март-апрел айларында 

жазып алған.  Р-92  Қ-71 инв. № 34664   134 бет. 2 мың 209 қатардан ибарат болып қолжазба қоңыр 

шатраш гүлли қатты картон менен қапланған. Қобланның қысқа вариантларының бири есапланған. 

Мазмуны ҳәм сюжети жағынан Дәўлетмурат жыраў вариантларына күтә уқсас болып өзине тән 

өзгешеликлери ийе вариант болып табылады.  

Кобланның Жәнибек Асқаров варианты 1960-жылы-14-апрельде К.Максетов, 

К.Мамбетназаров, Ж.Абдикаримовлар тәрепинен жазып алынған. Р-92 инв № 34663  51 бет. 

Қолжазба қалың еки дәптерден ибарат болып қосып тигилген. Сырты қоңыр реңли ңағыслы қатты 

картон менен қапланған. 1 мың 165 қатардан ибарат. Варианттың бас жағы басқа қарақалпақ 
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вариантларына уқсас, кейинги жағы қазақша «Қобланды батыр» жырының Марабай-Мергенбай 

вариантларына бир қанша уқсас келеди[4:114]. 

Кобланнын  Даўлетмурат жыраў варианты  1960-жылы Қ.Мақсетов, Қ.Мамбетназаровлар 

жазып алған.  Р-92, Қ-71, 105 бет, инв. № 34662  2 мың 513 қатардан ибарат. Қолжазба қоңыр-шатраш 

гүлли қатты картон менен қапланған. Варианттың мазмуны қарақалпақша басқа вариантларға уқсас. 

Вариант толық емес. Көп эпизодлар түсирип қалдырылған. 

Дәўлетмурат жыраў Шамурат улы 1882-жылы Шымбай районының ҳәзирги Кеңес аўылында, 

бурынғы Қараөзек районына қараслы Есим деген жерде туўылады. Ол қарақалпақтың қолдаўлы 

урыўының күлки қожақ тийресинен. Дәўлетмурат онжети жасында белгили қарақалпақ жыраўы 

Әбдирасулиге шәкирт болады. Дәўлетмураттың устазы он бес жасларында аты аңызға айланған 

Нурабылла жыраўдың шәкирти болған. Ол Нурабылладан «Қоблан», «Алпамыс», «Шәрьяр» 

дәстанларын үйренген. Ол Шаббаз Шорахан, Хожели, Гөне Үргенч, Хазареп, Хийўа, Ханқа 

әтирапларында жыраўшылық етеди. Қоңырат районында он бир жыл болып, Нурабылла жыраў менен 

бир неше рет ушырасады ҳәм өзиниң жыраўшылық өнерин жетилистиреди.  

Ережеп жырау Тлеўмуратов варианты проф. Қ.Мақсетов тәрепинен  1960 –жылы жазып 

алынған. Р-92, Қ-71 инв. № 36797, 85 бет, дәстанның көлеми 2610 катар. Қолжазбаның сыртқы 

көриниси қатты картонлы китапша журналдан ибарат. (Книга №3 «Коблан» сказитель Ережеп 

Тлеумагамбетович Аманжолов, записал К.Максетов, с 30 октября по 1 ноября 1960.) – деп жазылған. 

Вариант изертленбеген яғни дыккаттан шетте қалған. Көп эпизодлар түсирилген.  Мазмуны ҳәм 

сюжетинде дәстанның  басқа вариантларына қарағанда өзине тән өзгешеликлери бар. Соны есапқа 

алып вариантлар қатарында изертлениўи керек деген жуўмаққа келемиз. 

Ережеп жыраў 1890 жылы туўылған. Қоңырат Малшы деген жерде әкеси Тилеўмағамбет 

лакабы куў молла. Әкеси жыраў шайыр адам болған. Әкесиниң беташардағы тапқырлығы ушын қуў 

бала, қуў молла деп атаған. Жарлы адам болған. Қуў молла «Асқарбатыр», «Өтеш Марқабай», 

Ермағамбет жырларын жазған. Шәкиртлери Дәрьябай, Қудайберген, Жақсылық, Оразбай, Қалбай, 

Өмирбай, баласы Ережеп жыраўлар болған. Ережеп жыраў саўатлы адам болған. 1924-27-жылларда 

баспаханада ислеген, науқасланып кетип қалған. Ережеп әкесиниң дәстанларын жазбасынан 

үйренген. 22 жасынан баслап жыраўшылық пенен шуғылланады. 1921-23-жыллары балыққа 

Әмиўдәрьяда басшы болған. 9 жыл колхозда жумыс ислеген. Қоңырат районында  1923-24 жыллары 

ишки ислерде милиция хызметкери болып ислеген. Билетуғын дәстанлары «Қоблан», «Қарасай 

қазый», «Заманның түри», «Көк ешек» ҳәмде өзиниң шығарған қосықларын жырлаған.  

«Қоблан» дәстанының Ережеп жыраў варианты басқа вариантларға қарағанда  мазмуны, 

сюжети, көркемлигинде көп өзгешеликлер бар. Қолжазба қазақ тилине жақын, отырықшы халықтың 

тәсири бар болыўы мүмкин. Қобланның басқа вариантларындағыдай қаҳарман атлары уқсас, вариант 

қысқа, көп эпизодлар түсирилген. 

Жоқарыда айтылып өтилгениндей, илимпазлардың тынымсыз изертлеўлери   қарақалпақ 

илимине үлкен үлесин қосты. Нәтийжеде И.А.Беляев жазып алған Имамқулы варианты 1917-жылы, 

Н.Жапақов жазып алған Есемурат жыраў варианты 1941 жылы Төрткүл қаласында басылып шықты. 

Усы вариант 1959-жылы толықтырылып Нөкис қаласында басылып шықты. 1981-жылы көп 

томлықтың YIII томынан орын алды.  «Қоблан» дәстаны 1987-жылы А.Наумов, Д.Айтмуратовлардың 

аўдармасы менен рус тилинде де баспадан шықты.  

Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен барлық мәдений байлығымыз, руўҳый мийрасларымыз, 

әйиемги тарийхый естеликлеримиз қайта тикленди. Соның нәтийжесинде қарақалпақ фольклорының 

100 томлығы жарыққа шықты. 2009-жылы Ташкент қаласының «Маънавият» баспасынан бир неше 

ири дәстанлар қатары «Қоблан» дәстанының Кәрам жыраў Нағыймов варианты баспадан шықты. 

Вариант қарақалпақ фольклорының 13 томынан орын алды. Бул қарақалпақ фольклористика 

илиминде үлкен жаңалық болды. 

 «Қоблан»  дәстанының дөрелиў  тарийхына байланыслы пикирлерин илимпаз проф. 

Н.Дәўқараев төмендеги қатарлар менен баянлайды. «Қарақалпақша вариантында гезлесетуғын 

халықтың тиришилик турмысына, әдет-үрпине, дәстүрлерине қарағанда поэманың сюжети ертеректе, 

яғный көшпели қәўимлердиң қипчақлар аўқамына биригип жүрген ўақлардағы, ең болмағанда 

ноғайлылар аўқамына бириксе де, еле «қипчақ» деген атақ пенен аталып жүрген ўақлардағы 

тарийхый ҳәдийселерден алынған болыўы керек. Ҳәтте «Қоблан» дәстанының турақлы вариантлары 

Алтын Орданың соңғы дәўирлеринде жарыққа шыққан менен, сюжети илгериден киятырған болыўы 

керек»[3:218]. Бул мәселе бойынша илимпаз Қ.Айымбетов «Қоблан» дәстаны печенег-қыпшақ 

дәўиринде яғни XII-XIII әсирде пайда болған дәстан деген пикирге келеди[6]. Қазақ илимпазлары  

арасында  усы мәселеге байланыслы тартыслы пикирлер  жүзеге келди, ал кейинги  изертлеўлери 
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бойынша «Қобланды батыр» жыры XIY-XYII әсирдеги Иранлылар шахы Ғазан ханның қыпшақ қыят 

еллерине жасаған топылысларына байланыслы деген жуўмаққа келеди[4:132].  Бизге белгили бул 

дәстан бойынша көп изертлеў жүргизген алым И.Сағитовтың пикири қазақ илимпазларының 

пикирлерине үнлес болып келеди: «Қарақалпақша «Қоблан» ҳәм қазақша «Қобланды батыр» 

жырларының екеўинде де Қобланның урыўы «Қара қыпшақ» деп көрсетиледи. Екеўинде де Қоблан 

батырдың негизи «ноғайлы елинен шыққан» деп көрсетеди. Буған қарағанда дәстанның тийкарғы 

улыўма бир деректен шыққан деп шамалаў мүмкин [4:122]. «Кобланды батыр» дәстаны бойынша көп 

изертлеў алып барған қазақ илимпазы  Ә.Қоңыратбаев: «Қоблан» ҳәм «Кобланды батыр» 

дәстанларында сөз етилетуғын ўақыя бир дәўирдиң емес, ал бир неше дәўирдиң ўақыясын өз ишине 

қамтыйды, дәстанның сюжетиндеги тарийхый ўақыяны огуз-қыпшақ дәўири(IX-XI әсир), печенег 

дәўири (IX-X әсир), ноғайлы дәўир (XY әсир), өзбек-қазақ дәўири (XYI әсир), жонғор дәўири (XYIII 

әсир) деп бес дәўирдиң тарийхый ўақыясы барлығын айтады[7].  Сондай-ақ, фольклорист алым 

Қ.Мақсетов өзиниң жоқарыдағы пикирлерди төмендеги қатарлар менен тастыйықлайды. «Дәстанның 

қарақалпақша версиясында «Ноғайлы», «Қыпшақ» сөзлери дәстанның дөрелиўи қандай әҳмийетли 

болса, «Нурдың қара таўы», «Самарқанд сайқалы», «Шахан улы Ақшахан», «Қарақалпақ халқы» -

деген түсиниклердиң дәстанның қәлиплесиўинде үлкен роль атқарғанын белгилеп кетпеўге 

болмайды[5:246]. Илимпаз С.Баҳадырова: «XI-XIII әсирлердеги қыпшақ далаларындағы ҳәр түрли 

қәўимлердиң қыпшақлар менен сыртқы басқыншыларға қарсы урысы сүўретленген. Сондай-ақ, 

Руслар тәрепинен Орал областындағы Букеев даласындағы Қобланды батырдың қәбири туўралы 

дереклерди келтире отырып, бул мусылман халқының өз әўлийе, пайғамбарларына арнап атын 

мәңгилестириў традициясының бир түри болыўы мүмкин ҳәм Қоблан тарийхта болған адам деген 

жуўмақ шығарыў қыйын»-деген пикирди билдиреди[8]. Фольклоршы алым Ж.Хошниязовтың Қоблан 

дәстанына байланыслы изертлеўинде төмендеги қатарларды ушыратамыз: «Коблан» дәстанының 

дәреклери де ерте дәўирлердеги мифологиялық дереклер менен басланады. Батырдың үйлениу 

мотиви экзомагиялық неке тийкарында ески дәстан дөретиушилик усылларының белгилеринен дәрек 

береди. Ал оның (Қобланның) атланыслары, жанында әскерлериниң болыўы қыпшақ қәўимлериниң 

жаўынгерлик турмысын сәўлелендиреди. Онда тахтқа таласыў идеялары басым орын ийелейди. 

Сонлықтан дәстанның тийкарғы сюжетлери халықтың санасында қәлиплескен ески түсиниклердиң 

жаңаланыўы менен қыпшақлар дәўиринде  (XI-XII) пайда болған деп баҳалаўға имканиятлар бар»[9].  

Жоқарыда илимий изертлеўлерге қарағанда илимпазларымыз «Қоблан» дәстанының 

жыйналыўына, дөрелиў тарийхына оғада кеўил бөлгенлиги  өз пикирлерин өз дәўиринде айтқан, ҳәм  

қарақалпақ илимине  үлкен үлеслерин қосқан, соған қарамастан дәстан еле де тереңнен изертлеўди 

талап етип турғаны өз өзинен белгили. 

Сондай-ақ, «Қоблан» дәстанын қазақша «Қобланды батыр» жырының бирқанша версияларын 

салыстырып изертлеў алып барыў илимпазлардың баслы мәселеси болды. Бул бойынша изертлеў 

алып барған  илимпаз проф. А.К.Боровков «Эпослық шығарма идеялық ҳәм көркемлик жақтан бир 

тутас нәрсе болып табылады. Эпослық шығарманың ҳәр қыйлы вариантларын баҳалағанда ҳәр бир 

версияның  өзгешеликлери менен есапласыуға туура келетуғыны тәбийий нәрсе. Егер де  олар бир-

бирине күтә жақын редакциялар болмаса онда оларды бир эпикалық темаға жазылған ҳәр қыйлы, 

басқа-басқа шығармалар деп таныған дурысырақ болады»[10] - деп  қазақша ҳәм қарақалпақша 

версияларын жақынлығына күтә әҳмийетли пикир билдирген болса, илимпаз проф. Н.Дәўқараев  

«Қоблан» дәстанының  қазақ версиясы қарақалпақша вариантқа жақынырағы Нурпейис Байғанинниң 

жазып алған варианты менен салыстырып изертлейди. Бунда «Қоблан» дәстаны ҳәм «Қобланды 

батыр» жыры вариантларының өзгешеликлерин айта келип қазақша вариантының мазмуны 

жыйнақлы, оғада сулыў қурастырылған, көркемлик тил көшпели, мал шарўашылығы менен 

байланыслы, қарақалпақша вариантында көп қолланылған дәрья, көл, суў, теңиз, дийқаншылықтың 

элементлери дым аз гезлеседи –деген жуўмаққа келеди. [3:216].    Және де бул мәселеге байланыслы 

илимий изертлеў алып барған илимпаз И.Сағитов   қазақша «Қобланды батыр» жырының Марабай-

Мергенбай варианты,  «Қобландының» қырым версиясына, «Қоблан» ҳәм «Қобланды батыр» 

жырларының уқсаслықлары менен өзгешеликлерине тоқтап өтеди[4:115-122]. Сондай-ақ, илимпаз 

С.Баҳадырова: «Қоблан» ҳәм «Қобланды батыр» дәстанының бир-бирине жақынластырып туратуғын 

мотивлердиң бири батырлардың сыйынатуғын пирлери, пайғамбар, қудай атларында уқсаслықлар 

болып табылады. Екеўинде де әўлийеге сыйынып, түнеп ата-анасы балалы болады. Бирақ 

бийперзентлик мотивиниң берилиўи еки халық версиясында өзгешеликке ийе»-деген пикири арқалы 

еки дәстанның уқсаслық ҳәм өзгешелик тәреплерин ашып береди [8:19].   

Еки халық версиясының сюжетиндеги ҳәм образларындағы байланыс жөнинде (Н.Дәўқараев, 

О.Кожуров, И.Сағийтов, Қ.Мақсетовлар) пикир билдиреди, сондай-ақ, еки халық версиясындағы 
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образларға илимий тийкарлама береди ҳәм унамлы ҳәм унамсыз қаҳарманларға  бөлип үйренеди. 

Унамлы образлар Қобланның ата-анасы өзлери бай дәўлетли бирақ перзентсизлиги, кейин әўлие 

қоймай жаўдан елин журтын қорғайтуғын перзент тилеп әрманларына жеткен  Қыдырбай ҳәм 

Бозкемпир. Әлбетте ел қорғаўшысы сыпатында қазақша «Қобланды батыр» ҳәм «Қоблан» 

дәстанларында еки батыр унамлы қаҳарман етип қөрсетиледи.  Олар өз елин сүйиўши батыр болыў 

менен қатар өзиниң үй-иши, туўысқанларын да сүйген адам етип сүўретленеди. Қазақша «Қобланды 

батыр» ҳәм қарақалпақша «Қоблан» дәстанының батыр қаҳарманларына үй-иши, туўған-

туўысқанлары қанша сүйикли, қанша қымбат болса да туўған елдиң ар-намысы, өз елин жаўдан 

қорғаўды биринши орынға қояды.  Ал, оның ҳаялы Қуртқа ақыллы Қобланның ең жақын 

жәрдемшиси ғана емес, дана басшы сыпатында сүўретленеди. Алымлар Қуртқа образын сүўретлеўде 

мына эпизодқа жүдә дурыс итибар қаратқан. «Қоблан Сейдимхан батырдың елине барып, арша 

ағашты қулатып, Қуртқаны елине алып қайтарда Қуртқа Қобланға анасынан еншиге «Жай тастан 

басқа нәрсе алма, тек жай тасты ғана сорап ал»-деп ақыл береди. Бул Қуртқаның ақыллылығы, 

өмирлик жолдасы Қобланның тәғдирине әўмет бағышлайды. Себеби, сол жай тас Қобланға көп пайда 

келтиреди».  «Қобланды батыр»  қазақша версиясындағы Қуртқа ҳәм Қарлығаш, сондай-ақ, «Қоблан» 

дағы Қансулыў образлары менен уқсас  болып берилгенлигин көремиз. «Қоблан» дәстандағы 

унамсыз образлар Ақшахан, «Қобланды батыр» жырында Алшағыр деп көп ушырасады.   

Илимпаз С.Баҳадырова: «Ат образын идеализациялаў қаҳарманлық дәстанларда батыр образы 

менен теңдей турады. «Қоблан» дәстанының еки халық версиясында да батырдың ерлиги, күши, 

ғайраты қандай мақталса, олар минген аттың сулыўлығы, жүриси, ақылы, сондай етип 

идеализацияланып бериледи. Ал образын бериўде ҳәр халықтың өзиниң турмыс шәриятына, миллий 

складына қарап өзинше теңеўлер, образлы сөйлемлер тапқанлығын көремиз»[8:23]-деген пикири 

арқалы, сүўретлеў қураллары мотив ҳәм метафоралардағы байланыс ҳәм ҳәр халықтағы миллий 

өзгешелиги жөнинде ямаса еки халықтың версиясындағы усы өзиншеликке айрықша кеўил бөледи. 

Сондай-ақ, бул мәселе бойынша илимпаз И.Сағыйтовтың мына пикирлери итибарлы есапланады.  

«Дәстанда әсиресе сулыў теңеўлер көп ушыасады. Мәселен жоқарыда келтирилген Торы аттың 

образы күтә сулыў көркем теңеўлер менен бериледи. Мине усындай теңеўлер арқалы конкрет 

поэтикалық образлар менен картиналар жасалады ҳәм соның менен бирге сүўретленип отырған 

образға халықтың көз қарасын билдиреди»[4:174]. 

«Қоблан» дәстаны басқа дәстанлардан мазмуны ҳәм сюжетлик қурылысы тәрепинен бирқанша 

өзгешеликлерге ийе, яғный дәстанда батырды жүдә   асыра сүўретлеўлер аз болып, көбирек ис-

ҳәрекетлер шынлыққа жақын суўретленген болып келеди, және де батырдың образы тийкарғы орайда 

турады. Екиншиси кейин қосылған қаҳарманлар болса да оларға онша үлкен әҳмийеттеги роль 

берилмеген. Бизиң халқымызда тән болған нәрсе, өз руўын жоқары көрсетиў, мақтаў сыяклы руўлық 

белгилерге қатты итибар берилген болсада, батыр тек руў-қәўим емес, бәлки халқым, журтым деп 

хызмет қылады, сыртқы жаўларға қарсы гүреседи. Басқа дәстанлардан өзгешелик тәреплерин бунда 

жай тас, булыт тас сыяқлы батырға жәрдем бериўши кәрматлы күшлердиң, Қараманның Булыт ат, 

Сағым ат сыяқлы батырдың еки аты туўралы мағлыўматлар басқа дәстанда ушыраспайды [11] 

дәстанның өзгешелик тәреплери усылардан ибарат.          

Сондай-ақ, кейинги жыллары «Қоблан» дәстаны бойынша  Қ.Мәмбетназаров өзиниң 

«Дәўлетмурат жыраў ҳәм ол атқарған «Қоблан» дәстаны[12] атлы мақаласында», жыраў айтқан 

рәўият, толып атырған әпсаналарға тоқтаған- бул  вариант басқа вариантларға қарағанда қысқа 

болыўына қарамастан өзине тән өзгешеликлериниң бири сонда екенлигин көрип отырамыз, илимпаз 

Б.Қәлимбетовтың  Рамаяның излери»[13] мақаласында  «Рамаяна» дәстанының мазмун ҳәм 

сюжетиндеги уқсаслықларды Қоблан дәстаны менен салыстырып изертлеў нәзерде тутылған. Солай 

етип, дәстанды салыстырмалы тәризде изертлеўде К.Палымбетов «Қорқыт ата китабы», «Шахнама» 

сыяқлы шығармалар менен салыстырып түс көриў, пирлердиң қус болып ушып келиўи 

мифологиялық уқсас тәреплерине итибар қаратқанлығын көремиз[11:48]. 

Жуўмақлап айтқанда, көплеген жыраўлар тәрепинен атқарылған «Қоблан» дәстанының  

изертлениўине илимпазларымыз үлкен итибар қаратқанлығының гууасы болдық. Сондай-ақ, 

алымларымыз жәрияланбаған вариантларына илимий көзқарастан қарай отырып, ҳәр бир варианттың 

қысқаша мазмунларын келтирип өтеди. Еки халық версиясының сюжетиндеги ҳәм образларындағы 

байланыс жөнине, дәстанның тийкарғы мазмунынан орын алған мифологиялық мотивлерге, 

тарийхый ўақыяларға, географиялық орын атамаларына итибар қаратады. Олар  дәстанның  «Қоблан» 

ҳәм «Қобланды батыр» қазақша вариантларының өзине тән өзгешеликлерине де анализ жасаған. 

Сондай-ақ, сүўретлеў қураллары мотив ҳәм метафоралардағы байланыс ҳәм ҳәр халықтағы миллий 

өзгешелиги жөнинде ямаса еки халықтың версиясындағы усы өзиншеликке айрықша кеўил аўдарған. 
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Илимпазлардың усындай тынымсыз изертлеўлери нәтийжесинде дәстанның бир неше вариантлары 

баспадан шығарылған. «Қоблан» дәстаны өзиниң идея тематикасы, мазмуны, сюжет композициясы 

менен көркемлиги жоқары ең ири қаҳарманлық дәстанлар қатарынан орын алатуғын қарақалпақ 

қаҳарманлық дәстанларынан есапланады. Бүгинги күни «Қоблан» дәстанын кең түрде арнаўлы 

объектте изертлеў ең актуаль мәселелердиң  бири болып табылады.    
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ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН «ҚҰДАТҒУ БІЛІК» ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШІ ТІЛІНДЕГІ  

РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖҮЙЕСІ 

 
Жүсіп Баласағұнның «Құдатғу Білік» дастаны әлемдегі асыл қазыналардың қатарындағы түркі 

халықтарының өлмес мұраларының бірі. «Құдатғу білік» - халықтың құты, ырысы болған ілім. Ұрпақтарға, 

адамға бақыт берген, құт әкелетін білім. Мақалада жас ұрпақтың жазба ескерткіштен алатын рухани тәрбие, 

келешекте өмірге қажетті нұсқаулар туралы.  

Кілт сөздер: Құдатғу Білік, руханият, тәрбие, ұрпақ. 

 

Кудатгу Билик Жусипа Баласагуни, является бессмертным наследием тюркских народов. Свод правил 

Кудатгу Билик - это Знания дающие благополучие и нужное образование для правления государством. В статье 

рассмотрены наставления для воспитания будущих поколений.   

Ключевые слова: Кудатгу Билик, духовенство, воспитание, поколение.  

 

Kudatgu Bilik Zhusip Balasaguni is immortal heritage of the Turkic peoples. Rulebook Kudatgu Bilik - 

Knowledge is giving well-being and education necessary to rule the state. The article describes the instructions for the 

education of future generations. 

Key words: Kudatgu Bilik, clergy, training, generation. 
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Руханилық – еркін шығармашылық белсенділік арқылы, әлемге деген адамгершілік қатынас 

арқылы қалыптасады және сол құрылымдардың нәтижесінде    дамиды,    адам    өмірінің    мәніне    

айналады. Сондықтан, «руханилық – адамның түпкі мәндік негіздеріне сәйкес келетін дүниеге де- ген 

оң мағынадағы ыстық ықыласынан туындаған қатынастар жиынтығы» деген тұжырымға тоқтам 

жасауға болады. Ал, руханият болса одан әлде кең мағынадағы қатынастар жүйесі. Ол қоғамның 

рухани өмірінің көптеген қырын қамтиды. Руханилық адамның жан дүниесімен байланыста болса, 

оның дүниетанымы зерде, ақыл-ой саласымен, рационалдылықпен астасып жатады. Дүниетаным мен 

руханилықтың өзара байланысын іс- әрекеттер деңгейінің биігінен іздеу керектігін кейбір 

зерттеушілер атап көрсетуде [1, 129 б.]. Әрине, адам руханилығының парасаттанған формасы 

дүниетанымдық жүйе ретінде рауажданады. Басқа кейіптегі қатынастар дискретті кейіптегі 

түсініктерді байқатады. Өкінішке орай, көптеген зерттеушілер арасында руханият пен руханилықты 

өзіндік қасиеттерге жіктемей, оларды көбінесе толық сәйкестендіру, етенелестіру әдетке айнал- ғанын 

байқаймыз. Бұл кейбір теориялық және құндылықтық мағыналық жаңылысуларға, ауытқуларға алып 

баратынын байқаймыз.  

Ал, енді кез келген қоғамдағы, тарихи кезеңдегі руханилықтың ең негізгі өлшемдерінің бірі– 

адамның жақсылыққа, адамгершілікке    қара  талпынысы екендігі анық. Сондықтан Қ. Әбішев 

жақсылықты адами құн- дылықтардың ең негізгісі деп есептейді [2, 256 б.]. Автор жақсылықты 

адамның сәйкестікпен үйлесімді дамуындағы, әлемнің сәйкестігін дамы- тудағы негізгі 

субстанциялардың қатарына жатқызады. Жақсылық жасай білу – адамды адам еткен іс-әрекеттердің 

бірі, ол руханилықтың құрылы- мын қалыптастырушы өнердің бірі. Ненің жамандық, ненің 

жақсылық екенін айыра білу – бұл адамның күнделікті тіршілігінде алдынан үнемі шығып отыратын 

мәселе. Ол адамның шығармашылық белсенділігін туындататын таңдау еркіндігіне жетелейді. 

Ал кез келген мақсатқа қарай ұмтылыс адам үшін жақсылыққа қарай барар жол емес, бірақ ол 

жаңылысқа толы «тар жол, тайғақ кешу» жолы болса да Ақиқатқа қарай бағытталған жол болып 

табылады.  Зерделі  әлем үшін ешқандай қисынға сыймайтын әрекеттер адам үшін рухани 

қалыптасудың сатылары болып табылады. Әрине, ол пенденің тырысу, қоғамдағы деструктивті, 

девиантты әрекеттерін ақтап алу емес, тек оған адамзаттың мегатарихы тұрғысынан түсіндірме 

беруге тырысу, адам бол- мысындағы қайшылықты екі бастаудың өзара байланысын көрсету. Бір 

жағынан адамда табиғи инстинктерге негізделген өзімшілдік болса, екін- ші жағынан 

қамқоршылыққа, мәрттікке, жомарттыққа ұмтылатын адам жан дүниесінің жарқырауы бар. Ол 

махаббат түрінде көрініс береді. 

Түркілердің өз тіліндегі алғашқы энциклопедиялық еңбектердің бірі Жүсіп Баласағұнның «Құдатғу 

Білік» [3,48] болып табылады. Бұл еңбектің ерекше маңыздылығы автордың қоғамдағы мәселелердің 

барлығына моральдік  баға  бере  алуымен,  мейірімділікке,  әділеттілікке, қайырымдылыққа 

шақыруында болып отыр. Ойшыл адамдардың әлеуметтік ортадағы іс- қимылдарының белгілі бір 

тәртіпке сәйкес келуге тиістілігін айтады. Міне, қоғамда осындай дүниетанымдық негіздердің, 

бағдарлардың белсенді құрылымы, терең мазмұны қалыптасқан жағдайда ғана әрбір азаматқа игілікті 

әсерін тигізетіндігін ғұлама тарихи шығармасында оқырманына барынша түсінікті етіп жеткізуге 

тырысқан. Ал, енді далалық менталитетке ұғынудың қандай түрі қолайлы болатынына тоқталатын 

болсақ, онда, әрине, екі басымдылық танытатын үрдісті, немесе принципті атап кетуге болады. 

Алдымен, шығарманың мәтіні өлең сөзбен жеткізіліп, поэтикалық қабылдаудың, қарым-қатынастың 

күші, сиқыры барынша қолданылуы тиіс. Екіншіден, кез келген мәтіннің өзегін рухани-адамгершілік 

мәселелерді дәріптейтін этикалық категориялар жетекші рөлді атқаруы тиіс. Міне, осы екі талаптың 

екеуіне де Жүсіп Баласағұнның тарихи мұрасы толық жауап бере алады. Сондықтан ол тарих 

сынағынан өткендіктен, адами күрделі мәселелердің көбісіне оңды жауап бергендіктен ғана қазіргі 

кезеңнің құндылықтар жүйесіне лайықты түрде қосылып отыр дей аламыз. 

Адам бойындағы ақыл-парасатқа жүгіну, оның қоғамдағы сындарлы рөлін айқындау және әлемге 

оны паш ету әл-Фарабиден кейін қазақ даласында (кеңірек алғанда түркі елдерінде) кең қанат жая 

бастады. Мәселен, Жүсіп Баласағұнның шығармашылығында адамға қажетті құндылықтарды, 

руханилықты қоғамның ішінен, адамның болмысынан табуға болатындығы суреттеледі. Жүсіп 

Баласағұнның құндылықтар жүйесінде этикалық ұғымдар – Ақыл-ой, Әділдік, Бақыт және Теңдікке 

ерекше мән берілген. Бұл адам мен қоғамның үйлесімділігін жоғарыда аталған игіліктер атқарады деген 

пікірді, идеяны білдіреді. Бұл ойлардан біз Жүсіп Баласағұнның жалпы этикалық концепциясында әл-

Фарабимен көп ұқсастықтар бар екенін байқаймыз. Олардың ортақ руханилыққа толы идеяларды 

басшылыққа алуы, ойшылдардың өзара үндесуі кездейсоқ жағдайға жатпайды. 

Жүсіп Баласағұн академик, ірі зерттеуші А.Н.Кононовтың сипаттауынша: «...аса көрнекті ақын, 

білімді кісі, адам жанының білімпазы, философ, энциклопедист-ғалым, араб, парсы және түркі 
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фольклорының бүкіл қыр-сырын меңгерген сөз зергері: ол астрономия мен математикадан, медицина 

мен ... шахматтан және ұлттық спорт ойындарынан, аңшылық және құсбегіліктен хабары мол адам» [ 

4, 23-28 ]. Әрине, осындай жан-жақты дамыған ойшылдың ұрпақтарға қалдырған мұрасында 

құндылықты ойлардың бары анық. Біріншіден – бұл «Құдатғу білік» атты қоғамдық-саяси, 

әлеуметтік бітімі қанық, ақиқаттық-этикалық, рухани, даналық ескерткіші. Екіншіден – 

дастандағы маңызы өлшеусіз тәрбиелік жүйе. Бұл «Құдатғу білікте» анық көрінетін дүние. Өзекті 

тақырыбынан да, алға ұстанған мұрат-мақсатынан да байқалады. Ол халыққа құтты өмір сыйлау, 

бақытты, әділетті қоғам құру. Осындай ізгілік мұраттарды жүрекке байсалды сұхбат, байыпты ой-

өрнегімен ұлы ғұлама өзі өмір сүрген ортасына жеткізуді көздейді. Әлемге түркі тілінде  бірінші 

танымал болған еңбекті мақтаныш етіп Жүсіптің замандастары да, кейіннен ғұламаның 

шығамашылығын  қанық зерттеген белгілі ғалымдар да «Құдатғу білікке» жан–жақты ситтама берді. 

Тіпті автор өзі де  «Құдатғу біліктің» құндылығын бағалай білді. 

Жүсіп Баласағұн: 

Әзіз кітап- бұл ұлылық негізі,  

Біліктіге болғай білім теңізі! 

Тыңдағанға  - ұғынықты, қадірлі 

Жазбас – ауыр,  надандарға кәдімгі 

Көз –қолыңды демеп жарық шашар да 

Ісіңді оңдар сөзі екі жаһанда  

Кітап құнын білсе – білер білікті, 

Ақылсыздар нені сезіп, біліпті?!      (15 -19) 

«Құдатғу білік» дастанынына қарахандықтар, бүкіл шығыс елі берген бағасын дастандағы 

бәйіттерден көруге болады. 

Шығыс елі: 

Машын-Шынның хәкімдері жарысып; 

Мадақтасты таң-тамаша қалысып, 

Шығыс елі, күллі түркі ішінде, 

Дүниеде – кітап жоқ бұл пішінде. 

Бұғра хан тұсында бұл жасалған, 

Құтті кітап – хан тілі деп аталған       (20-25) 

Жүсіп Баласағұнның кітабы әлемге әйгілі болып, кезінде көп аттарға ие болған. Бұл тарихи 

деректі «Құдатғу біліктің» бәйіттерінен байқауға болады: 

Әр ұлыста, орда, сарай, шаһарда, 

Жаңа атпен, кітап түрлі ат алған 

Әр елдің бек, даналары алыпты, 

Ел рәсіміне бейім жаңа ат тағыпты.  (26-27) 

«Әдәбүл Мүлік» деп атапты шыңлықтар 

«Әнисул Мәлік» деп атапты машынлықтар 

Мұны ұлықтар күллі Шығыс елінде, 

«Зийнатул Умәра» деп таратқан тегінде 

Ирандықтар «Шахнама» деп қараған,  

Тұрандықтар «Құт білімі» санаған.   

Ат қойғанмен бұрып әр ел тіліне, 

Жақын күллі адамзаттың діліне         (28-30) 

Ұлы түркі ғұламаның еңбегі біздің заманымыздың, әсіресе ХХ ғасырдың ғалымдарының 

назарын аудартты. Г.Бамбери, В.Радлов, Р.Арат, К.Каримов, В.Томсен, т.б. «Бақыт әкелуші білім», 

«Бақыт сыйлайтын білім», «Адам бақытты ететін білім», «Бақыт ғылымы», «Бақытты ететін 

өнер». Ғалым Е.Н.Крымский украин тілінде «Блаженне знание» деп аударды. Белгілі ірі ғалым 

С.Е.Малов 1880-1957 жж. Кітап атаулының екі вариантын ұсынды: «Книга счастья и 

осчастливливающая управления». Өйткені оның пікірінше, «бил» деген ұғым екі мағынаны білдіреді 

– «знать» и «управлять». Сондықтан «билиг» деген атау осы екі оймен қолданылған. Бірақ, кейіннен, 

С.Малов (өкінішке орай, А.Кононовтың айтуынша) дастанның орыс тіліндегі аудармасының дәстүрлі 

вариантымен келісіп, оны қабылдады [ 5, 496 ].  .  

Сонымен Жүсіп Баласағұнның «Құдатғу білік» дастаны әлемдегі асыл қазыналардың 

қатарындағы түркі халықтарының өлмес мұраларының бірі. Арабтарға, үнділерге, парсыларға 

ықылым заманнан мәлім ақылман дастан шығыс әдебиетінде, шығыс өркениетінде ежелден белгілі 

ағым. Даналық дастаны «Құтты білік» 1069-1070 жылдары он сегіз айдың ішінде жазылған. Тұран 
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шахнамасы атанған «Құдатғу білік», «Махабхарата», «Шахнама», «Златоуст», «Домострой», 

«Сиясатнаме», «Құпия шежіресі», т.б. сияқты әлемге әйгілі ұлы жазбалармен терезесі тең шығарма. 

Түркілік дәуірдің руханилық сипатындағы дүниетанымын тарихи- философиялық талдаудан 

өткізу тек қана теориялық тұрғыда қазақстандық философиялық дәстүрге үлесін өзінің қосып қана 

қоймайды, ол соны мен қатар руханият қоймасында қордаланған дана сөздердің әлеуметтік саланы, 

қазіргі ұрпақты жетілдіруге,  тұлғаның рухани даму жолына түсуге жөн сілтейтін қасиеттері бар екенін 

байқатады. Сондықтан даналыққа толы философиялық ойды тарихи-философиялық зерделеудің 

гуманитарлық кеңістік пен әлеуметтік практика үшін маңыздылығы зор. 
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Мақалада ғалым Б.Кенжебайұлының хандық дәуіріндегі фольклор  жайында зерттеулеріне қатысты 

жәйттер сөз етiледi. 

Кiлт сөздер: Б.Кенжебайұлы, хандық дәуір, фольклор, жырау, халық әдебиеті, Алтын Орда, толғау.   

 

Көрнекті ғалым Бейсембай Кенжебайұлы қырқыншы жылдары қазақ хандығы тұсындағы 

әдебиетті зерттеп, қазақ әдебиеті тарихи материалдарын жинап, тұлғаларын түгелдеді. Ғалымның 

хандық дәуір әдебиетіне байланысты ізденіс-зерттеулері дерек-дәйегі молдығы мен талдау-

зерделеулерінің құндылығы көрсетілгенімен хандық дәуір кезінде жинақтаған фольклорлық мұрасы 

айтыла бермейді. 

Ғалым Бейсембай Кенжебайұлы қазақ халқының ауыз әдебиетін жинау ісін алғаш рет ғылыми 

негізде сөз еткен ғалымдардың бірі. Қырықыншы жылдары «Қазақ әдебиеті тарихының» 

томдықтарын шығару қолға алынады. Осы кезде «Қазақ әдебиеті тарихының» бірінші томы фольклор 

тарихына арналды. Редакциясын басқарған ғалым М.Әуезов болды [1, 12-13 б.]. Б.Кенжебайұлы 

бірінші томның І, ІІ, ҮІІІ бөлімдерін жазады. Бірінші бөлімі «Фольклор және ол жөніндегі советтік 

ғылым» (кіріспе), екінші бөлімі «Салт өлеңдері», сегізінші бөлімі «Тарихи жырлар туралы түсінік» 

деп аталады. Бірінші бөлімде фольклор ғылымы туралы және оның совет дәуіріндегі даму тарихын 

баяндайды. Ауыз әдебиеті үлгілерін көркем әдебиеттің негізі деп дәлелдер келтіреді. Сонымен қатар, 

осы бөлімде «Қазақ фольклорын зерттеу тарихынан» деп арнайы тарауша беріп, қазақ фольклорын 

жинаған Ш.Уәлиханов, В.Радлов, Г.Потанин, Ә.Диваев және М.Көпеев секілді ғалымдардың өмір 

жолдарына, сіңірген еңбектеріне тоқталып өтеді.  

1974 жылы халық мұрасын жинаушы ғалым Нысанбек Төреқұловтың «Профессор Бейсенбай 

Кенжебаевтың творчестволық өмірі» атты кітапшасы шыққан. Осында Н.Төреқұлов қазақ хандығы 

тұсындағы әдебиетті ауыз әдебиеті дей келе, Б.Кенжебайұлы зерттеп жүрген үлкен бір сала деп 

көрсетеді. Бұл пікірдің айғағы ретінде, ғалымның «Қазақ әдебиетін дәуірлеу мәселесі» деп аталатын 

проблемалық мақаласын атайды. Яғни, «1456 жылдары Алтын Ордадан Жәнібек, Керей хандығы 

бөлініп шығып, Шу, Ертіс жағалауында өз алдына хандық құрады. Осы кезден бастап үш жарым мың 

жылға созылған қазақ хандықтары тұсындағы әдебиет өсіп қалыптасады. Ол әдебиеттің Асан, 
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Сыпыра, Бұхар жыраулар сияқты атақты өкілдері болады. Ғалым еңбегінде осы ақын, жыраулар 

творчествосы кеңінен қарастырылғандығын айтады. 

Зерттеудің екінші бөлімінде ақын, жыршы, жырау деген ұғымға және олардың бір-бірінен 

ерекшелік, ұқсастықтарына анықтама береді. Осы анықтама төңірегінде бұрын-соңды жазып жүрген 

жазушы, ғалымдармен пікір таластырады. Ақында кенеттен сөз тапқыштық, импровизаторлық қасиет 

болады. Жыршы, жырауларда да сондай ақындық өнер болуға тиіс. Егер ол ақын болмаса, жыршы да, 

жырау да бола алмайды. Аузының ебі бар, өлең шығаратын, оны өзі мәнерлеп орындайтын өнерпазды 

жыршы, жырау деген. Ал, ақын деген сөз жазба мәдениет нәтижесі. Хат біле бастағаннан бермен 

қарай ақын деп аталған. Б.Кенжебайұлының бұл пікірлерінің қазіргі тұжырымдарға сәйкес келмейтін 

жақтары бар. «Қазақ әдебиетінің тарихында» (1964) жыршы, жырауда ақындық өнер болмайды. Олар 

тек басқа ақындар жырын жаттап алып жырлаушы ғана делінген. Ал, «Ақын» деген атау ежелден бар, 

ақын, жыршы, жырау бұл үшеуі үш түрлі өнер деп қорытылған.  

Ғалым еңбегінде хандық дәуірдегі әдебиеттің бірқатар ерекшеліктерін атап көрсетеді. Ол 

кездегі әдебиет нұсқалары түгелдей дерлік поэзия өлең, жыр, толғау, дастан түрінде ауызша таралды, 

ауызша жетті бізге, яғни ол кезде жазба әдебиет, проза жанры болмады. 

Хандық дәуірдегі әдебиеттің бәрі хан сарайының әдебиеті емес еді. Ондағы ақындар өзінің 

өлең, толғауларын көбінше бұқара халыққа арнады. Асан ел қамын ойлап шарық ұрып, толғанды. 

Бұхар еңбекші халық мұңын, хан-бектер мінін сол хандардың бетіне тіке айтты. Олар туған елін, 

мекендеген жерін шапқыншы жаудан қорғауды, сол айқас, шайқаста ерлік көрсеткен батырларын 

мақтан етіп жырлады. Міне, осының бәрінен ол кездегі поэзияның түгелдей (ертеректе кейбір 

әдебиетшілер айтқандай) хандарды үстем тапты ғана дәріптеген туынды еместігін көреміз [2, 48-49 

б.]. 

ХV ғасырдың басында Алтын Орда мемлекеті ыдырап, орнына жеке-жеке шағын хандықтар 

құрылды. Солардың бірі Қазақ хандығы деп аталды. Қазақ ру тайпалары Қазақ хандығы құрылғаннан 

бастап халық болып қалыптасты. Қазақ хандығы тұсында да халық қоғамдық тұрмысына қарай,  өз 

мәдениетін, әдебиетін, өзінің халықтық әдеби тілін жасады.  

Осы орайда профессор Б.Кенжебайұлы қазақтың ертеден келе жатқан дәстүрлі ауыз әдебиеті, 

көбінесе бұрынғы әдет-ғұрыпқа, қоғамдық тірлік, шаруашылыққа байланысты әр кезде туған салт 

өлеңдері, кәсіп жырлары, батырлық дастандары бар екендігін айта келіп, олардың тағы дамып, қазақ 

хандығы тұсында «Қобыланды батыр», «Қамбар батыр», «Ер Тарғын», «Ер Сайын» сияқты эпостық 

жырлар, «Қозы-Көрпеш – Баян сұлу», «Қыз Жібек» секілді салт жырлары жасалды. Сонымен қатар, 

осы дәуірде қазақтың Асан Қайғы, Мұхамед Хайдар Дулати, Қадырғали Жалаири сияқты 

ойшылдары, тарихшылары: Сыпыра жырау, Шалгез, Қодан тайшы, Қазтуған, Доспанбет, Марқасқа, 

Ақтамберді, Жиенбет, Тәтіқара, Үмбетей, Шал, Бұхар сияқты ақындары мен жыраулары болған. 

Осыған қарағанда, бұл дәуірде көшпенділік жағдайға байланысты, қазақ халқының ауыз әдебиеті, 

соның ішінде эпостық, салттық жыр-дастандары, ақындық, жыраулық өнері молырақ дамығаны 

байқалады [3, 18-19 б.] - дейді. 

Ұлттық фольклорымыздың даму жолдарын көрсету, оның жекелеген  жанрларының туу, 

қалыптасу, өркендеп-өзгеру үдерістерін айқындау барысында қай жанрдың болса да пайда болған 

мезгілін дәл осы уақыт деп кесіп айту қиын. Сондықтан бір жанр бір дәуірде қарастырылса, ол нақ 

сол кезеңде туған деп түсінбеу қажет. Өйткені, ол жанрдың бастауы бұрыныраққа барады, ал 

қалыптасуы, өркендеуі сол қарастырылып отырған кезге келеді. Қазақ хандығы тұсындағы 

фольклорда да кейбір жанрлар тап сол заманда тумаған, олар ертеректе пайда болып, хандық кезінде 

өркендеп, көркем фольклорға айналғанын көреміз. 

Осындай жанрлардың бірі тарихи жырлар. Ғалым Б.Кенжебайұлы зерттеулерінде тарихи 

жырларды тарихи шындықтармен салыстырып отырады. Ғалым жоғарыда айтылған «Тарихи жырлар 

туралы түсінік» туралы бөлімінде: «Халықтың ауыз әдебиетін дұрыс та терең ұғу үшін оның тарихы 

қандай қажет болса, тарихын дұрыс жете, толық білу үшін ауыз әдебиеті сондай қажет деуге болады» 

[1, 300 б.] дейді. 

Тарих пен ауыз әдебиетінің бірдей еместігін де ескертеді. Тарихшы болған оқиғаны нақтылы 

жазады. Онда қоспа болмайды. Ал, ақын, жыршылар сол тарихи оқиғаларды бейнелеп, пернелеп, 

әрлеп, әсерлеп жырлайды. Мұнда тарихи нақтылықты сақтау бола бермейді, қиялға, шарықтауға ерік 

беріледі деп түйеді. 

Ертеден жазба мәдениеті болмаған қазақ халқының тарихы ел жадында ауызша сақталып келді. 

Ол көбінесе аңыз, әңгіме хикая жыр түрінде таралды. Сондықтан бізде тарихи жазбалардан гөрі, 

ауызша айтылып жүрген аңыз жырлар мол. Қазақ тарихының бірқатар мәселелері сол аңыз 
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жырлардан шығатыны белгілі. Осыған орай тарихымыздың кейбір түйінін шешіп беретін аңыз, 

әңгімелерді, өлең жырларды әлі де жинай түсуіміз керек деген ұсынысын да айтады. 

Бұл тарауда тарихи жырлардың ең көп тараған үлгілері деп, Аблай, Сырым атына байланысты 

жыр, дастандарға арнайы тоқталады. Шоқан Уәлиханов жазып қалдырған «Аблай жырын» 

мазмұндап, оған ғылыми дәйектемелер келтіреді. 

«Аблай туралы дастанның композициясы тартымды құрылған. Жыр Сабалақ баланың ерлігінен 

басталып кетеді. Жұрт ол кім деп сұрай бастағанда барып оның ата-тегі, балалық шағы суреттеледі. 

Осы сюжет аңызда бар. Бірақ Аблайдың шешендігі мен тапқырлығы жырдағыдан гөрі аңызда 

айқынырақ көрінеді» [1, 300 б.]  дейді. 

«Аблай» туралы жыр ел арасында көп екендігін, Аблайдың Қабанбай, Бөгенбай, Жәнібек, 

Олжабай, Барақ, Жанатай сынды батырларының әр қайсысының жорық, жеңістері жөніндегі қисса, 

дастандарының сол кезде әлі де жинақтап үлгерілмей жатқанын да өзекті мәселе етіп көтеріп 

отырған.  

Сондай-ақ, ғалым Б.Кенжебайұлы қазақ халқының 1783-1797 жылдардағы көтерілісін 

бастаушы Сырым батыр туралы аңыз, әңгіме, өлең, жырлардың көп болғанын, бірақ, олардың сол 

кезде әлі толық жете қоймағаны да жазылған. Сырымның Бұқара, Үргеніш, Хиуа хандарымен сөз 

сайысына түсіп, оларды жеңіп кеткенін аңыз ете отырып, Сырымның Оның тек қана батыр емес, 

«Қара қылды қақ жарған» әділ төреші, әрі шешен екенін көрсетеді. 

Б.Кенжебайұлының 1939 жылы «Әдебиет және искусство» журналында «Қазақтың халық 

эпосы туралы» [4] мақаласы жарияланған. Осы мақаладан кейін 1940 жылы «Едіге батыр» жыры 

туралы» [5], «Қобыланды батыр туралы» [6] мақалалары да жарияланады. Осы мақалалары жөнінде  

ғалымның жанашыр ұлына айналған сыншы ғалым Қ.Ергөбек осы жылдарды халық дастандарын 

зерттеген еңбектерге тиым салынып, қылышынан қан тамып тұрған кез еді дейді. Тәуекелшіл 

ғалымның халық игілігі үшін жасаған осы тәуекелді әрекеті кеңестік идеологияның «қырағы» 

назарына іліккенін,  беріге дейін тартыста келгенін айтады [7]. Тағы бір осындай жағдай 

Б.Кенжебайұлының «Аблай» (1941) деген кітапшасын белгілі тарихшы Р.Сүлейменов сұратты дейді. 

Сұрататын себебі кітап қолданыстан алынып, кітапханаларда пайдалануға тиым салынған. Біршама 

уақыттан кейін тарихшы ғалымның (Р.Сүлейменов) Аблай жөнінде зерттеу кітабы жарық көреді, 

бірақ дереккөздерінде Б.Кенжебайұлының кітабы көрсетілмеген дейді. Сыншы ғалым (Қ.Ергөбек) 

ашумен кітапты қайтартуға барғанда, Р.Сүлейменов еңбекке сілтеме бергенін, бірақ «көрсетуге 

рұқсат жоқ» деп алып тасталғанын айтады [8]. Фолькорист ғалым Б.Қорғанбеков те 

Б.Кенжебайұлының қазақ эпосына қосқан үлесін, ғалымдар тарапынан бағаланып зерттелуін айта 

келіп, жоғарыда аталған ғалымның зерттеу мақалаларының 1929-1937 жылдардағы репрессия 

құрбандарының көбі эпос мәселесімен айналысқанын, халық дастандарын зерттеген еңбектерге тиым 

салынғандығын, сол үшін аталмыш мәселеге санаулы ғана ғалымдар барды деп, М.Әуезов, 

Қ.Жұмалиев. С.Мұқанов, Ә.Марғұлан, Б.Кенжебаевтардың атын атап көрсетеді [9].         

Б.Кенжебайұлы зерттеулерінде эпос теориясына барлау жасап, тарихи жырлармен салыстыра 

отырып ол жөнінде тиянақты қортынды жасап отырған. Мысалы, «Тарихи жырларға түсінік» деген 

мақаласында «Эпостық жырлар мен тарихи жырлардың бұл айырмалары «Қобланды батыр» жыры 

мен Аблай туралы жырды салыстырсақ айқын көрінеді. «Қобланды батыр» жырының оқыйғасы, 

Қобландының өзі дәл қай кезде, дәл қай жерде болғаны жырда да, тарихта да көмескі айқын мәлім 

емес; Қобланды әкесі Тоқтарбай мен шешесі Аналықтың Қорасанға қой, әруаққа ат айтып, дүние 

кесіп, әулиелерге түнеуі, құдайға жалбарынуы арқасында жаралады және ол күн санап өседі, тез 

ержетеді, Қобландының аты Тайбурыл адамша сөйлейді, айшылық жерді алты-ақ аттайды. Ал, 

Аблайдың қай жылы туып, қай жылы өлгені, Қалмаққа қарсы қай жылы, қай жерде соғысқаны, қай 

жылы хан сайланғаны, не істегені жырда да, тарихта да айқын, дәл көрсетіледі. Осыған сай жырда 

оның өзі, аты өмірдегі, кәдімгі көп адамның, көп аттың бірі сияқты болып, белгілі заманның, белгілі 

бір орталықтың адамы болып суреттеледі дей келе, тарихи жыр тарихтық фактыларға, бір тарихи 

оқыйғаның сүрлеуіне сүйеніліп жазылады. Сондықтан ол қанша әсерлесе де тарихтың шеңберінен 

шығып, ұзап кете алмайды. Ал, эпостық жыр адамның хыйал дүниесі бойынша жазылады, адам 

баласы хыйалының жемісі, тарихтың жас, әлі ержетпеген кезіндегі хыйалының жемісі» [10] секілді 

нақты тұжырымдармен көрсетеді. 

Н.Төреқұлов Б.Кенжебайұлының эпос туралы зерттеулерін талдай келіп, ойын былай жеткізеді: 

«Халық өмірінің диалектикалық даму жолдары сол халықтың әдебиетін, өнерін, дәлірек айтқанда, 

эпикалық жырларын ертек аңыздарын туғызады. Өнердің бәрі өмір тәжірибесінен алынады. Әрбір 

халықтың тарихы күрессіз өтпеген. Сол күрес жолында халық ішінен қол бастайтын батырлар, ел 

бастайтын қамқорлар, сөз бастайтын шешендер шығады. Олардың күрес жеңісін, алғырлық 
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тапқырлығын халық аңыз, жыр етеді. Міне, ғалымның толғануынша эпос осылай туады. Демек, эпос 

әрбір халықтың алғашқы дәуірінде жасалады екен. Кейін экономикасы, мәдениеті өркендеген соң 

эпосты туғызу саябырсиды. Кейбір елдерде тіптен тоқталады. Оның орнын әдебиет пен өнердің басқа 

түрлері роман, драма басады. Автор бұл ойларын дәлелдер кезінде Белинский қағидаларына арқа 

сүйейді. Сөйтіп, қазақ эпосының шежіресінен сыр тартады» [2, 47 б.].  

Қобыланды батыр туралы зерттеуінде [6] Қобыландыны тарихта болған ба, болса қай заманда 

деген сұраққа жауап іздейді. Қобыланды Ақсақ Темір мен Тоқтамыс хан тұсында (14-15 ғ) өмір 

сүрген. Оған дәлел: Тоқтамыспен егескен Едіге батыр Ақсақ Темірге барып қолбасы болғанда оның 

артынан кері қайтаруға тоғыз кісі жіберіледі. Соның бірі Қарақыпшақ Қобыланды болыпты дейді. 

Екіншіден, қазақ хандығы құрылған кезде Қобыланды мен Дайырқожа би Әбілқайыр ханның қадірлі 

адамдары болған. Б.Кенжебаевтың бұл сөзі академик Қ.Жұмалиев пікіріне дәл келеді. Қ.Жұмалиев та 

сол кездегі бір мақаласында «Қобыланды батыр 14 ғасырдың ішінде Түркістан маңында хандық 

құрған Әбілхайыр ханның кезінде болған» дейді [2, 47 б.]. 

«Едіге батыр» жыры туралы [5] мақаласында басқа эпостарға қарағанда «Едіге жырының» 

тарихи деректерге жақын келетінін атайды. Жырдағы Тоқтамыс 1380 жылдары Ақ ордаға хан 

сайланған. Ол орданың орталығы Сығанақ шаһары болған. Бұл кезде монғол басқыншылары 

арасында алауыздық туады. Тоқтамыс Алтын орданы билеп тұрған Мамай ханға шабуыл жасайды. 

Жырдағы Сәтемір хан деп отырғаны – Ақсақтемір еді, дейді ғалым. 

Едігенің тарихта болғандығын кезінде Шоқан Уәлиханов та дәлелдеген. Темірлан мен 

Тоқтамыстың тарихта болғаны анық болса, Едіге де солай. Ол Ұлытауды мекендеген. Сарыарқада 

«Едіге тауы», «Едіге обасы» деген жер аттары бар деп жазыпты Шоқан. Профессор Мелиоранскийдің 

«Едіге мен Тоқтамыс туралы ертектер» аталған еңбегінде Едіге Тоқтамыс ханның қолбасшысы 

болады. Кейін Тоқтамыс пен Едіге егесі басталады. Араздықтың бас себебі, қарадан шыққан 

Тоқтамыс өз адамдарын төңірегіне топтастырады. Оған төре тұқымынан шыққан Едіге наразылық 

көрсетеді. Ақыры Едіге Тоқтамыстан бөлініп, өз алдына хандық құрмақ болады. Екеуі талай рет 

соқтығысады. 1406 ж. бір соғыста Тоқтамыстың баласы Қадірберді Едігені мерт қылады. Осының 

бәрі болған оқиғалар деп түйеді ғалым. 

Едіге туралы жырдың бір ғана бізде емес, қарақалпақ, татар, башқұрт, құмық, ойрат, қырым 

татарлары арасында да бар екенін айтады. Б.Кенжебайұлы Едіге жырының аңыздық, мифтік 

сырларын да ашады. Оның әртүрлі нұсқада кездесетінін, бірақ, соның бәрінің қазақ топырағында 

жырланғанын да айтады [2, 47 б.]. 

Осы дәйектемелерден ғалым Б.Кенжебайұлының хандық дәуір әдебиетін зерттеумен қатар 

әдебиет тарихының даму барысында хандық дәуір фольклорына да көп еңбек сіңіргенін көреміз. 

Халық мұрасын жеткізуде бар ғұмырын арнап, туған халқының әдебиетін, тарихын, рухани 

мәдениетін жеткізіп отырғанына да көз жеткіздік.  
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МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ ТҮРКІСТАНДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ 

 НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 
Резюме: В данной статье речь идет о туркестанском этапе творчества выдающегося поэта-алашордынца 

Магжана Жумабаева, об его основных творческих направлениях. Высказывается мнение о том, что этот 

относительно короткий промежуток жизненного этапа поэта был особо плодотворным. 

Ключевые слова: психологизм, педагогические мысли, Туркестан, Ташкент, Алашорда, Магжан 

Жумабаев. 

 

Abstract: This article is about the Turkistan stage of works of the outstanding poet and organization member of 

“Alashorda” Magzhan Zhumabayev, about his main creative directions. The opinion is expressed that this rather short 

interval of a vital stage of the poet was especially fruitful. 

Key words: psychologism, pedagogical thoughts, Turkistan, Tashkent, Alashorda, Magzhan Zhumabayev. 

 

Қазақ халқының Абайдан кейінгі ұлы ақыны, педагог, Алаш қайраткері Мағжан Жұмабаевтың 

өмірі мен әдеби-қоғамдық қызметін зерттеуші ғалым Ш.Елеукенов үш кезеңге бөліп қарастырады. 

Бірінші кезеңі деп ақынның туғанынан бастап 1912 жылға дейінгі кезеңді алады. Бұл кезеңге 

ақынның алғаш хат танып, білім алған қайнар көздері, алғашқы ой-өрісіне әсер еткен қоғамдық 

жағдайлар, алғашқы өлеңдерін жазуы, жазып қана қоймай, алғашқы өлеңдер жинағы «Шолпанның» 

жарық көруін жатқызады. Екінші кезең ретінде 1913-1924 жылдар аралығындағы кезең алынса, 

үшінші кезеңін әрі соңғы кезең деп атап, 1924-1938 жылдар аралығын қарастырады. 

Осы хронологиялық-биографиялық ретке сүйенсек, біздің қарастырғалы отырған кезең 

Түркістан автономиясының орталығы Ташкенттегі кезеңі екінші кезеңге сәйкес келеді. М.Жұмабаев 

1922-1923 жылдары Ташкент қаласына қызметке ауысып келеді. Оны Ташкентке шақырған 

Сұлтанбек Қожанов болатын. Ақын Мағжан мұнда Қазақ-қырғыз институтында орыс және қазақ 

тілдері мен әдебиеттерінен дәріс берген. Ақын шығармашылығын зерттеуші ғалымдардың көпшілігі 

осы Ташкенттегі кезеңін аса бір өнімді кезең деп есептейді. Осы кезде ол өлеңдерімен қатар қара 

сөзге де ден қойып, өзінің терең психологиялық туындысы «Шолпанның күнәсін», сонымен қатар 

«Батыр Баян» және «Қорқыт» пен «Қойлыбайдың қобызы» атты поэмаларын жариялайды. Осы 

Ташкент қаласында «Мағжан өлеңдері» деген атпен С.Қожановтың алғысөзімен өлеңдер жинағы 

жарық көреді. 

Академик Р.Бердібай «Ақын шығармалары оқыған сайын тұңғиық мағынасы ашыла, ғажайып 

сырлары анықтала түсетін өзгеше әлем. Тіпті Мағжан туындыларының асыл мұратын түсіну үшін 

оқушының өзі де ақын арманының деңгейінде тұруы керек секілді» [1, 275], - деп жазғанындай, өз 

замандастарынан Мағжан ақын арман-мұратының деңгейінде тұрарлық тұлғалардың аз болуы 

ақынның мұң-зарының бірден-бір себебі деп ойлаймыз. Ташкенттен Мағжан ақынның туындылары, 

мақалалары, өлеңдері мен поэмалары шығып тұрды. 1923 жылы «Мағжан өлеңдері» деген атпен 

өлеңдер жинағы басылып шықты. Бұл шығармаларының барлығы дерлік ұлттық рухта, қала берді 

түріктік рухта жазылғаны сол кезеңдегі төңкерісшіл қаламгерлердің ой-пайымына сәйкес келмегені 

анық. Отаршыл патша өкіметінің заңды мұрагері болған Кеңес үкіметі өздері бұратана санаған 

халықтарды қанаудың жаңа, кеңестік, «мәдени» түрлерін 70 жыл бойы іске асырып келгені бүгінде 

ешкімге жасырын емес. Өздері жылдар бойы, ғасырлар бойы езілген кедей-кепшіктен шыққан сауаты 

әлі таяз қазақтың алғашқы қаламгерлері қолдарына теңдік туы берілгенде сол теңдікке жеткізген 

төңкерісшілердің айтқанын бұлжытпай орындауды ғана білді. Ал «Мағжан мәдениеті зор ақын. 

Сыртқы кестенің келісімі мен күйшілдігіне қарағанда, бұл бір заманның тегінен асқандай, сезімі 

жетілмеген қазақ қауымынан ертерек шыққандай…» [2, 294] деп кемеңгер жазушы М.Әуезов 

бағалаған  М.Жұмабаев сынды аса білімді, табиғатынан асып туған Алаштың ұлдары азшылық 

болғандықтан да жиырмасыншы жылдардың орта тұстарынан бастап осындай көпшілік болған 

қаумалаған сауаты төмен «асыра белсенділер» тарапынан қудаланып, соңы қанды қырғынға 

ұшырағаны мәлім. М.Жұмабаевтың төңкерісшілер алдындағы кінәсі – оның ұлтшылдығы, 

түрікшілдігі, күйреуіктігі және де төңкерісті, оның жеңісі мен нәтижесі Кеңесті жырламауы болатын. 
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Әбдіраштың Жарасқаны «Мағжан Жұмабаев» атты ақынға арнап шығарған өлеңінде сол 

«күнәларды» былайша келтіреді:  

...Алдында жазықтысың Заманыңның, 

Астары белгілі еді амалыңның! 

Алдында Қоғамыңның жазықтысың, 

Ойладың кірлемеуін Ақ арыңның! 

Арасын өлшеп-біліп оң-терістің, 

Алаштың арманы үшін тер төгістің! 

Құранын Мұсылманның қасиеттеп, 

Ұранын ұнатпадың Төңкерістің! 

... 

Күн көсем Ленинді жырламадың, 

Жырладың қаһарлы хан Абылайды! 

... 

Емессің «халық жауы» қаны тамған, 

Кеңестің анық жауы болдың бірақ! [3, 82] 

«Мағжанды күйректікке ұрындырған алғышарт Абайдан асып түспесе кем емес еді. Өйткені ол 

аса ірі тұлғалы – түршіл, Абайдан шыққан шыншыл ақын. Сондықтан ол көбіне шындықты жырлады, 

пайғамбар жүрек сезген «сұмдықты» жырлады. Ендеше кезіндегі саясаткерлердің одан оптимизм 

іздеп, ұран-үндеу талап етіп, «советтік шындықты» жырламадың деп жазалауы – ұр да жық сынның 

үлесі» [3, 41] болатын. Академик Р.Нұрғали сөзімен айтқанда: «Ақынның күнделікті, мезгілдік, 

науқандық, тіпті, анығын айтқанда таптық күрестер талабына орайлас елгезек, үгіттік, насихаттық 

шығармалар жазудан бойын мүлде аулақ салуы таңғалдырады; тақырып таңдау, өлең объектісіне 

келгенде ерекше талғампаздық, өзін-өзі саналы түрде шектеуді көреміз, әлем поэзиясындағы ұлы 

шайырлар үнемі жыр еткен мәңгілік тақырыптар, мәңгілік образдар, мәңгілік сарындар, түркі 

тұтастығы, тарихи сана, ұлт тағдыры қазақ ақынының жанын мазалайды... күнделікті іс-әрекет, талап-

тілек, уақыт сұранысы өнер атаулыны өзіне қызметші етіп алған, публицистикалық, саяси ұрандар, 

ұғым-категориялар, байлам-тұжырымдар әдебиеттің барлық саласына ентелеп кірген уақыттардың 

өзінде Мағжан поэзияның сеңгір көкпен, тәңір пайғамбармен, мәңгілікпен тілдескен заңғар 

шыңындай болып, таза ақындықты сақтады, бір тақырыптың, бір кезеңнің, бір халықтың, тіпті бір 

таптың жыршысы болып кетпей, уақыттар желі құлата алмайтын алтын діңгек, әлемдік, 

планетааралық әуез-сарындармен тамырлас өлмес туындылар берген ұлттық ақын, ғажайып суреткер 

болып қала берді» [5, 137-138]. Ол қазақты бай мен кедейге бөліп-жармай, негізінен жалпы қазағын, 

ұлтын сүйді. Себебі, «ол кедейдің ақыны емес, ұлт ақыны. Ел ішінде бай, кедейдің арасында 

қиянатты, теңсіздікті көрмеді. Ұлтты жалпағынан алып қарайды. Ол түрікшіл, санашыл, уайымшыл, 

өзімшіл ақын, ...сыршыл, суретші, сөз ұстасы, түршіл, романтик, мәдениетшіл, отаршылыққа, 

жауынгерлікке қарсы күншығысшыл...» [6, 430] болды. 

Мағжан Жұмабаевтың түрік бірлігі рухында жазылған қай өлең-дастанын алып қарасаңыз да, 

оның тарихтан, түбі бір түріктердің ежелгі төркінінен, сонау Алтай қауымдастығы дәуірінен бастап 

білетін білімдарлығына қайран қаласыз. Оның басқа өлеңдерін айтпағанда, бір ғана «Түркістан» 

өлеңі осы сөздерімізге дәлел бола алады: 

Ертеде Түркістанды Тұран дескен, 

Тұранда ер түрігім туып-өскен. 

Тұранның тағдыры бар толқымалы, 

Басынан көп тамаша күндер кешкен, [7, 173]- 

деп ежелгі Тұран жерінің «қасиетті бабаң бейіттерінің» жатқан жерлері екенін тарихи тұрғыда 

дәлелді суреттесе, 

Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе? 

Түрікке адамзатта ел жеткен бе? 

Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял, 

Тұранның ерлеріне ер жеткен бе?! [7, 174] – 

деп даңқты түрік тұлғаларын, олардың бірегей қасиет-қызметтерін айту арқылы өз халқының жігерін 

жанып, рухын көтеруді мақсат етеді, азаттық идеясын көтереді. Ақынның осы қызметін ғалым 

Р.Бердібай ерлікке балайды, ақынның осы кезеңнен кейінгі тағдырын есепке ала отырып, біз де бұл 

пікірдің дұрыстығына шәк келтірмейміз. Яғни: «сан ғасырлық отаршылдық зардабы халықты 

мәңгүрттендіріп, тарихын ұмыттырып, жақсы қасиеттерін жоғалтып, кіріптарлық тіршілікке 

көндіктіре бастаған, азаттық үшін күрестер жеңіліс тауып, елдің байырғы келбеті өзгеруге бет алған 
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шақта «бізде осындай да ұлылықтар болған» деп ірі сөйлеп, қауымның рухын көтеруі ақынның ерлігі 

десек артық емес» [1, 279]. Осы идея ақынның Түркістандық кезеңінде жазылып, басылған 

поэмаларында да негізгі идея болып табылады. 

Мағжан Жұмабаев таза реалист емес, романтикалық бағыттағы қаламгер. Ол өзі өмір сүріп 

отырған заманның шындығын ұлы Абай секілді тек таза реалистікпен суреттемейді, ол оған 

романтикалық, символистік бояу қосып суреттейді. Сүйікті алашының бүгінін өткенді суреттеп, 

дәріптеу арқылы береді. Дәлірек айтқанда, ұлтының бүгініне деген көңілінің толмауын, өз арман-

мұратының асқақтығын халқының өткендегі даңқты күндерін қоғам санасында жаңғырту арқылы 

ұлттық санаға қозғау салуды көздейді. Сол кездегі бірыңғай жалаң ұрандар кейпіндегі қоғамдық 

идеяларға қарсылығын «Батыр Баян», «Қорқыт», «Қойлыбайдың қобызы» поэмалары арқылы 

жеткізеді.  

Бұл поэмаларға ақын аңызға айналған тарихи тұлғалар мен оқиғаларды өзек еткен. Өйткені ол 

өзі айтқандай, бұрынғыға иек арту тіл де кісендеулі шақта өз арман-мұратын жеткізудің жолы деп 

білген: 

Жүрегім, мен зарлымын жаралыға,  

Сұм өмір абақты ғой саналыға.  

Қызыл тіл, қолым емес, кісендеулі,  

Сондықтан жаным күйіп жанады да.  

Қу өмір қызығы жоқ қажытқан соң,  

Толғанып қарауым сол баяғыға.  

... 

Ойлайды, күңіренеді, толғайды ақын,  

Күрсініп көзіне жас алады да.  

Ақында адамзаттан дос болмайды,  

Жалғыз-ақ сырын сөйлер қаламына [7, 232].  

«Қорқыт» поэмасында бостандықты аңсау идеясы болса, «Қойлыбайдың қобызында» сұм 

заман, кер заманға деген наразылығы негізгі өзек болып тартылады. «Батыр Баян» поэмасындағы 

Баян батырдың ішкі монологтары, психологиялық жай-күйін талдауы, сонымен қатар «Шолпанның 

күнәсі» повесінде суреттелетін Шолпанның психологиялық портреті, сана ағымы Мағжан 

Жұмабаевтың психологиялық талдауды жақсы меңгеріп, ХХ ғасырдың басында-ақ жеткен үлкен 

табысы болып табылады. Ш.Елеукенов былай деп баға береді: «Батыр Баян» поэмасы – Мағжан 

Жұмабаевтың психологиялық һәм парасаттылық тәжірибесінің кемеліне жеткендігіне, 

жомарттығына, сарқылмас байлығына айғақ» [8, 299]. 

Осы кезеңде жазылып, екі рет: бірі Орынборда, екінші рет Ташкентте басылған еңбегі 

«Педагогика» – М.Жұмабаевтың шебер ақын ғана емес, сонымен қатар шебер оқытушы, педагог 

болғанының дәлелі. Мағжан ақынды ұстаз тұтып, өмір бойы құрметтеп өткен ғалым Б.Кенжебаев 

өзінің ұстазына арнап жазып кеткен «Ұстаз» атты естелігінде бұл жайлы былай дейді: «Мағжан 

ғалым, тәжірибелі шебер оқытушы, асқан методист-педагог еді. Педагогика жайында, қазақ тілі мен 

қазақ әдебиетін оқыту жайында жарияланған кітабы, мақалалары болушы еді. Осыдан болу керек, ол 

бізге қазақ тілі мен қазақ әдебиетін тамаша оқытты: сабақ үстінде лекциялық, практикалық әдістерді 

ретімен қатар қолданар еді. Мейлі лекциялық сабақта болсын, мейлі практикалық сабақта болсын ол 

қағазға, кітапқа қарамайтын. Сөз арасында келтіретін мысал өлеңдер мен әңгімелерді түгел жатқа 

айтатын. Декламация оқып тұрған тәрізді барлық нәшін, сипаттайтын қимылын келтіріп айтатын» [2, 

301]. 

Жиырмасыншы ғасырдың жиырмасыншы жылдарының басында Мағжан Жұмабаев Ташкентте 

табысты әрі жемісті еңбек еткен. Ташкентте шығатын "Шолпан”, "Сана” журналдары мен "Ақ жол” 

газетінде де қызмет атқарып, осы басылымдарда біраз туындыларын, мақалаларын жариялайды. Осы 

кезде өзінің тәжірибелері мен орыс педагогикасының озық үлгілерін негізге ала отырып дайындаған 

«Педагогика» оқулығы шығады, қазақ әдебиетіндегі психологиялық, романтикалық поэма жанрының 

алғашқы үлгісі ретінде бағаланатын поэмалары мен «Шолпанның күнәсі» повесі жазылған, «...ол 

Ташкентте тұрып, тынысы тарылмас, кең құлашты, қарпуы мол дарқан дарын иесі, дүлдүл ақын 

екенін танытты» [9, 23]. Демек, Түркістандық кезең Мағжан Жұмабаевтың шын мәнінде жемісті, 

өнімді, дарыны мен қуатын жан-жақты жұмсай алған жылдар болған. Ол бұл кезде өзінің ақындық 

қуатын ұзақ өлеңдер – поэмалар жазуға жұмсаса, ағартушылық бағытта, яғни жас ұрпаққа білім 

беруде де бар қажыр-жігерін жұмсады, ғылыми-педагогикалық еңбегін жарыққа шығарды. Осы 

арқылы М.Жұмабаев педагогика саласындағы алғашқы түрен салушы болды. Осы жылдары Мағжан 
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Жұмабаев өзінің Ақан сері, Базар жырау туралы мақалаларын да жазып, «Сана» журналы мен 

«Ақжол» газетінде жариялаған. 

Ғалым Б.Кәрібаеваның: «Бүгіннің көзімен бағаласақ, алдында Абайдай классик тұрғанда 

Мағжанның кешікпей туа қоюы қазақ өлеңінің бақыты іспетті» [10, 76] деген сөзін еске алып, 

Мағжан Жұмабаев шын мәнінде қазақ өлеңінің де, жалпы қазақ халқының маңдайына біткен бақыты, 

ұлттық мақтанышы екенін бағалауымыз керек. 
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КЕҢЕС ДӘУІРІНДЕГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИ СЫНЫНЫҢ  

ТАНЫМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 

 (1960-1990 жылдар) 

 

Мақалада әдеби  сынның  жеке  ғылым,  өнер  деңгейіне  көтерілуіне  орай  оның  өзіндік  ерекшеліктері,  

мазмұны  мен  түрі,  жазылу  стилі,  басқа  да заңдылықтары, яғни теориялық сыр-сипат, айырым-белгілері  

болатындығы ескеріліп,  қазақ  әдебиеттану ғылымының қалыптасуы  жайлы жасалған зерттеулер 

қарастырылады.Сондай-ақ, сынның  туу  алғышарттары,  қалыптасу  жағдайлары,  даму  ерекшеліктері  жайын, 

.қазақ  әдеби  сынының  жеткен  биігі  мен  бүгінгі  деңгейін , бір  сөзбен  айтқанда,  қазақ  әдебиеті  сынының  

тарихын жүйелеу,  жанрлық сипаттарын  айқындау  бағытында  ғылыми  тұрғыда  сұрыпталған көлемді  де  

салмақты  жарық  көрген еңбектер сараланады. 

Түйін сөздер: көркем әдебиет, әдеби сын, көркем өнер, сыншылдық дәстүр, танымдық құндылықтар, 

кеңестік идеология, әдеби процесс, жанрлық форма, роман 

 

В данной статье анализируется теоретическая сторона казахской литературной критики, науки, 

искусства,рассматривается специфические особенности, содержание и форма, стиль написания и другие 

закономерности литературоведения 

 

Kazak edebiyatı anabilim dalı ve edebiyatı eleştiri vekillerinin çoğalarak çeşitli yönlerde bir çok kanallarla hızla 

gelişerek ün kazanan devri XX yüz yılın ikinci yarısı olarak biliniyor.  Bu dönem – Sovyetler birliğinin çok sert 

kontrolünde, sürekli komunistlerin yürütmüş oldukları siyaset benimsenilerek, edebiyat ve sanatta onların söz sahibi 

olduğu tam olarak belli oluyordu.Makalede yukarıda bahsettiğimiz dönemlerdeki edebiyatımızın araştırmalarının 

gidişatını tüm senelerde bilim çalışmaları ve fikirlerini karşılaştırarak göstermiştir.  

 

The article deals to analyze scientific and theoretical basis of study the history of literary criticism  to determine 

the development of genres of poem, prose and drama in the second half of XX century.To determine a realistic 
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approach, the continuity of the tradition and spiritual continuity, and other interpretation of literary phenomena and 

concepts in Kazakh literary criticism on that period. 

 

Кеңес  дәуірі  әдебиетінің  60-90  жылдарындағы  көркем  әдебиет еңбекшілерді  коммунистік  

рухта  тәрбиелеудің  басты  құралы – көркем  әдебиет  деп  түсінді. Барлық  жанрдағы  шығармалар  

әуелі  партиялық  тұрғыда  қатаң  бақылауда  болды, сөз  еркіндігі, ой  бостандығы шектелгенін  

тәуелсіздікке  қол  жеткізгеннен  кейінгі  уақытта  айқын  аңғардық.  Әдебиет  сынының  атқаратын  

міндеті  де,  жауапкершілігі  де  заман  жүгін  арқалауымен  құнды, бағалы  болуы  осыдан  келіп  

туындаса  керек. Сөйтіп,  көркем  әдеби  сын  екі  жақты  міндет  атқарды  деп  атап  айта  аламыз: 

бірі– идеялық  жоғары  адамгершілік  бағыттағы эстетикалық  көзқарастарды  қалыптастырып,  

әдебиеттің  көркемдік  талғамын  жетілдірсе,  екіншіден – қаламгер  мен  оқырман  арасындағы  

дәнекерші. Көркем  өнерді  халыққа  жақындатуда,  оның  табыстарын  насихаттауда,  сонымен  бірге,  

халықтың  эстетикалық   танымын  молайтуда,  оқушы  талғамын  тәрбиелеуде  сынның  рөлі  

айрықша. Сыншылық  пікірлердің  негізі  көркем  әдебиеттен,  оған  деген  көпшіліктің  

көзқарасынан,  қоғамдық  өмірдің  рухани  қажеттілігінен  барып  туындайды. Орыс  әдебиетінде 

В.А.Жуковский: «Сын  дегеніміз – жетілген  талғамға  негізделген  тура  және  еркін  айтылған  

пікірлер. Сіз  поэма  оқисыз, сурет  көресіз, соната  тыңдайсыз, сонда  қанағаттанғандықтан  сезімге  

бөленесіз – осы  талғам, осылардың  себебін  талғасаңыз  ол – сын», - деген  қарапайым, әрі  тура  

анықтама  береді [1,б.95]. Өткен  ғасырда  орыс  әдебиетіндегі  сыншылдық  дәстүр  

В.Г.Белинскийдің, Н.Г.Чернышевскийдің, Н.А.Добролюбовтың, Д.И.Писаревтің, т.б.  талантты  

шығармалары  арқылы  классикалық  дәрежеге  көтерілді. Орыс  әдебиетінің  алтын  ғасыры  

алыптары А.С.Пушкиннің, Л.Н.Толстойдың, И.С.Тургеневтің, Ф.И.Достоевскийдің, т.б. әдеби  

сынының  әдеби  дамудағы  маңызын  аса  жоғары  бағалап, оған  белсене  араласқандығы  сыннның  

қоғамдық-әлеуметтік,  мәдени-әдеби  шоқтығын  жоғары  көтеріп  жіберді. Г.В.Плехановтың, 

А.В.Луначарскийдің, В.В.Воровскийдің, А.М.Горькийдің  эстетикалық  ой-пікірлері  орыс  әдеби  

сынының  таптыққа  негізделген  жаңа  дәуірін  бастады.  

 Кеңес кезеңіндегі қазақ әдеби сынының идеялық, эстетикалық және танымдық 

құндылықтармен сабақтастығы дау тудырмайды. Көркем образ бен айшықты  әдебиет  үшін  

күресте, қоғам  дамуының  көркем  шежіресін  жасауда  сынға  жүгінетініміз  белгілі.  Әдебиет  пен  

өнер таразысы – сын. Ал, халықтың  рухани  байлығы  болған  әдебиет  пен  өнер  туындылары  – 

елдің  қымбат  қазынасы, халық  игілігі, оның  бұрынғы  тарихы  мен  бүгінгі  өмірінің  көркем  

шежіресі, келісті  кестесі, асқақ  арманы. Оны  жеткізуші  суреткер  еңбегі, қиялы, ой-пікірі  халық  

үшін  маңызды. Шын  талант,  нағыз  суреткер  халық  талабын қастерлей  біледі, халыққа  қызмет  

етуді  зор  бақыт  деп  біледі, үлкен  абырой, қасиетті  парыз  санайды.  Халық  қаламгердің оқушысы  

ғана  емес, бағалаушысы, әрі  ұстазы. Бұл  турасында  М.Горькийдің халықты  барлық  материалдық  

игіліктерді  жасаушы  күш  қана  емес,  рухани  қазына-байлықтың  бірден-бір  және  сарқылмас  

қайнар  көзі, сұлулығы  мен  даналығы  жөнінен  жер  бетіндегі  барлық  ұлы  поэмаларды,  барлық  

трагедияларды,  бұлардың  бәрінен  де  ұлық – бүкіл  ғалам  мәдениетінің  тарихын  жазушы  

философ, әрі  ақын  деп  танығаны ойға  оралады. Талант  пен  айқын көзқарас  күш  қосып, тұтастық  

тауып көркем  шығарманың  биігін  мұрат  тұтқан  жазушы -  әрқашан  да  мерейлі,  абыройлы, 

қадірлі.  Кеңес  дәуірі  әдебиетінің  біз  нысанға  алып  отырған  тұсы  көркем  әдебиеттің  ең  

гүлденген, жемісті  шағы  деп  атап  көрсетуге  болады. Қазақ  әдебиетін  әлемдік  деңгейге  дейін  

көтерген  туындылар  әдебиеттің  барлық  жанрында  да  көрініс  берді. Ол  арқылы  халықтың  

өмірін, адамдар  арасындағы  қарым-қатынас, қоғам  дамуы, ұлттық  сана, тұрмыс-тіршілік  көз  

алдымызға  келеді. Сол  дәуірдегі  идеология  бойынша  жазушылар  мен  ақындарымыздың  алдына  

үлкен  жауапкершіліктер  жүктелген  еді. Социалистік  өмірдің  жарқын  көріністерін, соғыстан  

кейінгі  тіршілік, колхоздастыру, тың игеру, техниканы  меңгеру, адамдардың тең  дәрежелігі, әйел  

азаматтарының  белсенділігі көркем  әдебиетте  көрініс  тапты.  1972 жылғы КПСС Орталық  

Комитеті «Әдеби  көркем  сын  туралы»  қаулы  қабылданды, осы  қаулының  жүзеге  асуына  

мәдениет  мекемелері, шығармашылық  одақтар, баспасөз  орындары  қызу  кірісті. Сын  міндеттері  

шығармашылық топтардың жиналыстарында, басқосуларында  жиі  талқыланды. Қазақстан  

Жазушылар  одағы  басқармасының  да  сын  мәселесіне  арналған  пленумдары  болып  өтті. Бұл  

мәселені  талқылауға  сыншылар  мен  бірге  жазушылар  мен  ақындар  да,  драматургтер  де, 

баспасөз  қызметкерлері  де  қызу  қатысты.  Онда  сынның  методологиясы  мен  теориясы, өмірмен  

байланысы  көркем  әдебиеттің  эстетикалық  тәрбие  берудегі  рөлі, сыншылардың  кәсіби  біліктілігі  

мен  шеберлігі, таланты  мен  еңбегі  туралы  пікірлер  мен  ойлар  ортаға  салынды. Күнбе-күн  әдеби  

процеске  сынның  араласып,қатысуы  айтарлықтай  жандана  түсті. Әдебиет  тарихын  зерттеу  
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саласында,  әдеби-теориялық  және  әдеби-сын   жұмысының  өзекті  де көкейтесті  проблемалары  

төңірегінде  елеулі  еңбектер  жарыққа  шыққаны  тілге  тиек  етілді.  Еліміз  тәуелсіздікке  қол  

жеткізгеннен  кейін  осы  қаулылардың, кеңестік  идеологияның  шырмауынан  шыға  алмаған  сын  

туралы зерттеушілеріміз  С.Қирабаев, Т.Кәкішев, Д.Ысқақұлы  еңбектерінде  атап  өтеді. 

Коммунистік  партияның  бұл  әрекетін  өткір  сынға  алған  ғалымдар: «Әдеби  сынның  әлеуметтік-

саяси  мәселелерге  еркін  араласа  алатын  мүмкіндігін  коммунистік  партия өз  мүддесіне  барынша  

пайдаланып  келді.  Мәдени  өмірді,  әдебиеттегі  идеологиялық  жұмыстың  бір  түрі  ретінде  қарап,  

әдеби  сынды  партияның  идеологиялық  қаруы  деп  білді. Бірақ, өмірдің  өзі  көрсеткендей  

партиялық  қаулылармен  әдебиет  те,  сын да  өркендемейтінін  өмірдің  өзі  көрсетіп  берді»  дейді. 

Әдеби  сынның  әлеуметтік, идеологиялық  сипаты  да  оның  басқа  да  қасиеттерімен  тығыз  

байланыста  болады.  Әдеби  сын  ғылыммен  де, баспасөзбен  де, шығармашылық  еркіндікпен  де  

байланыстағы  күрделі  құбылыс. Д.Ысқақұлының  зерттеу  еңбегінде  сынның  сан  қырлы  

қасиеттеріне  сипаттама  бере  келіп,  оның  маңызына  айрықша  тоқталады. Ғалымның  

пайымдауынша, сын  сан  қырлы  сыпатта, яғни, ол  көркем  туынды  жайлы  пікір  білдіргенде  

әдебиеттану  ғылымына  сүйену  керек,  бұл  оның  ғылыми  сипатын  көрсетеді, оқушы  тұшынып  

оқуы  үшін  сын  көркем  тілмен  жазылуы  керек,  бұл  оның  көркемдік  сипатын  айқындайды; 

сыншы  шығармада  әлеуметтік  мәселелер  қалайша  көрініс  тапты,  соған  баға  беруі  тиіс,  бұл  

оның  идеологиялық  сипатын  белгілейді; әдеби  сын  баспасөз  арқылы  ғана  жемісті  дами  алады, 

бұл  оған  публицистикалық  сипат  беретінін  атап  көрсетеді. Әдебиетті  жүйелі, әрі  жан-жақты  

қарастыру - әдеби  сынның табиғаты.  А.М.Корокотина: «Сынды  әдебиеттің, немесе  әдебиеттанудың  

жанры  деп  санауға  болмайды. Сын – ғылыми-көркем  шығармашылықтың  ерекше  түрі» –деп  

жазды» [2,б.12].  Сонымен, әдеби  сын  дегеніміз,  көркем  әдебиет күнделікті  әдеби  үдерісті  

зерттейтін, оның  жетістіктері  мен  кемшіліктерін  саралап,  көрсететін,  оқырман  мен  қаламгердің  

арасындағы  оң  көзқарасты  қалыптастыратын, рухани  әлем  аясында  қызмет  атқаратын күрделі  

сипатты  шығармашылық  ізденіс. Көркем  әдебиет  туралы  заман  үні, дәуір  көзқарасы.  Оның  

ғасырлар  бойы  қалыптасқан, өзіндік  құрылымы,  жүйесі  бар.    

Бүгінде  қазақ  әдеби сынының  жанрлық  формалары толық қалыптасты. Олар  негізінен  

мыналар: мақала,  рецензия,аннотация, эссе,  шоғыр  мақала (цикл), сұхбат, сын-биографиялық  

очерк,  шолу,  әдеби  портрет,  әдеби  айтыс, (полемика,  пікірталас),  теориялық,  проблемалық  

сипаттағы  ғылыми  пайымдама,  монография,  оқулық,  көп  томдық  зерттеулер.  Кеңес  дәуірі  

әдебиетінің  сын  жанрындағы  жетістіктер  бүгінгі  күнмен  салыстырғанда  анағұрлым  өткір  болды  

деп  айтуға  болады.   

 Әдеби  сын  көркем  әдебиетті  тануға  ұмтылғанда  нақтылы  бір  зерттеу  негіздерін  

басшылыққа  алады.  Көркем  шығарманы  талдау - сыншының  білім, саяси  деңгейіне  сәйкес  

қалыптасқан  көзқарастарына  сай  зерттеу  бағытын  анықтап,  оған  қажетті  жоспар  құрып, 

принциптерін, әдістерін  айқындаудан  басталады.  Өмір  құбылыстары  шексіз  болғандықтан  оның  

көркемдік    көрінісі болып  саналатын  әдебиеттің  қыр-сырлары  да  ұшан-теңіз.  Әдеби  шығарма  

тұтас  бір  әлем  десек,  оны  сын  тұрғысынан  талдау  үшін,  суреткердің   өзінен  де  ұшқыр  ойлы, 

сол  материалдың  артық-кемін  анықтай  алатын  терең  білім,  биік  парасат иесі  болу  ләзім.  

Г.В.Плеханов  көркем  әдебиетті сыни  талдау  барысында  екі  бағытты  ұсынады: бірі – 

шығарманың   идеясын   ашу   болса,  екіншісі – көркемдік  қасиеттерін  анықтау   қажет  деп  атап  

көрсеткен  еді [3,б. 51] Сыншы  әдебиетті  көркем  шығарма  ретінде жеке  талдаудан  оның  

әлеуметтік  мәнін,  әдеби  дамуда  алатын  орнын  анықтауға  тырысады. Сыншы  көркем  

шығарманың  қадір-қасиетін  анықтаудың  нақтылы  жолдарын  іздеп, қаламгердің  жазу мәнеріне, 

образ  сомдау, характер  беру тәсілі,  қоғамдық ой, заман  көрінісі  әр  қырынан  қарастырылып,  

тұтастай  алғанда, бұл  шығарма  арқылы   рухани  дүниемізге  не  қосылды,  қандай  жаңалықтар  

бар, несімен  құнды, замандастарға, кейінгі  ұрпаққа  қалдырар  үлгісі  неде  деген  мәселе  бойынша  

талдау  жасалады.   Сыншы   әдебиетті  талдап-бағалау  үшін  қандай  әдістерге  сүйенеді, көркемдік  

жинақтау   әдісіне  сүйене  ме, әлеуметтік  мәніне  назар  аудара  ма, ол  да  ескерілетін  негізгі  

мәселелердің  бірі.  Жалпы  әдебиеттің  негізгі  үш қыры  бойынша  тілдік, көркемдік, әлеуметтік  

жағынан  қарастыратынын  байқаймыз.  Ол  сыншының  алдына  қойған  мақсатына  тікелей  

байланысты.   Әлемдік  әдебиет  тұрғысынан  қарастырар  болсақ,  шетелдерде  әдебиет  сынының  

мынандай  әдістері  қарастырылады: феноменологиялық, интуитивтік, импрессионистік, символды-

мифологиялық, сихолингвистикалық, бихевиористік, стилистикалық, структуралистік, 

социологиялық   әдістер  қолданылады  деген  фактіні  кездестіреміз. Көркем  шығарма –  тұтас  бір  

көркемдік  жинақтаудың  нәтижесі. Суреткер  оны  жасау  барысында  өзінің  білім, дарын,  шеберлік  

дәрежесіне  орай  қаншама  бейнелеу  амалдарын  қолданады.  Сыншы  да  суреткермен бірдей  
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шығармашылық  жұмыс  атқарады. Көркем  әдебиетпен  бірге  оны  тану-зерттеу  де  дамудың  ұзақ  

жолдарынан  өткен. Яғни,  көркем  әдебиетті  сын  тұрғысынан  саралау  әдістері  де  жетіліп 

отырады. А.Бушмин  әдебиетті  зерттеу  ғылымының  тарихында  филологиялық, эстетикалық, 

формальдық, биографиялық, тарихи-мәдени, салыстырмалы-тарихи, социологиялық  әдістердің  

пайда  болғандығын  атап  көрсеткен  болатын [4,б. 26] .Осы  тұрғыдан  келгенде, 1960-70 жылдары  

елімізде көркем  шығармалар  үшін  жауапкершілікті  арттыру,  әдеби  шығарманың  идеялық 

дәрежесін  көтеру  айрықша  аталды. 1967 жылы КСРО-ның  50 жылдығы  аталып  өтілгені  белгілі. 

Осы  жиналыста  Л.И.Брежнев «Кемелденген  социалистік  қоғам  құрылды»  деп жариялады. 2005 

жылы  жарық  көрген “Мәдени  мұра”  мемлекеттік  бағдарламасы  бойынша  шығарылған “Қазақ  

әдебиетінің  тарихы»  кітабында  бұл  туралы: «Бұл – И.В.Сталиннің  құрған  социализмінің  тігісі  

сөгіле  бастаған тұста,  оның  атын  өзгертіп  сақтаудың  амалы  еді. «Кеңес  халқы»  деген  ұғым 

кеңестік   ұлттардың  әрқайсысына  тән өзгешеліктерді  мойындамау, олардың  психологиясымен  

санаспау,  бәріне  бір  көзбен  қарау  саясатының  көрінісі  болды.  Осы  негізде  партия  біртұтас  

мәдениет  туралы  пікірді  енгізді. Саяси-қоғамдық  ғылымдар  саласында  бұл  ұғымдар  жиі  

қайталанғанмен,  көркем  әдебиет өзінің ұлттық сипатынан айырылып  кете алмады. Әдебиет - 

ұлттық  болмыстың  көрінісі  екенін дәлелдеді», – дейді  [5,б. 298].  

Өткен ғасырдың екінші жартысында  әдеби  сын  саласында   көркем  шығармаларды  проза  

саласы бойынша  қарастырсақ,  заманымыздың  заңғар  жазушысы М.О.Әуезовтің («Өскен  өркен») 

прозалық  шығармаларынан  бастап, Б. Майлин («Азамат  Азаматыч»), С.Мұқанов («Ботагөз»), 

Ғ.Мүсірепов («Қазақ  солдаты», «Ұлпан», .  Осы  кезеңде шығармаларды көркемдік  тұрғысынан  

талдап,  жарық  көрген   еңбектердің  ұлттық  әдебиетіміздің ілгері  дамуы  кең  өріс  алды.  Мәселен, 

I.Есенберлин қаламынан  сол жылдары туған “Айқас”, “Қатерлi өткел”, “Ғашықтар”, “Қаһар”, 

“Алтын құс” тәрiздi романдар көтерген тың мәселелерiмен де, көрсеткен адам тұлғаларымен де 

қызғылықты, елеулi шығармалар  екенi  әркiмге аян. “Айқас” романы үшiн кiтап авторына Қазақстан 

Мемлекеттiк сыйлығы берiлуi, “Алтын құс” романы бұл айтқанымызды сипаттайды. “Қатерлi 

өткелдiң” кезiнде КСРО Мемлекеттiк сыйлығына ұсынылып, бүкiл одақтық оқырман iлтипатына 

iлiнуi кездейсоқ болмаса керек. Ал “Қаһар” романының идеялық – көркемдiк iрi деңгейiн жұртшылық 

жақсы түсiнiп қабыл алды. Бұл шығармасы арқылы жазушы тарихи тақырыпты игеру жөнiнде батыл 

жаңашылдық көрсеттi. Аз жылда тақырыбы, проблемасы түрлi-түрлi оншақты  роман  жариялау 

фактiсiнiң өзi I.Есенберлиннiң  шығармашылық  қуаты мен құлашын айқын аңғарта алады. Ал, 

“Алмас қылыш” романы көне тарихтың көмескi тұстарын қайта жаңғырта көрсетуге арналған. 

Романның оқиғалық негiзiне сонау ХV ғасырдағы бiртұтас қазақ хандығын құру жолындағы әрекет, 

күрестер, кейiпкерлер ретiнде аты тарихқа белгiлi хандар, ақын, жыраулар, қарапайым халық өкiлдерi  

алынуы бұл шығармаға деген заңды қызығу тудырады. Өйткенi әдебиетiмiз қанша өстi – өркендедi 

дегенмен, бiзде соңғы кезге дейiн ХIХ ғасырдан  iлгерiдегi  оқиғалар мүлде  дерлiк суреттелген емес. 

Мұндай жағдайда халық тарихындағы аса жауапты, ұрымтал тұстарды тұңғыш рет таныстырған  

шығармаларға  әдiлдiк  пен  ықыласымыз да айрықша болуға тиiс. I.Есенберлиннiң “Алмас қылыш” 

романы – оның қазақ халқының ХV-ХVIII ғасырлардағы тарихынан жазған трилогиясының бiр бөлiгi. 

Бұл туралы сыншы Р.Бердібаев: «Архив тереңiнде қозғаусыз жатқан неше алуан қымбат деректi 

ыждағатпен жинап, тарихи адамдар тұлғасының диалектикалық шындығын ашатын көркем шежiре, 

тартымды роман  ұсынған автордың азаматтық еңбегi қалың оқырманын – шын сыншысын тауып 

отыр. Жазушы үшiн бұдан артық мәртебе жоқ» [6,б.114], – деп жазған еді.   

 М.Әуезовтің «Өскен  өркеннің» жазылу  барысына  сын  көзбен  қарап  отырып,  қайнаған  

өмір  проблемаларын көтеру  жалаң публицистикаға  апарып  соқпас  па  екен  деген  қауіп  болды.  

Автор  «қазіргі  роман  және  оның  кейіпкерлері»  деген  мақаласында ойтолғақ  жанрын  көркемдік  

дәрежеге  көтеру  үшін  психологиялық,  портретке, ішкі  монологке, кейіпкерлер кеңесіне, ойға  

шомуына, іс-әрекетіне психологиялық  тәсілдермен  уәждеу  қажеттілігіне  назар  аударады.  Б. 

Майлиннің «Азамат  Азаматыч» романын  алғашқы  кең  тынысты  романдардың  қатарына  

жатқызғанмен, «мұнда  қаладағы  эпизодтар  мен интеллигенттер  бейнесі  ауыл  өміріндей,  ауыл  

адамдарындай  сәтті  шыға  бермеген. Коллективтендіру  ісіне қаланың  қатысы көрінбеген  

шығармада  белгілі бір  олқылықтар  бар» деуі  осыны  байқатады.Ол революциядан  кейінгі дәуірдегі  

өмір  шындығын кезең-кезеңімен  көрсетуде  Ғ. Мұстафиннің индустрияландыру  тақырыбын  

көтерген «Қарағанды», жаңа экономикалық  саясат  пен  одан соңғы  уақытқа  арналған «Дауылдан  

кейін»  романдарының  әдебиетіміздегі елеулі  құбылыс  болғанын  айтса, Кеңес дәуіріндегі  

сыншылар  ең  тәуір  деген  шығармаларды  ғана  баспадан  шығарып,  көркемдік  кеңес  

талқылауынан  таразылап  өткізетін. Көркем әдебиеттегі  дәстүр мен жаңашылдық, түр мен жанр 

iзденiстер арқылы даму сипатына ие болды. Мәселен, қазақ әдебиетiндегi тарихи-ғұмырнамалық 
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шығармалардың бiрi – дарынды жазушы Сәкен Жүнiсовтiң «Ақан серi» (1971) атты романы. 

С.Жүнiсов есiмi оқырман жұртшылыққа бiрнеше прозалық жинағы, «Жапандағы жалғыз үй» романы, 

тартымды  драмалық  шығармасы  арқылы  таныс. Бұл аталған туындылар қазақ әдебиетiне қаламы 

жүйрiк, шығармашылық қабiлетi айқын жазушының келгенiн әйгiлеген болатын. Әсiресе, 

«Жапандағы жалғыз үй» романы, «Аманай мен Заманай» повесi автордың ғана емес, бүкiл қазақ 

әдебиетiнiң елеулi, мәндi шығармаларының бiрi ретiнде қабылданған.  Сын да  өткір  болатын. Оның 

бар  мінез-құлқы, ой-мақсаты, іс-әрекет  қимылы барша қоғамдық,  мемлекеттік тұрғыдағы  таразыға  

түсетін.  Бүгінгі  әдебиетіміздегі  осындай  сынның  дәрежесі  төмендеп  кеткені  өкінішті  жәйт. 

Тәуелсіздік  алғаннан  бергі  уақытты  «өтпелі  кезең»  деп  атауымыз  дұрыс  та  шығар. Сын – талғам  

таразысы. Біздің  қаламгерлеріміз  бен  ғалымдарымыз  әдебиет  мүддесі  мен  мақсатын  қандай  

дәрежеде  ұғынып-түсінетіндігін, олардың шығармашылығына көзқарасы  мен  жауапкершілігін  осы 

таразы көрсетіп  тұрмақ.  Сондықтан  оған  қойылатын  талаптың  да  күн  санап отырғаны  заңды. 

«Өсер  әдебиетке  өсірер  сын  керек» деген  сыншы  Ә. Жәмішевтің  сөзі  өте орынды айтылған.  

Сыни  жанрлардың  ішіндегі шапшаң, әдеби-мәдени оқиғаларды дер  кезінде  хабардар  етіп,  

таныстырып,  сол  арқылы  көркемдік  процестің  елеулі жаңалықтарына  елді  үгіттеп  отыруда  

маңызды  қызмет  атқарғаны рецензиялар, очерктер, хабарлар, мақалалар.  Әрине,  мұның  сыртында  

әдебиет  мәселелері  өз  алдына  бір  төбе. Дегенмен,  газет  беттерінде  жарық  көрген  көп  

мақалаларының  негізі  әдебиет  мәселелерімен  сабақтасып,  поэзия,  проза,  роман,  лирика  туралы  

мәнді   әдеби  мақалалары  да  публицистикалық  еңбектерін  толықтырып  кететіні  рас. Жоғарыда  

атап  өткен  жазушыларымыздың  еңбектері  өз  кезінде  әуелі  газет-журнал  беттерінде  жарияланып,  

сын  таразысынан  екшеліп,  халыққа  ұсынылған,  оң  бағаларын  алған  көркем  дүниелер  еді. Ол 

кезең  әдебиеті  үшін  публицистикалық  зерттеулерінің  ішінде  маңызды  мақалаларының  легі  

шығармашылық  портреттер  болды. Ол  қазақ  әдебиетінің  айтулы  тұлғалары, ғалымдар, ақын-

жазушылар,  қоғам  қайраткерлері  туралы  терең  зерттеулер  жүргізіп,  шығармашылық  өміріне 

талдаулар  жасалды. Сыншылар  еңбектерінде  қазақ  әдебиетінің  әр  қырлы  қаламгерлерінің  

туындылары  идеялық-көркемдік, шеберлік  жағынан  талданып, эстетикалық  сарапқа  түседі. Өз  

дәуірінің  өмірін  суреттеу, замандас  образын  жасау  міндетін  іске  асырудың  практикалық  

жолдары  айтылады. Мәселен, көркем  әдебиеттің  проза  жанрында  жазылған  шығармаларына  

көркемдік  тұрғыдан  талдау  жасалған  ауқымды  зерттеулер  жасаған  Т.Нұртазиннің, Бейімбет  

Майлин,  Мұхтар  Әуезов, Ғабиден  Мұстафин, Ғабит  Мүсірепов,Сәбит  Мұқанов сынды  әдебиет  

алыптарының іргелі  шығармаларын  талдауда  сын жанрының  методологиялық  тәсілдерінің  

шеберлігін  аңғарамыз. Сондай-ақ, поэзия  саласындағы  зерттеулері де Жамбыл  Жабаев, Жұмағали  

Саин, Қалижан  Бекхожин, Сырбай  Мәуленов шығармашылығының  қыр-сырына  тоқталып, 

олардың  портреттік  бейнесін  ашып,  оқырманға  таныстырады. Қазақ  әдеби  сынының  дамуында  

байқалған  бір  жақсы  құбылыс – қысқа  ойларды  рецензия, іргелі  проблемаларды қозғайтын  

қомақты  мақала, көп  түйіндердің  басын  біріктіріп, жинақтап  айтатын шолулармен  қоса, әдебиет  

тарихының  үлкен  дәуірлерін  көрсететін,  жеке  жазушылардың  туындыларын  жан-жақты  

зерттейтін  монографиялық  еңбектердің  тууы  осы  кезеңде  үлкен  өріске  ие  болды.  Сондай  

зерттеулердің  бірі – Т.Нұртазиннің «Бейімбет  Майлин  творчествосы» атты кітабы 1966 жылы 

жарыққа  шықты.  Б.Майлин – қазақ  әдебиетінің  барлық  жанрының  кәсіби  дәрежесінің  

көтерілуіне,  биік  мәдениетке  жетуіне  айрықша  еңбек  сіңірген  құнарлы  талант  иесі. Оның  

шығармалары  белгілі  бір  кезең  талабына  үн  қатып  қалу  ниеті  ауқымынан  биік  тұр.  Сыншы  

өзінен  бұрынғы  зерттеушілер  еңбектеріне сүйеніп, олардың  қисынды  пікірлерін  ескеріп, 

жазушының  өміріне  қатысты  тың  деректермен  толықтырып, соны  зерттеу  жасаған. Б.Майлин – 

қазақ  классиктерінің  бірі, оның  портреттік, шығармашылық  бейнесі  арқылы  қазақ  қоғамының  

сол  дәуірін  тұтас  көре алатынымыз  сыншының  үлкен  еңбегінің  арқасы. Бұл дәуiрдегi әдебиеттану 

ғылымы мен сыны уақытпен бiрге тыныстап, талап деңгейiнен шығуға үлес қосты. Сондай-ақ бұл 

кітап Бейімбеттануға қосылған зор үлес ретінде бағаланған болатын. «Әдебиет – өмірдің  айнасы да,  

сын – әдебиеттің  айнасы» деген қанатты сөз бар.  Р.Бердiбаевтың «Роман және заман» /1967/, 

«Дәстүр тағылымы» /1978/, «Аңыздан романға» /1976, орыс тiлiнде/, «Биiк парыз» /1980/ секiлдi 

еңбектерiнде қазақ прозасының елеулi мәселелерi қарастырылды. «Қазақ тарихи романы» /1980/ 

монографиясында ғалым роман туралы бұрын айтылған ойларын одан әрi дамытты. Дәстүр 

жалғастығы мен әдеби процесс мәселелерiне  байланысты автор бұған дейiнгi еңбектерiнде де 

толымды талдаулар, жинақтаулар жасаған болатын. Кейiнгi еңбектерiнде автор бұрын байыпталған 

ғылыми тұжырымдарын жаңа арнаға салып, толықтырып, өзектi жаңа мәселелермен байытып, қазақ 

прозасының дамуы туралы соны ойлар ұсынды. Р.Бердiбаев тарихи проза жанрының тарихи роман, 

тарихи – биографиялық роман, тарихи – революциялық роман, роман – хроника, тарихи –  ұлттық 
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роман сияқты салаларға жiктелетiндiгiн көрсетiп, әр сала аясына жататын шығармаларды арнайы 

қарастырды. Ғалым роман – хроника қатарына І.Есенберлиннiң тарихи трилогиясын жатқызды.  Кей 

романдарға қатысты автор  аңыз – роман /роман – притча/ деген атауды ұсынды. Ә.Әлiмжановтың 

тарихи романдарын тарихи – публицистикалық роман тобында қарайды. Ал, С.Мұқановтың – 

Ш.Уәлиханов, Д.Әбiлевтiң – С.Торайғыров, С.Жүнiсовтың – Ақан серi, А.Тоқмағамбетовтiң Сыр 

бойы ақын – жыраулары, Т.Әлiмқұловтың – Махамбет, Ақан серi, Сәкен, Ықылас, Тәттiмбет, Сүгiр, 

Сейтек туралы туындыларын  тарихи – биографиялық шығармалар қатарына жатқызды. 

Ә.Кекiлбаевтың «Аңыздың ақыры» романы мен  Д.Досжановтың «Жiбек жолы» шығармасын тарихи 

өткен дәуiр туралы романдар типiне қосты. Ә.Кекiлбаевтың романының «жабық романдарды» еске 

салатынын атап өтiп, өзiнiң бiтiмi жағынан бұл шығарманың «философиялық романдардың да реңiн 

танытатынын» анықтайды. 

Өмірді  әдебиет  арқылы  танитын  да,  әдебиетті  өмір  арқылы  саралайтын  да  түрлі  тәсіл  

бар. Осы  екі  шарт  тұтас  сақталғанда  ғана  сын  толыққанды  болмақ.  Бұл  жанр  көркем  

әдебиетпен сабақтаса, жарыса  өмір  сүреді. Көркем  әдебиет,  оның  ішінде  проза,  аралас  өнердің  

баршасының  қасиетін  бойына  сіңіреді.  Архитектураның  сырттай  сымбаттылығы  мен ішкі  

үндестігі,  музыканың  сазы  мен  әсерлігі, сурет  өнерінің түрлі  бояу  құбылысы  көркем  прозаға  өз  

ыңғайымен  енеді.  Бұл  жанрда шығарманың  идеясы,  философиясы  қаһармандардың  қақтығысы,  

жеңісі  мен  жеңілісі,  дүниеге  көзқарасы,  тағдыры  арқылы  жүзеге  асырылады. Осыны  тәптіштеп  

түсіндіріп,  ара-жігін  айырып,  жасандылық  пен  табиғи  талантты  саралап  беретін  нәрсе – сын.  

Оның  өзі  белгілі  бір  шығарманы  талқылау  үшін   әдеби  теорияға, жетістіктің  үстіне,  өмірдің  

шындығын,  құбылысын,  қайшылығын  мейлінше  жақсы  білуге  тиіс. Әрбір  жазушы  әдебиетке  

өзінше  жаңалық  әкеледі. Әр  қаламгер -  өзінше  бір  тұлға.  Сол  тұлғаның  тақырыпты   тыңнан  

табуында, характерлер  мен тағдырлардың  қайталанбауын,  дүниені  өзінше  көре  білуін, 

қолтаңбаның  даралығын  анықтап  беретін  де – сын. Осыны жан-жақты  көрсетіп  беру,  тереңнен  

қазып  талдау – сыншының  міндеті. В.Г. Белинскийдің «Сыншылық  дарын – сирек  кездесетін  

дарын»,– деген  сөзі  бар. Кез-келген  қаламгер  сыншы  бола  алмайды.  Оған терең  білімділікпен  

бірге адам  бойындағы  ең  тамаша  қасиеттер –   қырағылық,  тазалық,  өткірлік қажет.Өзінің бір  

мақаласында  ол: «Сын  әрі  батыл,  әрі  белсенді  болуы  керек»,–  дейді [7,б.19]. Өнер  бар  жерде  

сын  бар.  Бағзы  замандағы  шешендер  сөзінде,  ауызекі  айтыста, дауда, өнер  мүсінінің  сыны,  

сыпаты,  жарыстың  бағасы  кейде  тікелей,  кейде  мегзей  айтылатыны  бар  болатын  да, тапқырлық  

таластырудың  ақыры  бейтарап  төрелікпен  шешілетін. Төреші – кейде  біреу  де,  кейде – көпшілік. 

Осының  нәтижесінде сара  сыншы  танылады. Оның  өзінің  өнерпаз  болуы,  көркем  дүние  

тудыруы  шарт  та  емес,  қара  қылды  қақ  жаратын  қазының  өнерді  іштей  түсінуі  шарт. Жүйрік  

пен  шабанды  кәміл  танудан  сүйініш  пен  күйініш  сезімі  туындайды. «Сөзінің  бірі  құрау,  бірі 

жамау»  деген  сынды  айтқан  Абайдай  сауатты  талғам  мен  эстетикалық жүйе  қажет.  Тура  сынға  

мол  ақыл,  биік  парасат  қажет.  Көркем  шығармадағы  терең  сырды  оқырманға  сыншы  ашып  

көрсетеді.  Сол  еңбек  жемісті  болса,  көкейден  шығып  жатса,  әдеби  сын  анық  өнерге  айналады. 

Сын – әдебиеттің  төрешісі.  Талант  пен  шеберлік  бірігіп,  заманның  негізгі  ойын  көркем өнер  

тілінде  жеткізе  алса,  ол - қаламгердің  жетістігі. Табиғи  талант  болмаған  жерде  елеулі  көркем  

дүние  тумайды. Бұның  ара-жігін  айырып  отыратын  сыншы  ғалымдар,  зерттеушілер екені  белгілі. 

Ал сыншы  шығарманы  эстетикалық  сипаты  жағынан,  әлеуметтік  күш-қуаты  жағынан толық  

талдау  үшін  өмір,  тіршілікті  жақсы білуі  керек. Ол  үшін  үнемі  өмірді  зерттеп, қадағалап,  күнбе-

күн  әдебиет  мәселелерінің  тыныс-тіршілігін,  жеке  қаламгерлер  шығармашылығымен  танысып  

отыру  қажет.  Осы  кезең  әдебиетінің  сыншылар  тарапынан  назардан  тыс  қалғаны  шамалы. 

Өйткені әдебиетке бүгінгі  күнгі  көзқараспен  қарағанда, ол  уақытта  халықтың  ықыласы  да, әдеби 

ортаның  қызығушылығы да, қаламгерлердің  еңбектері  де  ерекше  болды. Сондықтан  да  

сыншыларымыз  жалт  етіп  шыққан  жақсы  дүниені  халыққа  дер  кезінде  хабардар  етіп,  өз  

бағаларын  беруде  ұтымды  жұмыстар  атқарды. Жоғарыда  атап өткеннен  тыс, әдебиетіміздің проза  

саласы  бойынша Ш.Елеукеновтың, Ә.Шәріповтің, Б.Майтановтың сыни  еңбектері  жазылды.  Қазақ  

әдебиетінде  проза  жанры,  оның  ішінде роман  сияқты салмақты  туындылардың  өмір материалын  

қамтудағы  кең  тыныстылығына,  содан  туатын  зор  тәрбиелік,  эстетикалық  маңызына  жете  мән 

берген  кезең – сол  кеңестік  дәуір  кезеңі  болғанын  атап  өттік.  

Бұл  кезең  қаламгерлері, әсіресе, прозаиктердің жоғарыда атап  өткеніміздей, тамаша  

туындыларды төл  мәдениетіміздің, ұлттық  руханиятымыздың  алтын  қорына  қосқандығын  атап  

айтқымыз  келеді. Бұларды  халыққа  насихаттауда,  көркемдік  табиғатын  танытуды  сыншылардың  

еселі  еңбегі  көз  қуантады. 
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ДУЛАТ ИСАБЕКОВТЫҢ «ЕРТЕГІ ЕЛІНДЕ НЕМЕСЕ ҚОШТАСУ ВАЛЬСІ»  

ЕРТЕГІ-ПОВЕСІНІҢ ИДЕЯЛЫҚ МӘНІ 

 
Бұл мақалада жазушы Дулат Исабековтың «Ертегі елінде немесе қоштасу вальсі» ертегі-повесінің 

идеялық-көркемдік мәні жайында сөз қозғалады. Автор бұл шығармасында қоғам шындығын, өмір шындығын 

мифтік, ертегі, аңыздық элементтерді астарлы ойдың негізгі кілті есебінде пайдалана отырып көрсетеді. 

Кілт сөздер: ертегі, мифология, батырлық, антиутопия, күрес, болашаққа деген үміт. 

 

В этой статье речь идет об идейном-художественном значении сказки-повести писателя Дулата 

Исабекова «В сказочной стране или прощальный вальс». Автор в этом произведении показывает общественную 

и жизненую правды, используя мифические, сказочные и легендные элементы в качестве ключа скрытых 

смыслов. 

Ключевые слова: сказка, мифология, героичество, антиутопия, борьба, надежда на будущее. 
 

This article is about an ideological and art value of the fairytale- story of the writer Dulat Isabekov "In the 

fantastic country or a farewell waltz". The author shows the public and vital truths in this work, using mythical, 

fantastic and legend elements as a key of the hidden meanings. 

Key words: fairytale, mythology, courage, anti-Utopia, fight, hope for the future. 
  

 Жазушы Дулат Исабековтың прозалық шығармаларының ішінде айрықша көзге түсетін 

туындысы – «Ертегі елінде немесе қоштасу вальсі» ертегі-повесті. Ерекше дейтініміз, ертегі-повесть 

көркемдік ерекшелігі жағынан да, сюжеттік құрылымы жағынан да өзгеше. «Ертегі елінде немесе 

қоштасу вальсі» атты тақырыбы мағлұмат беріп тұрғандай бұл шығарма қиял әлеміндегі шындыққа 

негізделеді. Басты кейіпкері – бала Ермек. Жазушы бала көзімен ересектердің әрекетіне баға береді.  

Дулат Исабеков мифтік, ертегі, аңыздық элементтерді астарлы ойдың негізгі кілті есебінде 

пайдалануды көздейді. Автордың бұл повесі өз үйінен қашып кеткен оқушы Ермектің: «Мен 

жоғалуым керек, қарамды батыруым керек» деп  бұлақ жанындағы апанға секірмек болғанда, оның 

түбінен « алба-жұлба киінген бір кемпірді» көруімен өзгеше оқиға, ертегі басталып кетеді [116-б.].  

Жасы кішкентай болса да Ермек ата-анасының өзіне назар аударуын талап етеді. Үлкендердің 

бала жанын түсінбейтінін сезінген ол басқа бір шешім қабылдайды. Бұл жолда ол асықпай ойланып, 

алдымен әке-шешесін сынап көреді. Өзін ата-анасы қаншалықты жақсы көретіндігін байқап, білген 

соң, оларға өзінше қыр көрсетпек болып, жоғалып кеткісі келеді. Үйінен қашып шығып, ертегілер 

еліндегі мыстан кемпірге кезігеді. Мыстан кемпір образы  жындар бірлестігі мен қазақтар 

арасындағы елші қызметін атқарады. Қаламгер мыстан кемпір мен Ермекті қазақ халқының ішкі 

әлемін таныту үшін алғандай ой қалдырады. Мыстан кемпірдің қазақтар туралы түйген түсінігінен 

халқымыздың ұлттық болмысын байқауға болады. Мәселен, мыстан кемпірдің Алдар көсе туралы: 

«... Сол оңбаған Алдарды алдап қолға түсіре алмаған соң бір күні қыз қалпымда үйге кіріп келдім... 

Тым болмаса семьясын  бұзып, бүлік шығарайын деген ойым ғой» [1, 118-б.]. Мыстан кемпір Алдар 

көсені арбап-алдау процесімен ойын жүзеге асыруға кіріседі. Қолыма түсірдім деп масаттана 

бастайды. Дегенмен, Алдар көсенің қалғың келсе, қазір-ақ қалсаң болады дегені сәтті жоспарды 
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бұзып жіберді.  Байқаймын, әйелі де қарсы емес. Ренжу, ашулану ойында жоқ. Бұл маубастар ештеңе 

түсінбеген шығар деп: «Сонда немене, мына әйеліңді қоя бересің бе? –дедім. Сол кезде әйелі тұрып: 

«Қазақтар көп әйел алады. Бұл өңірде әзірге бір әйелмен жүрген жалғыз біздің Алдекең. Сіз сияқты 

көрікті қыз тиемін деп жатса менің қарсылығым жоқ», - дегені. Семьясын бұзбақ болған ойымнан түк 

шықпайтын болды  [1, 119-б.]. Мыстан кемпірді Алдар көсе әйелдікке алатын болса да, бірінші 

әйелінің ешбір ренжімейтіні таң қалдырады. Жазушы мұнда қазақ әйелінің ерін құрметтеп, оның 

пікірімен санасып, сыйлайтынын байқатып тұр.  

Дегенмен де «бірлестік» тапсырмасын  жүзеге асыру мақсатында жүрген Мыстан кемпірдің 

«Алдар Көседен екіқабат боп жалғызбасты ана» болып қалуынан азғын қоғамның кесірінен тамыры 

тереңде жатқан салт-санадан ажырап бара жатқан жас ұрпақтың бейнесін аңғарғандай боламыз. 

Бала Ермектің жындар бірлестігінде көргені, естіп-білгені – іріп-шіріген, азған қоғамның 

бейнесін көрсететіндей. Мифтік, ертегі-жырларда адамзатты алдап, тірлік ететін Мыстан кемпірдің  

«... күні бойы ешкімді алдай алмадым. Қазір жұрттың бәрі пысық, қу боп алған. Кейде өзіңді алдап 

жібереді» [1, 118-б.].  деуінің өзі  моральдық этикет нормаларынан санасы алыстап кеткен адамдар 

қоғамының қаншалықты дәрежеде жұтаңданғанын аңғартып тұр. Сондай-ақ жындар бірлeстігіндeгі 

барлық  қоғамдық  жүйенің Ермек өмір сүріп отырған қоғаммен астарласа суреттелуі де тегін емес. 

Біздің көз алдымызға кеңестік қоғамның бет-бейнесі, оның азып-тозған жүйесі келеді. Тіпті сықақты 

түрде сипатталған «бірлестік» кейіпкерлерінің аты-жөндері де шынайы өмірде қисыны жоқ сөздерден 

құралады. Ертегі еліндегі перілер мен жындар бірлестігі бір қараған оқырманға  адамзат өмір сүріп 

отырған  қоғамға  жақындығы болмаса да (өйткені ол ертегі ғой), кейіпкерлердің барлық іс-әрекеті, 

тіршілігі күнделікті  адамдар өмірімен ұқсас бейнеленеді.  Әдебиетте «утопия» терминімен қанаттас 

түбірі «topos» басқа да түсінік бар. Ол – «дистопия». «Дис» - грек тілінде «жаман» мағыналы екенін 

ескерсек, дистопия утопияға – керемет әлемге кереғар әдеби жанр түрі екенін аңғарамыз. Орыстың 

белгілі ғалымы Н.С.Гребенникова: «Дистопия – тип антиутопии, который разоблачает утопию, 

описывая ее реализации. Это существенно отличает ее от тех антиутопий, которые изобличает саму 

возможность осуществления утопии, или абсурдность и ошибочность логики ее создателей» деп 

жазады  [2, 73-б.]. Дистопияны «антиутопия» десек те болады. Антиутопия болашаққа күмәнсіз 

утопияның ізгі дәстүріне қарама-қайшы әдеби жанр. Антиутопия робот-адамдарды, мәңгүрт ұрпақты 

туғызған гиперрациональды қоғамдық жүйені сынайды. Осы жүйеге қарсылық білдіретін кейіпкер 

шынайы адамзаттық құндылықтарды іздеуге, тоталитарлық  өмірден өзіне тірек табуға ұмтылады.  

Осылайша идеалды саналған қоғам  қатал заңның тепкісін көрген жекелеген адамның ішкі жан-

дүниесі мен санасы, сезімі арқылы күл-талқаны шығады.  

Әдебиетші А.Таңжарықова Дулат Исабековтың бұл туындысын қазақ әдебиетіндегі 

антиутопиялық жанрдың бір үлгісі деп тұжырымдайды [3]. Антиутопиялық жанр – шынайы өмірді 

сатиралық, яғни пародиялық тұрғыдан бейнелеудің бірден-бір құралы. «Жындар мен мыстандар 

бірлестігінде» ұлы мәртебелі патша Тюльтан-99-дың таққа отырған жылы құрылысы басталған 

сарайдың әлі төбесі жабылмай, едені салынбай ұзақ салынуына ренжіген патшаның басқа 

патшалыққа кеткісі келгенімен «қазір барлық патшалықта штат қысқартылуына байланысты» 

ешқайда бара  алмайтындығы сол кеңестік қоғамның повесте гипертрофті түрде бейнеленуімен, 

кейіпкер аттарының  абсурдты құлаққа түрпідей аталуымен мәселен, Шорту-Морту, Крым-Брым, 

Сандра-Мандра, Қозған-Тозған, Апай-Топай, Мұқалай-Сұқалай елі және т.б. сипатталады. «Тюльтан-

99» патшаның алдында қоғадай жапырылған жұрттың бір ұранды айқайлап, жеке басқа табынуы 

арқылы қаламгер социалистік реализм әдісін сынап, кеңес мемлекетіндегі әрбір жеке тұлғаның 

еркіндігі идеясын абсурдтыққа дейін әкеледі. Айнала толған мастар, сұраққа жауап бере алмай, 

«тұрған жерінде гүрс етіп құлап түсетін» көмекші – азғындаған қоғам синонимі. Немесе патшаның 

«қазақ деген халықты» бұрын естіп-білмеуінің  өзі тек емес. Өйткені кеңес өкіметі тұсында әрбір ұлт 

өзіне ғана тән бет-бейнесін, салт-дәстүрін ұмытып, кеңестік халыққа айнала бастағаны бәрімізге 

мәлім [2, 84 ]. 

Дулат Исабеков бұл ертегі-повестін ауыз әдебиетіндегі ертегі үлгісінде жазады. Мұндағы батыр 

бала – Ермек, онымен дос болатын пері қызы – Мугара, жау елі – Тсарамен шайқас, құтқарушы – 

Қарақұл, Ачирал бейнелері – қиял-ғажайып ертегілерінің кейіпкерлері. Ермек орталық кейіпкер 

ретінде көрініп, бұрынғының батырларындай айласын ақылмен асырып, тағы да сыналатын тұсқа 

кезігеді. Ол Мугараның анасын құмыраға тығып қойған Тсарадан құтылу үшін оны алдап, Құдіретті 

қолға түсіріп, адамдарды аман алып қалады. Оның бұл ерлігінің өзі ақылдылығы, батылдығы, 

қайырымдылығы болып табылады.  

 Сондай-ақ повесте Алдар көсенің сөз болуы да тегін емес. Автор Ермек тегінің ақылдылығын 

таныту үшін Алдар көсе образын қоса алады. Алдар көсе – хан мен бай-бектердің залымдығы мен 
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байлығын қулығымен жеңіп күлкі ететін кейіпкер. Қулыққа да білім, терең зерде керек. Міне, Алдар 

көсе – сондай халық ойының көрінісі. Ертегі-повесте де Алдар көсенің есімі жиі аталып, жын-

перілердің адамдар елін жек көруінің сыры ашылады. Сондықтан да Ермектің Алдар көсе елінен 

болуының өзі оған көп міндет жүктеп, сын арта түседі. Алдар көсе бейнесін жанама мінездеудің  

жолын повестегі Ачирал тұлғасынан аңғаруға болады. 

Ачирал қанға тартып туған ұл болды. Ол әке жолын жаңғыртып, қазақ халқының ұлы екендігін 

дәлелдеу үшін мыстандар тобынан бас тартып, Ермектер жағына шығады. Елін Тсарадан құтқарып 

қалады. Ачирал бейнесі арқылы ар-намысты жоғары қойған қазақ халқының ұлттық мүддесі 

танылады. Халық ертегілері бойынша жауыздық иелері болып келетін мыстан кемпір, перінің ұлдары 

мен қыздары ұнамды жағынан көрініп, тіпті өз туғандарын аямайтын қастандық әрекеттерін жасап, 

қалыптасқан түсініктің екінші жағына үңілдіріп жатады. Мұндай қайшылық бүгінгі әдеби ертегінің 

жаңалығы болып табылады. Дулат Исабеков ертегінің осындай айырмашылығына ұлттық нышан 

берген. Эпизодтық оқиғаға өзек болған Ачиралдың осы бір азаматтық ісі оның бет-бейнесін толық 

ашып береді. Автор бұл арада ұлттық характердің генотипке әсеріне ерекше мән беріп отыр. Бала 

Ермектің дүниетанымындағы тектік төлсананың тұрақтылығын Ачиралмен арадағы диалогтан да 

аңдаймыз:   

«– Ал енді Адамзат жұртының өкіліне рахмет айтып, еліне аттандырайық, - деді Ачирал 

көпшілік тынышталған соң. 

– Ол ел саған алыс емес, Ачирал! – деді Ермек оның әке жағын есіне салып. 

– Білем. Бірақ мен осы елге бауыр басып кеткенмін. Тағдыр солай» [1, 165-б.]. 

Мұндағы Ермек пен Ачирал образында қандас-бауырлық намыс, отансүйгіштік, туыстық сезім 

белгісі бар. Өзіне ұсынған тақты ерлігіне бас иіп, Ачиралға берген Ермек бойында азаматтық мәрттік, 

елдік намыс бар. Ол дүниеге қызығып, мансапқа құмартпайтын ата-баба ірілігін көрсетеді. «Суын 

ішкен құдығына түкірмеген» Ачирал ойында дала баласының даналығы жатыр. Екі образ бірін-бірі 

толықтырып тұрғандай.  Жазушы түйсігі халық түсінігімен үндесіп жатыр. Ерлік, намыс, қайсарлық 

ұғымдары арқылы елдік проблемасын көтереді.  

Ермектің образында бастапқыда интертекстуальдық мотив байқалады, яғни қазақ ауыз 

әдебиетінің стилистикасына тән батыр бейнесі аңғарылады. Алғашқыда аңғал ауыл баласы, мектеп 

оқушысы Ермек бейнесі жындар бірлестігіне келген соң өзгеріске ұшырайды. Оның сөйлеу мәнері, 

өзін-өзі ұстауы, патшалықтың тағдыры үшін жан кешіп соғысуы бәрі де бұрынғы қазақ батырларын 

елестеткендей. Жазушы Ермек бейнесі арқылы осы іріп-шіріген, азып-тозған, рухани 

құндылықтардан ада болған қоғамды жойып, оның орнына  тамаша патшалық орнатар адамды 

аңсаған халық арманын меңзейді. Тіпті араққа тойып әбден мас болып бір-бірін танудан қалған, 

ештеңені түсініп болмайтын жын-шайтандарға «Қазақ вальсі» музыкасының ерекше әсері туралы: 

«Қазақ вальсі» ойнады. Есепке шорқақ болғанмен, жындар музыкаға қабілетті болып шықты. 

Мугараның сұрауы бойынша Ермек «Қазақ вальсінің»әуенін екі-үш рет қайталап бергенде 

музыканттар оны тез арада ұғып ала қойды. 

Вальс әуені жын-шайтандарға ерекше әсер етіп, олар теңселіп кетті. Ермек иіліп келіп 

Мугараны биге шақырды. Олар вальс ырғағымен билей жөнелді. Олардың ерекше биіне жын-

шайтандар разы болып, сүйсіне қол соқты. Музыка олардың жеке қайғыларын ұмыттырып 

жіберді.Қарап тұрғандардың әуелі бір-екеуі, келе-келе бәрі биге араласып кетті. 

Би бітіп, бәрі мәз болып қол соқты» [1, 134-б.] деген үзінді байқатады. Қазақ сазы арқылы 

жазушы ұлттық сана-сезімнің, руханияттың қайта өркендеуінің қандай пайдасы бар екенін 

дәлелдейді. 

Дулат Исабеков ертегі-повесінде жаңа көркемдік ізденістерге ұмтылады. Ертегі ішінде аңыз 

кейіпкері жүргені де – соның дәлелі әрі автордың композицияны қиюластырудағы бір шеберлігі. 

Халық ертегісі мазмұнына жаңа кейіпкер, жаңа оқиғаны сыналай енгізіп, сюжетін бүгінгі тұрмыстық 

жағдай тұрғысынан әңгімелеген. Ертегі қоғамның өзекті мәселелерін көтеріп, жағымсыз құлықтарды 

әшкерелейді, салауатты өмір салтын алға тартады. Сондықтан автор соны деректерге бой ұсынып, 

халық ертегілерін тыңнан жазуға талпыныс жасайды. Перілер араққа мас болып, ақылдан азады. 

Ойлары ұсақтанған олар қарапайым есепті шығара алмай, елін қорғай алмай кішкентай баладан 

жеңіліс табады. Шаруашылық есепке көшкен перілер елі жеке мүддесін ғана ойлап, ауызбірлігін  

жойып алады. Ж. Рүстемова бұл туралы былай пікір қалдырған: « қаламгер халық ертегілерінің 

образын ғана алып, оны мүлде басқа, соны, тың авторлық ертегіге тұғыр еткен» [4, 13-б.]. Бүгінгі 

өмірмен байланыстырып алынған бұл туынды арқылы суреткер адалдық пен арамзалық, білім мен 

надандық күресіне толы ертегіні жаңа мазмұнда баяндауды мақсат еткен. 
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 Дулат Исабеков қазіргі қазақ әдебиетінің әдеби ертегілері жолымен баяндай отырып, бала 

көзімен үлкендер әрекетіне баға беріп, кейіпкер дүниетанымын ұлттық аяда қарастырады. 

Жауыздықты жеңген жақсылық салтанатын құратын бұл шығарма шындыққа негізделген қиял-

ғажайып оқиғаның ерекше үлгісі болып табылады. Батыр бала Ермектің бойына кешелі-бүгінгі 

ұлттық белгілерді сыналай енгізеді де, ертегінің өзін шынайы өмірге айналдырады. 
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Б.КЕНЖЕБАЙҰЛНЫҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНА ҚАТЫСТЫ КӨЗҚАРАСТАРЫ 

ӘДЕБИ СЫН ТАРАЗЫСЫНДА 
 

Мақалада түрколог-ғалым Бейсембай Кенжебаевтың Кеңестік кезеңде қазақ әдебиеті тарихын көне 

дәуірлерден бастау алатындығын дәлелдеген құнды еңбектері жайлы айтылады. 

 

Тhis article deals with the valued works of scientist Beisembai Kenzhebayev where given obtained evidence, 

that Kazakh Literature during the Soviet period begins from early centuries 

 

В этой статье рассматриваются ценные работы ученного-тюрколога Бейсембая Кенжебаева которые 

доказывают, что казахская литература советского периода берет начало из древних времен 

 

Bu makalede Türkolog B.KENJEBAYЕV'tın Soviyet dönemindeki Kazak edebiyatının başlangıç tarihi eski 

devirlere ait olduğunu ispatlayan değerli eserler ifade edilmektedir. 

  

Әр ұлттың болашақ өскіні өзінің ұлттық танымы мен ұлттық руханиятының мәйегіне қанып өсу 

үшін бірнеше мәдени факторды жүрегіне көктеуі, санасына сіңіруі тиісті. Ол ана тілі, музыкасы, 

әдебиеті секілді маңыздылықтар болса, бұлардың қатарында ұлт тарихы да ерекше аталады. Тілі жоқ 

ұлттың болмайтынындай, тарихы жоқ ұлт та болмайды.  

Кеңес одағы билігі орнаған мезеттен бастап жұмылған жұдырығының ішіндегі ұлттардың 

тарихи-танымын естен шығаруға белсене кірісті. Сол қатарда қазақ тарихы, біздің зерттеу 

тақырыбымызға өзек болған әдебиет тарихы да бар еді.  

Ұлтының атын атауға жұрт қорқатын уақытта тарихын зерттеп, зерделеу ісі аса қиын мәселе 

тұрғысынан қаралды.  

Сан ғасырдан бері жасап келе жатқан халықтың тарихы, осынау мағыналы тарихымыздың 

бастауында тұрған түркілік танымымыз мүлдем естен шықты деуге де болады. 

Қазақ әдебиеті кең арналы да, байтақ, бастауын өткен ғасырлар қойнауынан алатын үлкен 

қазыналы әдебиет. Өткен кезең барысын сөз ету бүгінгінің үлесінде десек те, осынау мәселе, яғни, 

қазақ әдебиетінің тарихы кеңес одағы тұсында өткенді қазбаламады, тіпті, өткеннің көрініп тұрған 

асылдарын да жоққа шығарып, қазақ әдебиетінің тарихын қазан төңкерісінен басталады деп қайырды. 

Бұл билік ығына қарай жығылған зиялыларымыздың ісі десек те, олар өткенін танымас халге жеткен 

жоқ еді, бұл ұлт тарихына біліп тұрып жасалған үлкен қиянат болатын.  

Белгілі бір ұлт болып тарихта қалу үшін оның бірнеше факторлары іргетасын бұзбай сақталуы 

керек-ті. Олар салт-дәстүр, ана тілі, өнер секілді маңызды тараптарымен қатар, тарихы да осы санатта 

аталады. Бұл кезеңде әдебиет тарихына жанашырлықпен қарау – зиялыларымыз үшін қорқыныш 

болса, әдебиетіміздің тарихы кеңестік идеологияның өткір кездігімен шорт кесіліп қалуына қарсы 

тұрған бір тұлға бар. Ол – ғалым Б. Кенжебаев.  
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Ғалым Б. Кенжебаев өзінің ұлты алдындағы парызы үшін, осынау тақырыпты ілгерілету үшін 

қыруар істер атқарды. Олардың жартысынан астамы автордың осы саланы жандандыруға қатысты 

жазған еңбектері болып табылады. Бұл еңбектер заманымыздың ырғағына орай сан қырынан көрініп, 

нәтижесінде өз бағасын алып, иесін құрметке бөлеген дүниелер. Б.Кенжебаев шығармашылығының 

қуғынға ұшырауы түрлі себепкерліктен туындады. Бұл қатарда біз негізгі де, басты себептің бірі – 

билік тарапынан туындаған қысым еді деп пікірдеміз. Өткен ғасырдың 40-60 жылдары Қазақстан 

Компартиясының Орталық комитеті «буржуазияшыл-ұлтшылдықты» әшкерелеуге бағытталған 

көптеген қаулы-қарарлар қабылдады. Бұл қаулының діни сипатты өлең тудырған шығармагерлерге, 

шыққан тегі дәулетті болған қаламгерлерге арналып шығарылғандай болғаны баршамызға мәлім. 

Сондықтан да «діншіл», «бай» ақын-жазушылардың «зерттеушісі» деген айыппен сыналып, Б. 

Кенжебаев та осы айыптың «дәмін» айтарлықтай татты.  

«Ежелгі дәуір әдебиеті» деп аталатын тұтас құрылымды оқулыққа енгізіп, ғалымдарға 

мойындату ғалым үшін әсте оңай болған жоқ. Бұл жолда көп еңбек етіп, тер төкті. Жалпы, ғалым 

үшін ауыр болса да еңбек етіп, құжат ақтару – кейін еңбегінің жемісін көрер болса – аса иігілікті іс. 

Ал, Б. Кенжебаевтың өткен дәуірлерімізге қатысты әдеби құндылықтарды там-тұмдап жинап, 

ғылыми негіздеп, әріптестер ортасына салғанда биліктің өшпенділігі өз алдына, ғылым атаулының 

теріс көзқараспен қарап, сын тезіне алғаны – тек ғалым үшін ғана емес, қазақ әдебиетінің тарихы 

үшін ауыр іс еді. 

Бейсембай Кенжебаев шығармашылығын сөз еткенімізде түркі халықтарына ортақ байланыстар 

мен әдебиетіміздің содан тартар тамыры туралы үлкен ерлік деуге саятын зерттеулерінен 

бастағанымыз орынды. Ғалым бұл жолда көптеген кедергілерге де ұшырады, дегенмен де, 

тыңғылықты зерттеу, оны дәлелдеу нәтижесінде қазақ әдебиетінің тарихын бірнеше ғасырға ұзартып, 

түркі халықтарына ортақ байланыстарымыз турасындағы өз мақсатына жетті де. Ғалымның хандық 

дәуір әдебиетін зерттеуі мен хандық дәуірге дейінгі ежелгі әдебиетті зерттеуі осы саланың 

зерттелініп, зерделенуіне қатысты жасалған сүрлеу тәрізді болды.  

Шындығына үңілсек, қазақ әдебиеті тарихын зерттеуде сол кездегі қамшысының ұшынан қан 

тамшылап тұрған билік емес, ғалымға ең бірінші қарсы шыққандар қазақ әдебиеттанушылары еді. 

Ұлт әдебиетінің бастауында жалпы түркі жұртына ортақ - әдеби дүниелер тұр деп тұжыруы – 

көптеген ғалымдарымыз тарапынан теріс бағаға ие болды. Біз бұл тұстағы зиялыларымызды 

кінәламаймыз, өйткені, Кеңестік кеңістікте түркілік тек турасында сөз ету тұрмақ, ұлт турасында 

әңгімелеудің өзі аса қауіпті болып еді. 

Қазақ тарихындағы өткен ғасырдың отызыншы, жиырмасыншы жылдарындағы жаппай қудалау 

мұнан кейін де тоқтаған жоқ, Зиялы қауым өкілдерін жаппай жазалау науқаны жалғаса келе, 

қырқыншы және елуінші жылдардың орта шеніне дейін өз күшінде болды. Бұлардың баршасы жеке 

басқа табынудан, атап айтсақ, Сталиннің жеке басына құлдық ұрудан туындаған әрекеттер болатын. 

1949 жылы Қазақстан Коммунистік партиясының ІҮ сьезінде дүйім ел жабылып, коммунистердің 

бірінші делегаты етіп сайлайды. Содан бастап, оның үстемдігі жалпы халыққа орнай бастады. Осы 

жылдары партия істерінің бәрінде Сталинге деген құрмет, «ұлылығын асқақтатуға» деген құрмет, 

тіпті құлдық ұрушылық пен табынушылық орын алып еді. Бүгінгі күні бұл уақыттың сұмдығы мен 

шындығы ұмытыла бастағандықтан, халық арасында болған жеке басқа табынудың неше түрлі 

үлгісінің болғандығын сол кездегі тарих беттерінен көреміз. Қазақ журналистикасының тарихында 

сол кезеңде жарық көрген бір газетте «Ұлы Сталин» деген жолдың орнына «Улы Сталин» деп қате 

жібергені үшін журналисті бас редакторлық қызметінен босату жазасына тағайындағаны туралы да 

деректерді кездестіреміз.  

Бұл жылдарда Ленин есімі көмескілене бастаған еді. Өйткені, соғыс жылдарына дейін және 

кейін билігі үстемдік құрған Сталин Ленин тақырыбын мүлдем естен шығару үшін жұмыстар 

атқарған болатын. Бұл әрекетті қудалау мен атып, асу арқылы  жүзеге асырды.  Бұл қатарда 

«Ленинград ісі», «Дәрігерлер ісі» деген секілді оқиғаларды мысалға алсақ болады. Мұның қатарында 

қазақ зиялылары өз ұлтының жауы ретінде қуғындауға ұшыраса, бұл әрекет бір-екі жылмен шектеле 

қойған жоқ, тіпті, екінші дүниежүзілік соғыс кезі мен майдан аяқталған соң жалғаса берді. Бұл 

арқылы Сталинге табынушылықты соғыстың өзі де тоқтата алмағандығын көреміз.  

Бұл әрекеттер еліміз үшін қызмет еткен азаматтардың өміріне балта шауып, ұлт руханиятын 

құрдымға жіберу деп сол кезде ешкім айтпады, қайта бұл әрекетерді үлкен жиналыстарда «Жау 

элементтерді әшкерелеуді және талқандауды басқарушы» деп ұран тастаған болатын.  

Осы әрекеттің шеңберіне көптеген заңдар мен қаулылар қабылданды десек, 1947 жылы ВКПБ-

ның Орталық Комитеті идеология саласының тапсырмасымен жүзеге асқан «Тіл және әдебиет 

институтының жұмысындағы саяси өрескел қателіктер» деп аталатын жұмысы еді.      
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Қазақ руханиятын дамытушыларға жаулық көзқарасты таңған осындай басқосудың бірі ретінде 

Алматыда өткен Қазақстан Коммунистік партиясының ІҮ сьезінен кейінгі отырысты атаймыз. Мұнда 

ресми билік тарапынан шовинистік пиғылдағы адамдарды әшкерелеп, құртып, жоюды, Әлі де болса 

қоғамда өмір сүріп келе жатқан сондай ниеттегілерді оң жолға салу мәселесіне қатысты қатаң талап 

қойды.  

Кеңес одағы тұсында ел мәдениетін дамытуда ерекше еңбек еткен жандардың бірі І. Омаров 

болғанын білеміз. Оның осы салада тындырған істері де мол. Әйтсе де, осы басқосу барысында сол 

кездегі орталық комитеттің идеологиялық секретары болып отырған І. Омаровтың өзі партия мен 

оның осы жолдағы әрекеттерін дұрыс әрекет деп көрсете сөйлегенін көреміз. Мұндай әрекетке І. 

Омаров амалы жоқтықтан, билік қысымының күштілігінен барды деп айтуымызға бүгінгі күні толық 

дәлеліміз бар. Осынау мақаласында ол ислам және ұлтшылдық секілді факторларды байшылық 

дәуірдің қалдықтары деп сөгуге дейін барады. Бірақ, ұлт зиялыларына жасалған қиянаттан І. 

Омаровтың тыс қалмағанын бүгінгі тарих беттерінен көреміз. Сол кездегі қатаң билік оны да 

«идеологиялық тексеру жүргізбеген, зиянды адамдарды таппаған және де Кенесары Қасымов туралы 

пікірлері Кеңестік билік көзқарасына мүлдем қайшы»[3],- деген жаламен оны да ұлтшыл-

буржуазияшылдардың қатарына қосып қойып еді. 

Осы 1947 жылдың 17-ші наурызында болған басқосудың салдары жөнінде белгілі тарихшы 

Талас Омарбеков былай деп жазады: «Осы сьезден кейін Б. Кенжебаевты, Т. Нұртазинді, Ә. 

Қоңыратбаевты, Е. Ысмайыловты айыптаған Қазақстан жазушылар одағының партия жиналысы 

болды.  С. Омаров, Ж, Саин, С. Мұқанов жоғарыдағы қайраткерлерді ұлтшыл деп айтыптауда ерекше 

көзге түсті. Сондай-ақ айыптаушылар қатарында Т. Ахтанов, Д. Әбілов, М. Ақынжанов, С. 

Адамбеков, Т. Жароков және басқалардың болғанын қазір жасырудың қажеті жоқ деп ойлаймыз. 

Мүмкін, уақыт солай талап еткен де шығар. Бірақ, тарих тек фактіге жүгінеді»[3],-деп жазады.  

Заманалар қойнауында қалған әдебиетімізді зерттеуге тиым салу, мұның себебін – хандық 

дәуір-ескіліктің салдары, мұны зерттеу де ескілікті көксеу болады деп түсіндіру расында ақылға 

сыймайтын жәйт еді. Кеңестік билік қалың бұқараның, көп халықтың ішіндегі азғантай билеушілер 

мен ақсүйектердің емес, сол қалың көпшіліктің жоғын жоқтаушысы тұғырында көрінді десек, хандық 

кезеңдерде де сол қарапайым көпшілік халық өмір сүрді, сол кездегі ауыз әдебиетін де бірінен соң 

біріне жалғастырып, дамытып әкетіп отырған да сол бұқара халық еді. Бірақ, ұлттың тарихи санасын 

қалай да жоққа шығаруға ұмтылған билік қазан төңкерісіне дейінгі тарих беттерін мүлдем бүркеп 

жауып тастады. Мұның сұмдық әділетсіздік екендігін Ресейде славян жұртының тарихын, 

мәдениетін, руханиятын зерттеу жүйелі түрде қолға алынып, бірақ, түркілер тарихын жоққа 

шығарумен-ақ көрсетуге болар еді.  

Осы уақыттағы Б. Кенжебаев мақалаларында қазақ танымын Орхон жазуларынан бастап 

қарастыру мақсат етіп қойылғанына қарап, ғалымның көзсіз батырлығына тәнті боламыз. Орхон 

жазбасы тұрмақ, берідегі Абылай хан тұсындағы әдебиетіміздің өзіне тиым салынған заманда мұндай 

ой айту әсте мүмкін емес-ті. Сөйтсе-дағы 1941 жылы ғалымның «Қазақ әдебиетін дәуірлеу 

мәселелері», «Қазақ әдебиетінің тарихы туралы» деп аталатын мақалалары және «Қазақ хандығы 

тұсындағы әдебиет» деп аталатын лекциялар жинағы жарық көруі үлкен тақырыпқа салынған соқпақ 

жол іспетті болып еді. 

Қазақ руханиятында Б. Кенжебаевқа дейін түрік халықтарына ортақ тамырластықты зерттеу аз 

болды. Бұл тұста зерттеулерді сөз еткенде И. Гаспаралының түрік халықтарына ортақ әліп-би 

жасауы, Маржани жазбаларының жалпыхалықтық мәнге ие болуы мен Б. Кенжебаевтың «Орхон 

жазуы туралы» деп аталатын мақаласын ғана көрсете аламыз. 

Сталиннің қанды зұлматында көз жұмған алаш азаматтарымен бірге түркілік тек турасында сөз 

қозғау де келмеске кетіп еді. Ал, бұл кездегі әдебиетте түркішілдік мақсат сарыны біршама М. 

Жұмабаев жырларында көрініс тапты. Одан кейінгі уақытта мұндай қауіпті тақырыпты сөз етіп, 

«пантүркис» деген жала жабылып, басын қатерге тігуді ешкім қаламады. Сондықтан да, қазақ 

әдебиетінен бұл тақырып турасында тек Б. Кенжебаев еңбектерін ғана кездестіре аламыз. 

Бұл тұста ғалымды түркі халықтар әдебиетін жете зерттеуші, толық жүйелеуші деп айта 

алмаймыз. Ғалым атын осынау ортақ идеяны сақтап қалғаны үшін құрметтеуіміз қажет. Бүгінгі осы 

салада жазылған еңбектер Б.Кенжебаев шәкірттеріне тиесілі болғандығын, ұстаз идеясын 

шәкірттерінің жалғастырғандығын көрсетеді. Өйткені, дүйім түркі халықтарының әдебиетін бір 

адамның зерттеп, зерделеуі ақылға сыймайтын тірлік. Сондықтан да Б.Кенжебаевты күрделі идеяның 

бастауында тұрған күрделі болмыс иесі ретінде танимыз, осы ойдың жалғасуы – тек қазақ әдебиеті 

үшін ғана емес, жер шарының ауқымды бөлшегін иеленген түркі халық үшін үлкен жеңіс еді.  
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 «Тарихшылар, әдебиетшілер еңбектерінде, оқулықтарда, түрлі құжаттарда, көркем 

шығармаларда, кинофильмдерде күні кешеге дейін партия, үкімет тарапынан қадағаланып, жоспарлы 

түрде бағытталып отырған арнаулы саясаттың салдарынан Алаш қозғалысы, Алаш партиясы, 

Алашорда өкіметі туралы тарихы шындық бұрмаланып, қып-қызыл өтірік айтылып келді. Ең 

бастысы, Алаш қайраткерлері қазақ ұлтының қас дұшпаны болып көрсетіліп, олардың 

шығармаларына тиым салынды. 

Кеңес өкіметі мен Компартия тартысы, саясат, шаруашылық саласында емес, ғылым, білім, 

идеологияның да тізгінін тартып ұстап отырды. Дәлірек айтқанда, марксизм-ленинизм ілімін темір 

тәртіпке айналдырып, бұра тартқандардың шапты, тлін кесті. Орасан зор мақсатты іске асыру үшін 

арнаулы ұйымдар құрылды. Партия, қауіпсіздік комитеттері өнер қызметін бақылап, бағыттап, 

тексеріп, жазалап отыратын арнаулы бөлімдер болды. Бұлар жазушы, әнші-күйші, суретші, 

композитор, сәулетшілердің жазған-сызған, жасағанын ғана емес, жүрген-тұрғаны, ішкен-жегені, 

ымдаған-сөйлегеніне дейін аңдып, жіпке тізіп отырды. Тап тартысы, орыс үстемдігі, коммунистік 

мұратқа көлеңке түсіретін сәл нәрсенің өзі қырқылып, өшіріліп, жойылды. Бұл үшін жоғарыдан 

қаулы-қарарлар түсірілді. Оларды талқылай жан беріп, жан алатын жиналыстарда «күнәһарларға» тас 

боран жасалды. Кеңестік идеология санасына әбден сінген, соған ұйып, Алланы ұмытқан, 

мұсылмандықтан безген, обал-сауапты, рахым-қайырды білмес қаныпезерлер әулеті қалыптасып, 

олар тарихын мансұқтап, отаршылар алдында шұлғып, ұлттық иігіліктерде безіп шыққандар ұлттық 

санаткерлер төбесіне әзірейіл қамшысын үйірді»[4].  

Ғалымның жанкешті еңбегі турасында Бейсенбайтанушы ғалым Д.Сартбаева өзінің «Бейсенбай 

Кенжебаев – қазақ әдебиеті тарихын зерттеуші» деген еңбегінде: «Қазақ әдебиетінің түрік 

халықтарына ортақ ежелгі кезеңін қазақ әдебиеттану ғылымында тұңғыш мәселе етіп көтерген, оны 

айтыс - тартыста негіздеген көрнекті ғалым» [5.81]- деп жазды.  

Бүгінгі жас ғалымдар Б.Кенжебаевтың әр мақаласын ұлтымыз үшін жасаған әр ерлік деп 

қарастырады. Қазақ әдебиетінің тарихын бір ізге түсіру осы күнге дейін жалғасын тауып келеді. 

Мұны әр ғалым өзінше топшылады. Бұлардың бастауында академик Қ. Жұмалиевтің жүйелеуі тұр. Қ. 

Жұмалиев «Қазақ әдебиеті» дейтін еңбегінде қазақ эпостары мен тарихы турасында пікірлерін 

жинақтай келе «...тарихта бірінші рет аты мәлім, шығармалары да бірінші рет өзінің атымен 

сақталған ақын - Бұқар жырау. Біз қазақ жазба әдебиетінің, әдебиет тарихының басы Бұқар жырау 

дейміз»[6.128.],-деп жазып еді.  

Б.Кенжебаевтың ауыз әдебиетіміздің бастауын түркілерге ортақ әдеби ескерткіштерден бастап 

қарастыруы осы пікірден соң туындағандай. Қ. Жұмалиевтың пікіріне қарсы дүние - «Қазақ әдебиеті» 

газетінде «Қазақ халқының жазба әдебиетінің тарихы қайдан, кімнен басталады?» деген тақырыппен 

жазылған Б.Кенжебаевтың мақаласы болды. Полемикалық дүниеде ғалым өз қарсылығын түрлі 

дәлелдермен көрсетіп:  

«... қазақ халқы жазба әдебиетінің тарихын, профессор Қ.Жұмалиев айтқандай, ХVІІІ ғасырдың 

екінші жартысынан, Бұқар жыраудан емес, онан көп әріден, шамамен айтқанда, VІІІ-ІХ ғасырлардан 

бері қазақ жерінде, сонымен шектес жерлерде, кейбірін қазақ халқы құрамына енген рулар өкілдері, 

кейбірін қазақ жерін жайлаған басқа рулар мен халықтар өкілдері жасаған, қай-қайсысы болсын, 

бүгінгі қазаққа не түсінікті, не түсініксіз, бірақ бір кезде жаппай түсінікті болған, қазақ рулары 

қолданған тілдерде жасалған жазу-сызуларды, жазба әдебиет нұсқаларын қазақтікі деп айтуымызға, 

қазақ жазба әдебиетінің тарихына енгізуімізге әбден болады»[7],-деп тұжырымдады.  

Бұқар жырауды жұртымыз жазба әдебиет емес, ауыз әдебиетінің өкілі ретінде 

қарастыратындықтан бұл ақиқатқа негізделген пікір еді.  

Бұған қарсы жазылған сыни мақаланың авторы академик Қ. Жұмалиев болды. «Қате пікір 

қағидаға айналмасын» деген мақаласында Б. Кенжебаев пікірлерін мүлдем негізсіз деп танып, 

мақаласында бірнеше кемшілік тұрғысынан атап көрсетеді.  

«-  Б.Кенжебаев пікірі дәйексіз; 

- Б.Кенжебаев пікірі не ел тарихына, не әдебиет тарихына үйлеспейді; 

- Жазу тарихы мен әдебиет тарихын шатастырады; 

- Б.Кенжебаев ұсынып отырған шығармалардың тілі түсініксіз; 

- Әдебиет тарихына ену үшін үзілмес желі болуы керек. Б.Кенжебаев айтқан жазу-сызулар 

Абайға дейінгі әдебиетті желілеп әкеле алмайды; 

-  Халық құралмай, оның әдебиеті болмақ емес; 

- Б.Кенжебаев ұсынып отырған «поэзия» үлгілері исламшылдықты уағыздайды; 

- Мектепте, жоғары оқу орындарында оқытуға келмейді»[8],-дейтін пікірлермен тұздықтайды.  
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Сонымен қатар, мақалада Б. Кенжебаев еңбегін мүлдем басқа арнамен түсіндіретін тұстары да 

мол. Аталмыш мақаласының бір тұсында: «Қазақ халқының жазба әдебиетінің тарихы қайдан, кімнен 

басталады» деген мақаласы не ел тарихына, не әдебиет тарихына, не ғылыми топшалауларға 

маңайласпайтын сәуегейлік долбар» десе, енді бір тұста «VІІІ ғасырдағы тасқа жазылған әлдекімнің 

өмірбаяны мен хан-сұлтандардың араларында болған жарлық, жазу-сызулардың жиынтығы 

әдебиеттің тарихын жасай алмайды»[8.],-дейтін жолдарды да кездестіреміз.  

Сол замандағы биліктің әсері-дағы, сол әсер талай зиялыларымыздың көзін байлап, өз тегіне өзі 

қарсы сөйлеуге мәжбүрледі. Қ. Жұмалиев мақаласынан да осы мінезді байқаймыз: «Хисса сұл әнбие» 

- Адам атадан бастап, «Мұхаммед-мұстафа саллолаһи алиуссәләмға» дейінгі пайғамбарлардың 

тарихын баяндайды.  

Бұл кітап әуелі Стамбулда, кейін Қазанда шығарылады, ислам дінін халыққа кең тарату 

мақсатымен әдейі жазылған діншілдердің бірден-бір мықты құралы. Қожахмет Ясауи ХІ-ХІІ 

ғасырдағы Орта Азияға аты мәлім - аскет, аты шулы панисламист, жарық дүниеден безіп, жер астын 

мекен етіп, құдайды, пайғамбарды, дінді дәріптеген поэзияның авторы. Ол барлық шығармасында 

өмірді емес, өлімді, бұл дүние емес, о дүниені жыр еткен мистик. Шығыстағы мистицизмнің 

қоймасы»[8],- деп қатқыл сөйлеуін бүгінгі күні авторды кінәлі санап емес, биліктің жойқын 

кесапатының салдары деп түсінуіміз қажетті. 

Бұдан кейін осы басылым бетінде қос мақалаға жауап берушілер де болған. Полемикаға 

араласқан авторлардың бірі Қ. Жұмалиев пікірін қолдаса, бірі Б. Кенжебаев идеясына дем берді. Бұл 

қатарда тілші-ғалым М.Ақынжановтың «Халықтың құралуы – жазба әдебиеттің түп қазығы»[9],-

дейтін мақаласын, Ә.Құрышжановтың «Кодекус куманикус» - ескі мұрамыз»  [10],-дейтін мақаласын 

атай аламыз.  

Осылайша көпшілік тарапынан ғалым айтқан жүйелі сөзге назар салынбады және де жалпылама 

сөйлегені болмаса Б. Кенжебаевтың ол кезде пікірін нақты дәлелдейтін аргументтері де болған жоқ. 

Сондықтан да, Қазақ ССР Ғылым академиясы жасаған Қазақ әдебиетінің тарихында»: «Бұқарға 

дейінгі әдебиет нұсқаларында Асан қайғы, Сыпыра жыраулардың да аттары айтылғанмен, олар 

тарихи адамнан гөрі де, аңызға айналып кеткен, тарихта қай кезде болғаны мәлім емес және олар 

айтыпты-мыс деген толғау сөздер әр жерде әр түрлі айтылуын еске алсақ, олар әдебиет тарихының 

басы бола алмайды»[11.95.],-деп жазылды. 

Ғалымның қазақ әдебиеті тарихын дамыту турасындағы еңбектерінің екінші сипаты – тарихқа 

қатысты. Өз ойын әдебиетте негіздеу мақсатында тарихқа жүгінеді. «Лениншіл жас» газетінде 

жарияланған еңбегінде қазақ тарихы туралы айта келе: «Қазақ тілі мен әдебиетінің тарихы туралы» 

дейтін мақаласында «Ерте заманда Шығыс Түркістанда, Шығыс-Оңтүстік Сібірде, Орта Азияда, 

қазіргі Қазақстан жерінде, төменгі Еділ, Каспий бойында көптеген түрік текті рулар, тайпалар 

жасаған. Олар бір заманда түрік қағандары деп, бір заманда ұйғыр, қарлұқ, қыпшақ», «Алтын Орда» 

мемлекеті деп аталған»[12],-дейді.  

Ғалым тарихта болған, мойындалған, дәуірлеген уақытынан қалған әдеби ескерткіштері де мол, 

архитектуралық ескерткіштері де жетерлік болған қағанаттар мен тайпаларды атайды. Хандық 

құрған, билік құрған кезеңі бірнеше ғасырларға созылған заманда олардың төл әдебиеті болуы 

мүмкін емес, егер бола қалған күнде ол өзге түркі текті ұлттардың ғана емес, қазақ халқының әдеби 

бастаулары болып шықпай ма,-деген ойды негіздеуге тырысқанымен, өз уақытында ғалым қолдау 

тапқан жоқ. Өйткені, мұны биліктен қорқу дегеннен де бұрын әріптестердің үлкен жаңалықты 

Бейсекеңе қимауы десек те болар еді. Немесе бұл пікір орыс әдебиеттануында әлдеқашан айтылды, 

мұны ғалымдарымыздың білмеуі мүмкін де емес еді. В.М.Жирмунскийдің «Огузский героический 

эпос» деп аталатын мақаласында қазақтың Қорқыт туралы аңыздары мен Оғыз қаған эпосын 

салыстыратын, тамырын байланыстыратын тұстар аса мол. Академик В.В.Бартольдтың (Соч.,5-

том,с237.Дисс) түркімен жұрты мен қазақ жұртының ертегілері арасынан алшақтық таппай, екі 

ұлттың тамырын бір негізде қарастыратыны баршаға белгілі. Ғалымға өз жаңалығын жариялау 

мақсаты бірнеше жылдың жүзінде пісіп жетілді, көптеген жұрттың әдебиетіне сүйенді. «Бұл 

тұжырымға Бейсембай Кенжебаев бірер жылда, аяқ астынан келген жоқ, ұзақ жылдар көне 

әдебиеттер үлгісін зерттеу арқылы, бауырлас халықтар тәжірбиесіне сүйеніп, мың ойланып, жүз 

толғанып барып, халық тарихы мен әдебиет тарихы терең байланыста екендігіне көзі жеткен соң ғана 

барған еді» [13]. 

Б.Кенжебайұлы  әдебиетіміздің күллі әлеуметтік және эстетикалық тарапына қалам тартып 

шықты. Нәтижесінде көлемі аз ба, көп пе, бірақ сапалы әдеби мұра қалдырып өтті. Б.Кенжебаевтың 

сын зерттеулері уақытында талқыға көп түсті. Тіпті арнайы қаулылар алынған кездер болған. 
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Шығармашылығы көзінің тірісінде көбіне бағаланбаған, сыңаржақ социологиялық сынға көбірек 

ұшыраған. Қазіргі таңда Б.Кенжебаевтың әдеби мұрасы жоғары бағаланады. 

Н.Төреқұловтың «Профессор Бейсембай Кенжебаевтың творчестволық өмірі», Т.Кәкішевтің 

«Б.Кенжебаев тарихи мектептің негізін салушы»,  Р.Бердібайдың «Ұстаз, ғалым, азамат», 

Д.Сартбаеваның «Бейсембай Кенжебаев – қазақ әдебиеті тарихын зерттеуші», Р. Бейсенбаеваның «Б. 

Кенжебаев – қазақ кеңес әдебиетін зерттеуші» дейтін ғылыми еңбектері бұл саланы байыта түсті. Б. 

Кенжебаевтың ғылыми шығармашылығына арналған «Б.Кенжебаев және қазақ әдебиеті тарихының 

мәселелері»  деп аталатын халықаралық конференция барысы да осы саладағы зерттеулерге мол үлес 

қосты. Мұның қатарында Т. Қожакеевтың, Ә. Жұмабаевтың, М. Ғабдуллиннің, Б. Уақатовтың, С. 

Қирабаевтың пікір-тұжырымдарын да қоса атаймыз. Қ. Ергөбектің «Қайырымсыз уақыттың қайсар 

ұланы немесе профессор Бейсембай Кенжебайұлының ерліктері жайлы хикая», З.Бисенғалиевтың 

«Іргетас сәулетшісі» аталатын еңбектері кенжебаевтанудың көкжиегін кеңейте түсетін салмақты 

ғылыми зерттеулер деп білеміз. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ И ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР 

КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА 

 
Karakalpak lullaby songs refer to children’s folklore and display little-studied genre in science. The associations 

of lullaby songs with national customs and traditions became the actual task in modern folklore. There are lyrics of 

lullaby with archaic feature and with poetic characteristics. Moreover, the custom folklore features are linked with baby 

stowing into cradle. 

Key words: Lullaby songs, rite, nationality, genre, performance, folklore. 

 

 Исследованием колыбельных песен занимались европейские  ученые фольклористы, 

этнографы, врачи, педагоги начиная с первой половины 19 века. Существенный вклад в изучение 

этого жанра внесли А. Ветухов, Г.С. Виноградов, О.И. Капица, А..Н. Мартынова, Г.А. Барташевич и 

др. Исследователь детского фольклора М.Н. Мельников считает, что эти ученые отмечали в 

колыбельных песнях импровизационность жанра. Поэтика песен  тесно связана с народной 

психологией, с народной жизнью. (1). Следовательно, можно отметить в европейской народности, 

как таковые обряды по улаживанию ребенка не существовали. Оно характерно в тюркоязычной 

народности. В узбекской народности к обрядовой поэзии и колыбельным песням научным подходом 

рассматривала Музаяна Алавия. Она рассматривала в колыбельных песнях внутренний мир матери с 
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исторической и воспитательной точки зрения (2). В каракалпакской фольклористике сбор 

фольклорных материалов  связан с именами, как К. Айымбетов, О. Кожуров, М. Нурмухамедов, С. 

Мауленов, Ш. Хожаниязов и др. Эти ученые собиратели явились исследователями фольклорных 

жанров. В архивных материалах К. Айымбетова были найдены информации о 200 летней истории 

каракалпакской фольклористики. В 1740 годы первыми собирателями каракалпакского фольклора 

считались Муравин и Гладышев. А после них в 1750-е годы Рычков написал о каракалпакском 

фольклоре. В 1862 г. профессор Березин внес каракалпакский фольклор в книгу «Турецкая 

хрестоматия». В 1875 году Н. Каразин выпустил в печать каракалпакских сказок [3]. К.Айымбетов и 

О.Кожуров попытались разработать классификацию фольклорных жанров. Позже Н.Давкараев дает 

более правильную классификацию каракалпакскому фольклору. В рукописном фонде 

Фундаментальной библиотеки ККОАНРУз хранятся более 60 летний богатейший материал по 

фольклору. В науке более или менее рассматривались крупные жанры - народные эпосы. А так же 

частично и малые жанры- народные песни, сказки, пословицы и поговорки и др. Каракалпакский 

детский фольклор как отдельную науку рассматривается впервые. Особого внимания привлекает 

колыбельные песни и обряд улаживание младенца в колыбель. 

 В народности так называемый «Баланы бесикке салыу» или «Бесик той», где проводится обряд 

«Бесик шабыу». На этот обряд собирались только женщины и дети. Собравшиеся женщины 

размещались в юрте сидя двумя рядами и образуя круг. В середине оставлялось место для игры с 

колыбелью. Одна из собравшихся, с плеткой в руках садилась верхом на колыбель и, вообразив, что 

сидит на коне начинала представление и заговаривала. Она изображала скачку коня, а затем 

козлодрание. Данный обряд имеет традиционный сюжет и текст, с которым все женщины уже 

знакомы. Например: 

-Ауел Алла нении яратты? Впредь Аллах что создал? 

-Айменен Кунды яратты, Создал Солнце и Луну, 

Ай менен Куннин корки деп, В красоту Солнце и Луне, 

Жер менен кокти яратты, Создал Землю и зеленый мир, 

Жер менен коктин корки деп, В красоту Земле и зеленого мира, 

Хайуанатты яратты, Создал животный мир, 

Хайуанатты минсин деп, А чтобы ездить на них, 

Адамзатты яратты…… [4].Аллах создал человечество…. 

[Подстрочный перевод А.К.] 

Приведенный пример имеет полный законченный текст, состоящий из 51 лирических строк. 

Приведенный заговор и обряд, связанный с улаживанием ребенка имеет древний религиозный 

смысловой характер. Смысл проводимого обряда в каракалпакской народности заключался, в том, 

что перед тем, как уложить новорожденного в колыбель, надо изгнать злых духов. После улаживания 

ребенка в колыбель та женщина, которая садилась верхом на колыбель мастерски исполняла 

колыбельную песню «Хайю»: 

Хайю, хайю аппагым ай, Баю, баю белоликий ты мой, 

Кызлар кийген калпагым ай, Шапка моя одевавшие девочки, 

Карагым менин жасында, Сыночек мой годовалый, 

Жасыл калпак басында, На голове шапка зеленая, 

Ашикойли ак отау, Прекрасная белая юрта, 

Агасынын касында…. [5] Сын мой рядом с отцом. 

[ Подстрочный перевод А.К.] 

В каракалпакском фольклоре существует множество вариантов колыбельных песен. Во многих 

вариантах тема дореволюционных колыбельных песен - плач матери, тема разлуки, протеста против 

деспотии мужа, бая, ишана, царя. Но наряду с печальными мотивами в колыбельных песнях 

проскальзывает и надежда на светлое будущее. Материнская поэзия «хайю» во всем ее богатстве 

репертуара богата ритмом, музыкой, мотивами [Шафранников 1959: 11]. 

В науке фольклористике идеи об интенсивной изменяемости в поэтике фольклорных жанров 

под воздействием социально-экономических изменений высказался формульным выражением Ю.М. 

Соколов: «Фольклор- это отзвук прошлого, но в тоже время и громкий голос настоящего» [Соколов 

1938: 14]. Исследователи устного народного творчества считают, что со временем меняется поэтика 

жанров. Появляются новые персонажи, новые исполнители, новые герои, новое строение лирических 

строк. С приобретением новой идеологии, развитие социальной экономии страны, рождаются новые 

традиции и обычаи, но национальные обряды не теряют свою древность. Современная наука 

развивается и расширяет свои области. Те вышеуказанные обряды и колыбельные песни живут и 
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бытуют и в наши дни. Фольклористы, исследуя, жанры устного народного творчества беспрерывно 

ведут работу полевых записей. В народе бытуют заговоры, связанные с укладыванием ребенка в 

колыбель. Заговоры современного характера обряда «Бесикшабыу» состоит из нескольких куплетов: 

Бесик бектин бесиги, Колыбель Бега, 

Он жагында есиги, Дверь колыбели справа, 

Келди бесик ийеси, Пришел хозяин колыбели, 

Шык, шык, шайтан шык шайтан. Уйди чертенок, уйди прочь. 

……………………………… ………………………………. 

Ал шабайын, шабайын, Я наездник верхом на коне, 

Атымды минип шабайын, Буду ездить на своем коне, 

Атым болсын тулпардан, Легендарный крылатый мой конь, 

Ози болсын сункардан, Чтоб был он конем соколиный, 

Бесиктеги бопенин, Чтоб у ребенка в колыбели, 

Сумеги болсын алтыннан, Трубочка была из золота, 

Тубеги болсын гумистен [6] А горшочек из серебра. 

[ Подстрочный перевод А. К.] 

Этот заговор состоит из восьми куплетов, имеет полный смысловой сюжет и исполняемый 

обряд, не утрачивая свою историческую древность бытует и в наши дни. В настоящее время обряд 

«Бесикшабыу» стал очень актуальным. У каракалпаков в день «Бесик той» женщины и бабушки 

особенно готовятся к проведению этого обряда. Наездницей колыбели выбирается из родственников, 

благородная, талантливая, многодетная женщина. А после исполнения обряда, она же исполняла 

колыбельную песню «Хайю». Следует отметить, что каракалпакский народ с ранних времен являлся 

многодетным народом. И тексты колыбельных песен особо не различались содержанием для 

мальчика, и для девочки. Многолетний опыт и анализ полевых материалов раскрывает некоторые 

черты эстетики мировосприятия. Стали создавать колыбельные песни мальчику, девочке и 

близнецам: 

Девочке 

Хайю, хайю, хайкызым, Баю, баю доченька, 

Нур тараткан айкызым, Как солнечный луч отражен, 

Тыныш жатып уйкласан, Если будешь спать спокойно, 

Ананын кеули жай кызым. То спокойна мать душою. 

……………………………. ………………………………… 

Айнанайын хуркызым, Моя гурия, райская дочка, 

Хинжу-маржан, дур, кызым, Дочь моя Коралы-жемчук, 

Тез арада улкейип, Чтоб быстро ты выросла, 

Тай-тай, тай-тай жур озин. И стала ходить на ножках. 

Мальчику 

Хайю, хайю, хайулым, Бай, баю сыночек мой, 

Аллах берген кулыным, Аллах дал жеребенка мне, 

Болеп койдым бесикке, Уложили в колыбель, 

Катайсын деп буынын. Чтоб ты стал крепким. 

…………………………… …………………………… 

Азаматым, палуаным, Молодец мой богатырь, 

Суенишим, дарманым Опора ты моя – сила, 

Узак болып омирин, Чтобы жизнь былая долгая, 

Шадлы откей омирин. И была она интересной. 

Двойням 

Хайю, хайю егизим, Баю, баю двойни мои, 

Сизлер менен жуп козим, С вами глаза мои парами, 

Хайю айтып сизлерди, С колыбельной убаюкаю, 

Уйклатайын мен озим. Усыплю вас я сама. 

……………………….. …………………………. 

Кос бесиктин жырларын, Спою колыбельную парами, 

Лаззетленип жырладым, С блаженством исполню, 

Уйклаган сон егизим, А когда вы уснули парами, 

Билдим хайю сырларын [7]. Я узнала секреты колыбель. 

[Подстрочный перевод А. К.] 
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Приведенные лирические колыбельные песни состоят из шести куплетов. Анализ поэтики и 

сюжету соответствует действительности сферу своего бытования. Если поразмышлять над самим 

процессом наклонности народа сюжеты, темы, художественные средства соответствует вкусам 

современности, постепенно становится, народной, утрачивая авторскую личность. Ведь 

первоначальное когда то было создано кем-то. Современные колыбельные песни в народном 

репертуаре складываются не сразу, постепенно. В современной фольклористике вопрос 

изменяемости поэтики связан с проблемой национальной культуры, особенности его роли в 

современном быту. Здесь уместно отметить высказанное мнение в книге «О русском фольклоре»: 

превращение обряда в игру - это трансформация жанра, утерявшего с изменением народного 

мировоззрения свою функциональную специфику [Померанцева 1977: 70]. 

В завершении можем отметить, что и в малых жанрах каракалпакского фольклора отражаются 

длительная история народа. В обрядовом фольклоре отражается прекрасная древность нации. 

Прекрасная поэтика в репертуаре взрослых для детей. Они наполнены материнской любовью к 

ребенку, и эта любовь превращает ее в созидателя- творца поэзии. Каждый фольклорист должен 

иметь дело не только собиранием и изучением текстов, но и видеть живые процессы народного 

творчества. А так же изучать и рассмотреть людей, которые сохранили их для нас. 
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TÜRK HALK TÜRKÜLERİNDE KUŞLAR 
 

Türk Halk Müziği içindeki tüm ezgi türleri türkü olarak ifade edilir. Türküler, insanoğlunun başına gelen 

olayları, bunun toplum içindeki iz ve akislerini, aşk, hasret, gurbet gibi yeryüzünün ortak duygularını, mertlik ve 

kahramanlık gibi milli karakteri tarihi olayları konu alan bir kültür hazinesidir. Türküler Türk halkının ortak bir şekilde 

oluşturduğu, çeşitli formları olan, yöreye göre değişiklik gösteren türlerdir. Çoğunun bestecisi belli olmamakla beraber 

gelişen teknoloji ile birlikte artık kayıt altına alınabilmektedir.  

İnsanların, kuşları sembol olarak kullanmalarını tarihin her döneminde görebiliriz ve bu simgelerden yola 

çıkarak toplumların yaşadıkları doğal çevre ve mitolojileri ile ilgili bilgileri öğrenebiliriz. Bilindiği gibi kuğu ve kaz 

gibi bazı kuşlar Orta Asya’da ve Çin’de çok eski çağlardan beri kutsal sayılıyordu; örneğin bıldırcın yiğitliğin; sülün 

güzellik ve iyi şansın; saksağan iyi haberin; turna ölümsüzlüğün ve uzun hayatın; altın ya da kırmızı karga güneşin; kara 

karga şeytanın ve kötülüğün; ördek, mutluluk ve refahın; tavus güzellik, itibar ve şerefin; güvercin uzun hayatın; kaz 

erkekliğin, evliliğin ve başarının simgesi olmuştur.  Kaz ve kuğu gibi kuşlar Türklerde ayrıca kut ve beylik timsali 

olmuştur. Bu çalışmada yaklaşık dört bin türküyü ihtiva eden “Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi 1-2-3 adlı 

eser taranmış ve kuş isimlerinin bin seksen yedi defa geçtiği tespit edilmiştir. Ayrıca türkülerdeki kuş motiflerinin 

işlevleri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Halk türküleri, Türk Halk Müziği, kuş, bülbül, turna, suna, halk müziği. 

 

All types of melodies in Turkish folk music are called/expressed as folk songs.(ballad) Turkish songs are cultural 

treasure and reflect the events happened to human beings and reflected the traces and flows in society, love, longing, 

common feelings in society like a dowry, national chracter like manhood and heroism, historical events. Turkish folk 

songs created by Turkish people vary according to regions and have many forms. Although the composers of the folk 

songs are not known, they could been recorded by developed technology. 

We can see people use birds as symbols every time in history and learn about the natural environment and the 

mythology of the societies. As is known, some birds, such as swans and geese, have been regarded as sacred in Central 
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Asia and since ancient times. For example, the quail symbolizes boldness; Pheasant symbolizes beauty and good luck, 

Magpie symbolizes good news, Cranes symbolize immortality and long life, Golden or red symbolizes the sun, the 

black crow sybolizes the devil and evil, Duck symbolizes prosperity and happiness, Peacock symbolizes reputation, 

honor and beauty, Pigeon symbolizes long life, Goose bird is a symbol of manhood, marriage and success. Birds such as 

goose and swan have also been a symbol of of kut and principality in Turks. In this study, the ‘Turkish Folk music Oral 

Works Antology 1.2.3 included 4 thousand folk songs was scanned and the names of the birds were determined one 

thousand and eighty-seven times. Also, the functions of the bird motifs in songs have been emphasized. 

Key words: Folk songs, Turkish folk music, bird, nightingale, crane, drake, folk music. 

 

Türk Halk Müziği içindeki tüm ezgi türlerini, halkımız türkü olarak ifade etmiştir. Türkü, halk 

edebiyatının ezgi eşliğinde söylenen şiir türü olmasına rağmen, tüm halk müziği türleri için kullanılan genel 

bir kavram haline gelmiştir. Türkü, sözlü folklor ezgilerinin her çeşidi için en çok kullanılan terimdir. Türkü 

söylemek ruhi bir ihtiyaç olduğundan yeryüzündeki her halk türkü (halk şarkısı manasında) söylemektedir. 

Türküler, insanoğlunun başına gelen olayları, bunun toplum içindeki iz ve akislerini, aşk, hasret, gurbet gibi 

yeryüzünün ortak duygularını, milli kahramanlık karakterlerini, tarihi olayları konu alan bir kültür 

hazinesidir. 

Türküler üzerine yapılmış tanımlardan söz edecek olursak şunları söyleyebiliriz. Cahit Öztelli 

Evlerinin Önü adlı kitabında türküler için “Halkın ortak malı olan bir edebiyat türüdür. Ağızdan ağza 

dolaşan, kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü edebiyatın en güzeli türkülerdir” demektedir. Eflatun Cem Güney, 

“Halk türküleri halkın ortaklaşa yarattığı sözlü verimlerdir” demiştir. Cemil Demirsipahi de Türk Halk 

Oyunları adlı kitabında bu konuya geniş yer vermiş ve “Türkü sözünün kaynağı Türk sözcüğüdür. Zamanla 

nisbet eki değişerek türkü olmuştur” diyerek görüşünü ifade etmiştir. Fuat Köprülü’ye göre ise “Türklere 

özel bir besteyle söylenen halk şarkılarına türkü denir.” Ahmet Kutsi Tecer’in “Yabancı kültürlerle 

karşılaşılan bölgelerde örneğin Irak, Suriye, Mısır gibi ona verilmiş bir isim olsa gerek” şeklindeki görüşü 

diğer araştırmacılar tarafından da kabul görmüştür. 

 Düzenleyicisi bilinmeyen, halkın sözlü geleneğinde oluşup gelişen, çağdan çağa ve yerden yere 

içeriğinde olsun, biçiminde olsun, değişikliklere (zenginleşmelere, bozulmalara, kırpılmalara) uğrayabilen ve 

her zaman bir ezgiye bağlı olarak söylenen türküler genelde anonim olmakla beraber söyleyeni belli türküler 

de vardır. Hem anonim hem de bireysel yaratı alanına giren türkü, bu özelliğiyle halk edebiyatının en zengin 

alanıdır. “Türk” sözcüğünün sonuna nispet eki “i” ulanarak türetilen “türkü” sözcüğü, “Türk’e ilişkin, Türk’e 

mensup, Türk’e özgü anlamlarına gelir. “Türkü” teriminin Doğu Türkleri arasında XV. yüzyılda kullanıldığı 

bilinmektedir, Anadolu’da ilk türkü örneklerine ise XVI. yüzyılda rastlıyoruz. Türküye Azerbaycan Türkleri 

mahnı Başkurtlar halk yırı, Kazaklar türki (türik halık eni), Kırgızlar eldikır, türkü, (halk kosiğı), Tatarlar 

halık cırı, Türkmenler halık aydımı, Uygurlar nahsa, koça nahsisi, adını vermektedirler.  

Yeryüzünde insanlarınkine nazaran çok uzun bir geçmişe sahip olan kuşlara, insanlık tarihi boyunca 

mitolojik figür, sanat esini, barış, güç ve bilgelik sembolü olarak rastlamamız, kuşların insanlar için sadece 

besin kaynağı olmadığının bir göstergesidir. 

Bilindiği gibi kuğu ve kaz gibi bazı kuşlar Orta Asya’da ve Çin’de çok eski çağlardan beri kutsal 

sayılıyordu; örneğin bıldırcın yiğitliğin; sülün güzellik ve iyi şansın; saksağan iyi haberin; turna 

ölümsüzlüğün ve uzun hayatın; altın ya da kırmızı karga güneşin; kara karga şeytanın ve kötülüğün; ördek, 

mutluluk ve refahın; tavus güzellik, itibar ve şerefin; güvercin uzun hayatın; kaz erkekliğin, evliliğin ve 

başarının simgesi olmuştur. Kaz ve kuğu gibi kuşlar Türklerde ayrıca kut ve beylik timsali olmuştur. 
2
Ayrıca 

İslamiyet’ten önceki devrelerde bazı Türk toplulukları kartal, doğan ağaçkakan gibi kuşları ongun sayıp 

onlara büyük saygı göstermişlerdir.
3
 Hatta bu kuşları dokunulmaz sayıp adlarını bile söylemekten 

çekinmişlerdir.
4
 Türk edebiyatının nesir veya şiir türünde kayda geçen en eski eserlerinin hemen hepsinde 

‘kuş’ genel adı verilen canlılara oldukça fazla rastlanır. Burada dikkati çeken asıl nokta, çeşitli kuşların, daha 

destanlar döneminden itibaren birer tabiat unsuru-süsü olmalarının yanı sıra fert ve millet yaşayışının bir 

parçası ve gereği olan inançlar sisteminin önemli bütünleyici, perçinleyici halkaları olmasıdır.
5
  

Kaşgarlı Mahmut’un ünlü eseri Divanü Lügat-it-Türk’te kuşlar genel olarak beylik, kut ve talih 

simgesi olarak anılır. Ona göre kerkes kuşu gibi bazı kuşlar da uğursuz olup ölüme işaret ederler. Bundan 

başka Kutadgu Bilig, Dede Korkut, Gülistân, Mahzen-i Esrâr, Hüsrev ü Şirin, Kelile ve Dimne, Menâkıbu’l-

Ârifîn, Mesnevî, Hayâtü’1-Hayvân, Tebâ-yı Hayavâan, Saltuknâme, Envaru’1-Âşıkîn gibi çeşitli eserlerde 

                                                           
2
 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahtarı, Kabalcı Yay., İstanbul, 2000. S. 152 -153. 

3
 Çoruhlu, a.g.e, s.151. 

4
 Büyük Larousse Sözlük Ve Ansiklopedisi, 1986. Gelişim Yayınları, İstanbul, Cilt 20. 

5
 Ersoylu, H., “Türk Dünyasının Düşünce, Dil ve Edebiyatındaki Bazı Kuşlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 

1981, s.2, s..76-125. 
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kaz, ördek, turna, kılkuyruk, keklik, bülbül, kuğu, tavus, güvercin, saksağan, çalkarakuşu, papağan, karga, 

hüthüt, sülün gibi çeşitli kuşlardan bahsedilir. Bunlar çoğu kere alegori oluşturmak için kullanılır.
6
 

Şiirlerde kuşların ötüşü, alçakta veya yüksekte uçması, tuzağa düşmesi, avlanması, bağ, bahçe ve 

yeşilliklerde bulunması, kafese kapatılması, taş atılarak ürkütülmesi, ürkekliği, zayıf ve çelimsiz oluşu, 

soğukta aç ve barınaksız kalması, eşini kaybetmesi, yaralanması, kolunun kanadının kırılması, yuva yapması 

gibi sayısız özellikleri çıkar karşımıza. Bu çeşitlilik şaire geniş sanat zeminleri hazırlar.
7
 

Çalışmamızda TRT tarafından hazırlanan “Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi 1-2-3” isimli 

eserde yer alan dört bini aşkın türkü taranmıştır. Bu çalışma sonucunda kuşların türkülerdeki kullanım sıklığı 

şu şekildedir. 

 

Bülbül 410 Hüma Kuşu 5 

Kuş 175 Kartal 4 

Keklik 105 Serçe 3 

Turna 104 Bıldırcın 3 

Suna 65 Doğan 2 

Ördek 51 Üveyik 2 

Güvercin 39 Tavus  2 

Şahin 37 Akbaba 1 

Dudu 32 Atmaca 1 

Baykuş 12 Diryana 1 

Leylek 8 Kırlangıç 1 

Kaz 8 Martı 1 

Karga 7 Turaç 1 

Kumru 7   

                                                Tablo 1: Türkülerde Geçen Kuş Adları ve Sayıları 

 

Türkülerdeki Kuş Motiflerinin İşlevleri 

- Coğrafyayı Tanıtma-Tabiat Sevgisi Aşılama  
 Gezgin kuşlar üzerinden Anadolu’nun güzelliklerinin tasvir edilmesi halk şiirinde sıkça görülen bir 

durumdur. 

- Eğiticilik-Öğreticilik İşlevi  

Nasihat Etme: Dinî-tasavvufî halk şiirlerinde daha çok doğrudan olmak üzere, türküler gibi anonim 

şiirlerde ise dolaylı olarak göçmen kuşlar üzerinden bazen de “nasihatler” edilmektedir. Bu nasihatler dinî-

ahlakî nitelikte olduğu gibi dünyevî konularda da olabilmektedir. 

- Estetik-Güzellik İhtiyacını Karşılama  

 Güzele ve güzelliğe herhalde sadece insanoğlu ilgi ve ihtiyaç duymamıştır. Edebi sanatların temeli 

olan mecazlar ve benzetmeler genellikle güzellik, güç ve üstünlük gibi niteliklerle ilgilidir. Halk şiirinde 

göçmen kuşların yer almasının bir nedeni de güzellik ihtiyacına dönüktür. Ördeklerin en güzel türlerinden 

olan “suna”lar kırmızı, sarı, beyaz, kahverengi, siyah gibi renkleri; boyunlarının zarafeti, duruşları, salınışları 

ile güzellik ihtiyacına cevap verebilen canlılara örnek gösterilebilirler. Sanatın, dansın ve edebiyatın büyülü 

kelimesi şiiriyetin özünün “ritim, ahenk, uyum…” olduğu kabul edilirse, turna dansı başlı başına bir sanat 

şaheseri olarak görülür. Halk şiirinin rengârenk alımlı tüylere, etkileyen bir dans ve uçma yeteneğine sahip 

göçmen kuşları insanoğlunun estetik ihtiyacına da cevap vermiş olurlar. Bazen sevgili ile özdeşleştirilen bu 

kuşlar kendi güzellikleriyle de şiirde boy gösterirler. 

-İslamiyet Öncesi İnanç Unsurlarını Geleceğe Taşıma 

Turna kuşunun “Türklerde Gök Tanrı tasavvurunun dışındaki ilahlardan biri olarak hikmet sahibi ruhu 

temsil ettiği; turnanın yanı sıra kaz, tavus gibi başka kuşların da koruyucu ruhları temsil ettiği de bilinmekte 

ve kabul edilmektedir.(Elçin,1997a: 64, 65) Ruh göçü veya don değiştirme kavramları genellikle İslamiyet 

sonrasında özünde göçmen olmasa da bir yerden ötekine uçabilen, gerektiğinde uzak mesafeler kat edebilen 

güvercinler üzerinden de yaşatılmıştır. 

-   Benzetme, Somutlaştırma, İmgeler Oluşturma  
 Âşık ve tekke tarzı halk şiirlerinde genellikle göçmen kuşlar ile sevgili, derviş, şair, pîr veya şeyh 

arasında benzerlik ilgisi kurulur ve haliyle göçmen kuşlar bu tür şiirlerde yer yer teşhis sanatına konu olurlar. 

Bu benzetmelerle bazen hayali bir sevgili görünür kılınır hatta imgeleştirilir.  

                                                           
6
 Çoruhlu, a.g.e, s.153. 

7
 Dergah Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, Cilt 6, 1986. 



547 
 

Türkülerdeki kuş motiflerinin önemli bir işlevi de benzerlik ilgisinden yararlanılarak “insan 

karakterini” temsil etmeleridir. İnsanların cesaret, sağlamlık, şefkat, kıskançlık, tutku, fırsatçılık, kurnazlık 

gibi hasletlerini ifade etmek için kullanılır. 

- Habercilik İşlevi  
Türkülerde kuşlar mevsimin değiştiğini, dolaylı olarak da ömrün geçip gitmekte olduğunu haber 

verirler. Bazen de kuşlar baharın, yazın geldiğini veya geçtiğini bildirmektedirler. Haberci göçmen kuşlar ise 

daha çok gurbette olan kişiden sılaya haber götürmesi istenen kişi konumundadır. Haberciliğin boyutlarından 

birisi sırdaşlık bir diğer boyutu da dert ortaklığıdır. 

      - Umut, Şifa, Bereket, Mutluluk, İhtiyacını Karşılama  

           Göçmen kuşlar her baharda gelişleri ile gerçek hayatta insanlara umut, mutluluk, bereket, 

müjde getirdikleri gibi halk şairine de ilham getirirler. Kimi halk inanışında leyleklerin bebek müjdecisi 

olması, kırlangıcın bu anlamda kutsal kabul edilmesi, turnalara olduğu gibi diğer pek çok göçmen kuşa da 

zarar vermekten sakınılması göçmen kuşların insanın umut ihtiyacına cevap verebilmeleri ile ilgilidir. 

Türkülerdeki kuş sevgisinin nedenlerinden birisi de uçmak arzusu ile ilgilidir. 

 Türk Halk Türkülerinde Kuşların Genel Özellikleri 

 Bu bölümde araştırma kapsamında tespit edilen yirmi altı kuş türünden belli başlılarının özelliklerine 

değineceğiz. 

Baykuş, Klasik Yunan’da “Athena Kuşu” olarak uğur simgesi sayılmasına karşın, Roma’da 

uğursuzluk ve yıkım sembolüdür. Ötüşü ölüm haberi sayılır. Söylentiye göre Sezar’ın ve Augustus’un 

ölümleri baykuşa bildirilmiştir. Baykuş, Avrupa ve Amerika folklorunda da kötü alınyazısı diye anlam 

kazanmıştır. İskoçlar baykuşu gündüz görünce bir uğursuzluk yaklaştığına inanırlardı. Amerika 

Kızılderlilerinden Kiowalara göre bir Şaman ölünce baykuş olur, bir baykuş ölünce de çekirge olurmuş. 

Baykuşla ilgili olumsuz inanış Türklerde de aynıdır. Türkiye’deki inanışa göre damda baykuş öterse, o evden 

ölü çıkarmış. Bundan dolayı baykuşun hep uğursuzluk getirdiğine inanılır. 

 Klasik Doğu edebiyatlarında olduğu gibi, gülün sevgili olarak düşünülmesi ile bülbül âşığı sembolize 

eder.
8
 ve kendisine daima naz ve cefa eden güle âşıktır. Terennümü ya güle aşkını ilan veya ıstırabını ifade 

içindir. Bu durumuyla aşığa çok benzeyen bülbül, şakıyışlarıyla ağlayıp inleyen, durmadan sevgilisinin 

güzeliklerini anlatan ve ona aşk sözleri arzeden bir âşığın timsalidir. Onun güzel sesi de aşığın güzel sözleri, 

şiirleridir. Nasıl bülbül gülsüz olamazsa, âşık da maşuksuz olamaz. Gülün dikenleri nasıl bülbülün ciğerini 

delerse, sevgilinin eziyetleri de aşığın bağrını deler.
9
 Âşığın bülbüle teşbihi ise sevgilinin veya yüzünün güle, 

dudağının goncaya, bulunduğu yerin gülşene teşbihi cihetiyledir. Bülbülün gülşendeki ötüşü âşığın ahına 

benzetilmiştir. Gül (sevgili), bülbüle (âşık) daima cefa ettiğinden bülbül sabahlara kadar uyuyamaz. Kuşların 

yaşadıkları yerler farklı farklıdır. Karganın leşi, baykuşun viraneyi sevdiği gibi bülbül de gülzârı sever. 

Bülbül ayrıca garip ve sahipsiz olarak telakki edildiği için ‘gömleksiz’ olarak da adlandırılır. Bülbül ile 

birlikte zikredilen diğer bir unsur kafestir. ‘Bülbülün çektiği dili belasıdır’ atasözü, bülbülün güzel ötüşünden 

dolayı kafese konulmuş olduğunu ifade eder. 

İklim şartlarına dayanıklılığı, güçlü ve çevik oluşu, kolayca eğitilebilmesi gibi özellikleri sebebiyle 

doğan türü yırtıcı kuşlar her zaman en gözde avcı kuşları olmuştur.
10
Doğan, Türklerin en eski çağlardan beri 

iyi tanıdığı Türk kültüründe yeri olan kuştur. Türkçenin en eski metinlerinde bile doğana rastlarız. Uygurlara 

ait “Irk Bitiğ” adlı kitapta sözü edilen hayvanlardan biri de doğandır. Doğan, Türk coğrafyasında en hızlı, en 

yırtıcı, en gözü pek avcı kuş olduğu için, Türkler tarafından avcılıkta en çok kullanılan kuş olmuştur. Dede 

Korkut Hikayeleri’nde Deli Dumrul’un eline doğan kuşunu alıp Azrail’in peşinden gittiğinden bahsedilir. 

Eski Türk geleneğini sürdüren Osmanlı padişahlarının özel bir doğancı örgütü mevcuttu. Yine kaynaklara 

göre, sungur ve balaban olarak geçen bu kuşun, aslında doğan olduğu söylenmektedir. Karamanoğlu Beyliği 

devrinde kullanılan gümüş paralarda doğana rastlarız. Doğan bu gün izzete, otoriteye, arzu ve isteklere 

kavuşmaya, gam ve kederden kurtulup ferahlığa işarettir. 

Dudu kuşunun Arapçası bebgâ, Farçası tûtî Türkçesi papağan veya dudu kuşudur.
11

Eski 

edebiyatımızda bülbülden sonra en fazla söz konusu edilen kuş, papağandır.
12

 Tûtî halk arasında papağandan 

daha maruftur.
13

 Söylenen sözleri tekrar etmesi, insan gibi konuşması bu kuşun en önemli özelliğidir.  

                                                           
8
 Dergah Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, Cilt 6, 1986. 

 
9
 Pala, İ., Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, L&M Yayınevi, İstanbul, 2003, s.87. 

10
 Dergah TDE Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, Cilt 9, 1986. 

11
 Onay, A.T.,Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, (hzl.: Kurnaz, C.), TDV Yayınları,  

1992, Ankara, s.70. 
12

 Dergah Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, Cilt 8, 1986. 
13

 Onay, a.g.e, s.70. 
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Güvercinler dünyanın her yerinde barışın sembolüdürler. Güvercinlerin insanlar arasında barış ve 

sevgi remzi olarak dolaştığına inanılır. Güvercin bugün Alevî- Bektâşi folklorunda da yaşamakta ve kutsal 

kuşlardan biri olarak kabul edilmektedir. Nitekim Vilayetnâme’de Hacı Bektaş-i Velî’nin Horasan’dan Rum 

diyarına güvecin şeklinde geldiği anlatılmaktadır. Türk halkını çoğu güvercini kutsal ve uğurlu sayar, avlanıp 

yenmesini de hoş karşılamaz. Günümüzde her ne sebeple olursa olsun, güvercin yetiştiren binlerce insan 

vardır. Bu da güvecinin Türk kültüründe ne kadar önemli yer tuttuğunun göstergesidir. 

Doğu mitolojilerinde ve divan şiirinde de üstün özellikleriyle yer alan bu Hüma Kuşu bazı Türk 

lehçelerinde kumay, Anadolu Türkçesi’nde Hüma/Huma şeklinde söylenen Farsça Hüma/Hümay adındaki 

mitolojik kuştur. Eski Türk inancındaki dişi tanrı Umay’la benzerlikleri üzerinde de durulan Hüma’nın 

yaşadığı mekân aklın alamayacağı, gözün göremeyeceği kadar yükseklerde ve sınırsız bir genişlikte tasavvur 

edilmiştir. Ulaşamayacağı bir yer bulunmadığına inanılan Hüma bu özellikleriyle Türk ve İran 

mitolojilerinde kuşların en asili sayılmış ve ayrıca devlet kuşu olarak kabul edilmiştir. Hüma’nın bu 

özellikleri başta Roma olmak üzere değişik kültürlerdeki güç ve kuvvet sembolü olan avcı kuşlarla benzerlik 

göstermektedir. Altay mitolojisinde de Tanrıca Umay kuş olup uçarken, gölgesi kime düşerse o padişah 

olurmuş. Günümüzde kullanılan talih kuşu, devlet kuşu deyimleriyle, insanın başına ya da üstüne kuş 

pislemesinin hayra yorulması, Huma kuşunun zenginlik ve mutluluk getirici olmasıyla ilgilidir.
14

  

Kargalar, öteki kuşlarla kıyaslandıklarında ‘zeki’dirler. Ancak renkleri siyah olan kargalar, siyah 

görünen canlıların uğursuzluk getirdiği yanlış inancının etkisiyle bazı insanlara pek sevimli görünmezler. En 

büyük ötücü kuşlardan biri olan karga leşle ve özellikle koyun ve keçi leşi ile beslenir; ayrıca küçük kuşları, 

yumurtaları ve civcivleri de yer.  

İslamiyet öncesi Gök Tanrı’nın timsali olarak kabul edilen kartalın, hükümdarlık, güç, kuvvetle ilgili 

simgesel anlamları İslamiyetten sonra da devam etmiş, hatta zaman zaman yukarıdaki anlamları ifade eder 

şekilde arma olarak da kullanılmıştır.
15
Prusya, Polonya, Rusya, Fransa gibi ülkelerin armalarında da kartal 

vardı. 

Kaz, kurban töreni esnasında Şaman’ın göğe yükselmek için üzerine bindiği hayvanlardan biri kabul 

edilmektedir. Anlatılanlara göre, bu iş için kaza benzeyen içi otla doldurulmuş bir nesne kullanılır, Şaman da 

bu kazın üzerine oturur ve göğe uçacak gibi hareket yaparmış. Yine Orta Asya kurganlarından çıkarılan 

eşyalar üzerinde kaz, ördek, kuğu gibi tasvirlere rastlanılmaktadır.
16

 Altay Şamanlarının davulları üzerinde 

kaz ile kartal resimleri bulunurdu. Kaz, Türk mitolojisinin akıllı ve bilgiç kuşudur. O, Şaman’ın kanun ve 

âdetlerini iyi bilir, Kam’ın hangi ilâhi ziyaret etmesi gerektiğini bildiren onun binek kuşudur. Kamların önce 

davulunu at gibi kullandığı, sonra at yorulunca onu bırakıp kazalara bindikleri rivayet edilir.
17

 

     Âdem cennetten Serendib’e, Havva Cidde’ye atılınca, aralarındaki iletişim kırlangıç vasıta 

olmuştur. Kırlangıcın bu hizmeti karşılığında Âdem’in ikametgâhında yuva yapmasına müsaade istemiş. 

Çünkü kırlangıç eti pek leziz olduğundan yılanlar yavrusunu yerlermiş. Neslinin idamesi için bu çareyi 

bulmuş. Âdem ile Havva kıyamete kadar âdemoğullarının evlerine yuva yapmaları imtiyazını ita ettiler. 

Kırlangıç, Âdem’in sakalından bir kıl, Havva’nın saçından bir tel istedi, verdiler. Bunlarla yavrularını, 

yuvaya bağladı. İşte o günden beri kırlangıçlar yavrularını ayaklarından yuvaya bağlarlar.
18

 

 Kumru, insana yakın bir kuştur. Şehirlerde ve diğer yerleşim yerlerinde insanlarla birlikte yaşamayı 

sever. Bu göçmen kuş, çalılıklara , ağaç üstlerine, elektrik ve telefon direklerine, çatı kenarlarına yuva yapar. 

Yaptığı yuvalar oldukça özensizdir. Taneler, tohum, böcek ve üzümsü meyvelerle beslenir.
19

  

 Göçmen bir kuş olan leylekler, birçok milletin kültürüne konu olmuş kuşlardandır. Göçmen leylekler 

görüldüklerinde arılık ve temizliği temsil ederler. Kimi Avrupalılar leyleğin çatılarına yuva yapmalarını uğur 

sayarlar. Bebeklerin leyleklerce getirildiğine dair anlatılan masallar bütün dünyada yaygındır. 

Asıl anlamı erkek ördek olan suna Türk halk edebiyatında sevgilinin güzelliği dile getirilirken 

kullanılan benzetme ögelerinden biridir. Başı yeşil, vücudunun geri kalan bölümü genel olarak beyazdır. 

Göğsünde kızıl bir kuşak, karnında bu kuşaktan başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan siyah bir bant 

vardır. Türk halk edebiyatında sevgilinin sunaya benzetilmesi onun bu süslü ve güzel görünüşünden 

dolayıdır. 

                                                           
14

 İnan, A. ,Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK Yay., Ankara, 1986, s.72 
15

 Çoruhlu, a.g.e, s.149. 

 
16

 Çoruhlu, a.g.e, s.152. 
17

 Sever, M., “Türk Mitolojisinde Kuşlar”, Milli Folklor Dergisi, Ankara,1999. S. 42, s.83. 
18

 Onay, a.g.e, s.143.      
19

 Büyük Larousse Sözlük Ve Ansiklopedisi, 1986. Gelişim Yayınları, İstanbul, Cilt 12.. 
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Şahin, doğanla birlikte Türk kültürünün en gözde kuşudur. Av kuşlarının en değerlisidir. Dede          

Korkut Kitabı’nda da avcının kolunda çırpınıp durması ile anılır. Şahin, Türk şiirinde yükseklerde süzülmek, 

av kuşuna salıverilmek, kolda taşınmak, avı çarpıp almak, av kuşunu kovalamak, keskin ve etkili bakmak 

gibi özellikleriyle anılır.
20

 

Tavus kuşunun baş özelliği süslü ve güzel oluşudur. Tavus kuşunun görkemli güzelliği kanatlarını 

gerip kuyruğunu açtığında belli olur. Çok süslü bir kuş olmasına karşın tavus kuşu pek uçmaz.
21

 

 Nezihe Araz’ın anlattığına göre tavus kuşuyla ilgili şöyle bir rivayet vardır: “…Mevlana Celalettin 

Rumî zamanında, Mevlana hayranlarından Tavus Hatun, Türkistan’dan Konya’ya gelmiş, Güllü Tepe’de 

çadır kurmuş, oturmuştur. Bu hatun kimselere yüzünü göstermezmiş. Her sabah çadırından rebab sesleri 

gelirmiş. Bir sabah bu sesler kesilmiş. Konyalılar merak etmişler, Mevlana Hazretleri: ‘Gidin çadıra bakın.’ 

demiş. Gidenler çadırın ortasında yalnız bir yığın tavus tüyü bulmuşlar. ”
22

 Tavus kuşunun en önemli özelliği 

güzel oluşudur. O, görkemli güzelliğiyle edebiyatımıza da konu olmuştur. 

Azeri Türkçesinde “durma”, Başkurt Türkçesinde “turna”, Kazak Türkçesinde “tırna”, Kırgız 

Türkçesinde “turna”, Tatar Türkçesinde “torma”, Türkmen Türkçesinde “durna”, Özbek Türkçesinde “tırna”, 

ayrıca Çuvaşçada “durna”, Kazan dilinde “terna” diye anılmaktadır. Turna, eski Türk yazıtlarında “tırna” 

adıyla geçer. Türklerin turnayı çok eskiden beri tanıdıklarının göstergesi, bugün bütün Türk dili ve 

lehçelerinde turnanın benzer adlarla anılmasıdır. 

 Söz dizimi ve bitişkenlik bakımından Türkçeyle benzeşen Korece ve Japoncada, turnanın karşılığı 

“turu”dur. Bundan dolayı turu, Türkçe turna anlamına gelmektedir.
23

 Turna ismi Araplarda “kürkiyy”, 

Farslarda “bâtir” ve “küleng” olarak geçer.
24

 Latince de “Grus grus olarak bilinir. Turna, Kutadgu Bilig ve 

Dede Korkut Hikayeleri’nde de “turna” olarak geçmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünden tutun da 

Altay, Uygur lehçelerinden, Batı Türkçesine kadar onun her yerdeki Türkçe adı “turna”dır. 
25

 

 Turnaların, Alevî-Bektaşî kültüründe ayrı bir yeri vardır. Bunu bu kültürdeki birçok öğeye 

baktığımızda görmek mümkündür. Örneğin herhangi bir türküde veya semahta turna motifine rastlayabiliriz. 

Alevî-Bektaşîler ezelden ebede giden yolda, yoklukta varlığın sırrına ermiş olan turnayı Eski Türk inanışının 

tesiriyle kendi prensipleri içinde değerlendirmişlerdir. Bektaşîlere göre turnalar, ilâhi aşkla yola giden imân-ı 

ikrâr sahibi canları, turna katarı da Ayn-ı Cem’i temsil eder.
26

 

 Bahaeddin Öğel, Şamanizm’in bir kalıntısı olarak İslamiyet’in kabulünden sonra Türklerde 

dervişlerin istedikleri zaman bir hayvan şekline girebilme (don değiştirme) inancını Totemizm’in izleri 

olarak değerlendirir. Ona göre kuş totemi veya sembolü daha ziyade ileri boyutlarda görülür. Kaynaklara 

baktığımızda, Türk coğrafyasının engin manevi havasında veli, derviş, ermiş, eren gibi adlarla anılan birçok 

din ulusunun benzer keramet olarak kuş şekline girebilmesi kaynaklara geçmiş menkabeler arasındadır. 

Nitekim Ahmet Yesevi’nin turna donuna, H. Bektaş-ı Velî’nin güvercin donuna girmesi de bunun birer 

göstergesidir. 
27

 Alevî toplulukları ve Bektaşîler turnayı uğurlu hayvan sayarlar ve sevgi ile anarlar. Alevî-

Bektaşîler, turnanın sesini Hz. Ali’nin sesi olarak kabul ederler. Pir Sultan Abdal, “Hazret-i Şah’ın avazı 

turna derler bir kuştadır.” derler. Anadolu’da bilenen ve en çok dönülen semahlar şunlardır: Kırklar Semahı, 

Kırat Semahı, Dergah Semahı, Tahtacı Semahı, Rodos Semahı, Koyun Baba Semahı’dır. Bu semahlardan 

biri de Turna Semahı’dır. Turna semahı turna kuşunun figürlerine dayanır. Hareketler turnanın hareketlerine 

benzer. Turnanın gökyüzündeki hareketlerini yansıtan figürlerle semah dönen döndükçe yükselen canlar, 

Hak’la buluşurlar. Turna semahı da bu buluşmayı anlatır. 

Turna siyah benekli, gri ya da beyazımsı renkli, uzun bacaklı ve uzun boyunlu, çok geniş kanatlı, 

büyük bir kuştur. Boyları 80 cm ile 2 m arasında değişen turnalar iri vücutlarına ve uzun boylarına rağmen 

uzaktan zarif görünür. Gerdanı, uçma tüyleri bölgesi siyah, sırtı ve karnı kül rengindedir. Tepesi kırmızı 

tüylerle örtülüdür. Bazılarında bu tüyler daha kabarık durur ki böylelerine allı turna denir.
28

 Turna eski 

edebiyattan ziyade, âşık ve halk edebiyatlarımızda en fazla sözü edilen kuştur. Turnanın uzak illerden 
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S.8 Ekim 1980. S.89. 
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 Somçağ, S., Türkiye Kuşları, Yapı Kredi Yay., Ankara, 2005. S.139. 
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gelmesi, şahin tarafından avlanması, sevgiliden haber getirmesi gibi yönleri, gurbet ve hasret duyguları ile 

birleşerek edebiyata intikal etmiştir.
29

 

SONUÇ. Çalışmamızda TRT tarafından hazırlanan “Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi 1-2-

3” isimli eserde yer alan dört bini aşkın türkünün taranması sonucu kuş adının ve yirmi altı kuş türünün bin 

seksen yedi defa geçtiği tespit edilmiştir. Bu kuş türlerinden bülbül, keklik, turna, suna, ördek, güvercin Türk 

halk türkülerinde en çok yer alan kuş türleridir. 

Halk şairleri şiirlerinde yer verdikleri göçmen kuşlar sayesinde yeri geldikçe yaşadıkları, gezip 

gördükleri yerleri tasvir etmişler, doğayı ve çevreyi güzellikleri görünür kılmakla sevdirmişler; tekke 

mensuplarına tarikatlarının ilkelerini, uygulamalarını yaymaya ve öğretmeye çalışmışlar; bir haberci olarak 

gördükleri bu kuşlarla sevgililerden, ölümden, ayrılıklardan haberler iletmişler; insanın yetersizliklerini 

onlardaki üstünlüklerle gidermişler; bazen hem dert ve sırdaş da olan bu kuşları iyi, güzel duyguların hem 

habercisi hem de kaynağı olarak görmüş ve göstermişlerdir. Şairler yaptıkları benzetmelerde göçmen 

kuşlarla dervişler, seyyah, şairler, sevgililer; anne, genç kız gibi aile bireyleri; pîrler vb. arasında benzerlik 

ilgileri kurmuşlardır. Göçmen kuşlara halk şiirinin anonim ürünlerinde ise daha çok kafiye uydurmak üzere 

yer verilmiştir.  
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Сейдин Елсүйерұлы ӘМИРЛАН  

Өзбекстан Ғылым академиясы Қарақалпақстан бөлімінің Қарақалпақ  

гуманитар пәндер ғылыми зерттеу институтының  

аға ғылыми қызметкер-ізденуші 

Нүкіс/Қарақалпақстан/Өзбекстан
 

 

ҚАРАҚАЛПАҚ БАЛАЛАР ОЙЫНДАРЫНЫҢ  

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

(жанрлық құрамы және ерекшеліктері) 
 

Мақалада қарақалпақ балалар ойындарының ұйымдастырушылық құрылымын басқарушы өлеңдер 

фольклорлық құбылыс ретінде қарастырылады. Бұл бағытта жанрға тән мәтіндер сараланып, олардың ойын 

үдерісін қамтамасыз етудегі орны анықталады. Нәтижеде қарақалпақ балалар ойындарының вербаль бөліктері 

және оның жалпытүркілік негіздері мен өзіндік ерекшеліктері салыстырмалы түрде ашып беріледі. 

Кілт сөздер: ойын үдерісі, ұйымдастырушылық құрылым, жанр, шақырма, тарқалма. 
 

В данной статье рассматриваются песни в организационной структуре каракалпакских игр как 

фольклорное явление. Проводится анализ текстов песен данного направления, определяется их место в 

процессе игры. Сравнивается своеобразие вербальных и общетюркских особенностей каракалпакских детских 

игр. 

Ключевые слова: процесс игры, организационная структура, жанр, призыв, концовка. 
 

Bu makalede, bir olgu olarak karakalpak halk oyunları örğütsel (organizasyon) yapısı şarkıları anlatılır. Verilen 

yöndeki şarkıların oyun sürecindeki yerini belirleyerek analizleri verilmektedir. Bunun sonucunda, karakalpak 

oyunlarının sözlü ve türk halklarına ortak özellikleri ile karşılaştırması gösterilmiştir. 
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Anahtar kelimeler: oyun süresi, örğüt yapısı, tür, çağrı, bitenleme. 
 

This article deals with the organizational strukture of karakalpak kids’ games as folklore meaning. There are 

given the analysis of songs texts of given direction, defining it’s place in the process of game. The comparison the 

verbal and common Turk features of karakalpak games are shown in it. 

Key words: prosess of game, organizational strukture, jenre, calling, ending. 
 

Түркі әлемінде балалар ойындарын жинау, баспаға әзірлеу және оларды ғылыми айналысқа 

түсіру бағытында біршама жұмыстар атқарылды. Осының нәтижесінде қарақалпақ балалар ойындары 

да ғылыми зерттеу нысанына айналды. Қарақалпақ балалар ойындарын зерттеуге алғаш қол ұрған 

Г.Каган негізінен әрекетке құрылған ойын түрлері жөнінде мәліметтер жинады [5: 32]. Ұлттық 

ойындар бойынша жалпы шолу жасаған С.Мылтықбаевтың еңбегінде ішінара балалар ойындарына да 

назар аударылды және олардың мәтіндері мен халық арасындағы әртүрлі атауларына көңіл бөлінді 

[10: 94-99]. Ә.Айтниязовтың балаларға арналған қолданбасында аула ішінде ойналатын ойындар 

жайы сөз болды [1:60]. Қарақалпақ балалар ойындарының түрлері мен олардың ойналу ерекшеліктері 

П.Шылмановтың зерттеулерімен және де толықты [16:36]. Әрине, ұлттық балалар ойындары жөнінде 

басқа да жекелеген зерттеушілер ізденістер алып барған. Біз бұл жерде тек осы салада қызмет еткен 

тарау өкілдерінің еңбектеріне ғана сілтеме беріп отырмыз. Алайда аталмыш мәселеге орай қалам 

тартқан қайсы автор болса да балалар ойындарының ұйымдастырушылық құрылымы туралы пікір 

білдірмеген. Өйткені, Қарақалпақстандағы денетәрбия және спортты үгіт-насихаттау мақсатында 

жазылған зерттеулердің барлығында ойынның әрекетке қатысты тарапы ғана қарастырылып, оның 

басталуы, жүргізілуі және қорытындылануын белгілеп беретін вербаль тұстары назардан шетте 

қалған. Соның салдарынан балалар ойындары педагогикалық тұрғыдан ғана зерттеліп, оның 

фольклорлық сипатын ашушы белгілері ескерілмей қалды. 

Қарақалпақ балалар ойындарының фольклорлық төркінін тану жұмыстары тек соңғы уақытта 

ғана жүзеге асырыла бастады. «Қарақалпақ фольклоры» жүзтомдығының баспадан шығуы, онда 

балалар ойындарының да қамтылуы, жоғарыда баяндалған олқылықтардың орнын толтыруға 

мүмкіндік береді [7: 507-528]. Сонымен бірге, туысқан халықтардың фольклортану саласында жарық 

көрген жұмыстар да бұл мәселенің ғылыми негіздерін айқындауға септігін тигізбек. Біз балалар 

ойындарының ұйымдастырушылық құрылымын, оны әрекетке келтіруші вербаль бөліктерін 

саралауда Орталық Азия түркі халықтары фольклортанушылығында орындалған жұмыстарды тұғыр 

етіп аламыз. 

Әдетте, әрбір ойын өз-өзінен басталмайды. Оны біреу ұйымдастырады және ойынның басталуына 

түрткі болады. Ойынның жүргізілуі де, өз қорытындысына жетуі де оның ұйымдастырушылық 

құрылымына байланысты. Осы жайды ескере келіп, балалар ойындарының композициялық 

тұтастығы және оның өлең сөзбен өрнектелуі жөнінде тұңғыш пікір білдірген зерттеуші – өзбек 

ғалымы Ғ.Жахонгиров болды. Ғалым, балалар ойындарының қозғаушысы болған ойынға шақыру, 

шек тастау, санамалау, ойынды қорытындылау сияқты фольклорлық құбылыстарға мән беріп, 

олардың мәтіндерінен бірнеше үлгілер ұсынады [4: 90-101]. Осы тақырыпты тереңдей зерттеген 

О.Сафаров еңбегінде бұл атаулардың ғылыми терминологиясы қалыптастырылды және олардың 

әрбірінің ойын құрылымын қамтамасыз етудегі қызметі, поэтикалық қырлары, жанрлық 

ерекшеліктері ашылды [12: 134-187]. Өзбек фольклоршыларының мұндай ізденістері қазақ 

фолькорында да өзінің сәтті жалғасын тауып, К.Матыжановтың зерттеулерімен байыды [9: 185]. Ал 

қарақалпақ фольклортану ғылымында бұл мәселе соңғы кездері ғана зерттеу нысанына айналып, 

дәстүрлі балалар ойындары құрылымына негіз болған шақырма, таңлама, санама, тарқалма сияқты 

поэтикалық үлгілер жанр сыпатында танылды. 

Шақырма. Балалар басы құралып ойнау үшін өздері құралпы тең-құрбыларының үйлері тұсына 

келіп, ойынға байланысты өлеңдік үлгілерді, немесе әр баланың лақабын әндете айтып бірін-бірі 

шақырады. Түркі халықтарының кейбірінде ғана сақталған осы дәстүр қарақалпақтарда «шақырма» 

деген атаумен белгілі [14: 45]. Қарақалпақ тілінде осылай аталған бұл термин өзбек фольклорында 

«чорлама», қазақ тілінде «ойынға шақыру» деп қабыл етілген [12: 134-144; 18: 94-95]. 

Шақырмаларды ойынды ұйымдастырушылардың бірі болған шақырмашы (шақыру ісі міндеттелген 

бала) жалғыз жүріп-ақ, кейде ойынға жиылушылар топ болып жүріп те айтады. Оны жеткізуде 

шақырмашының дауыс толқыны да өзгеше шығады. Бұл жайында О.Сафаров: «... шақырмалардың 

айтылуы әртүрлі ерекшеліктерге ие: кейбіреулері жеке дауыспен жар салып айтуға лайықталған» деп 

жазады [12: 135]. Осындай белгілерді қарақалпақ балаларының шақырмаларынан да табамыз. 

Шақырмашы баланың: 

Келиң-ҳо ойын баслаймыз, 
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Келтекти зыңғып таслаймыз, 

Қақшып алып аспаннан, 

Қарсыма-қарсы услаймыз, - деген шақырмасында кезектегі ойынның көп болып, топ болып 

ойналатыны, ол үшін қайсы жақтың болсын лақтырылған таяқшаны лезде іліп алып, бір-біріне қолма-

қол ұзатуымен қызықтың басталатындығы, тамашаға асығу керектігі осылай көтеріңкі күйде 

жеткізіледі [7: 507]. Мұндағы «баслаймыз, таслаймыз, услаймыз» деген сөздер құр ұйқас үшін 

алынған емес, ол жолдар бала санасына тез әсер ететін ұраншыл рухпен айтылғанымен де маңызды.  

Шақырмашы өз хабарын жайдан-жай айтып қоймайды, ойынға қатысушы құрбыларына қатаң 

талап та қоя біледі: 

Келиң-ә ойын ойнаймыз, 

Кешке шекем ойнаймыз, 

Ким ойынға шықпаса, 

Келмегенше қоймаймыз... [15: 2]. Балалар ойынға қатысу үшін алдымен үйінен рұқсат алуы 

керек, шаруаларын бітіріп шығуы тиіс. Бірақ, жиі ойын ұйымдастырғыш балалар теңдестерінің 

жағдайына қарамай, оларсыз ойынның қызық болмайтынын осылай ескертеді. Әсіресе, ер балалар 

үшін бұл заңды. Сондықтан олар ойынға әр уақытта да дайын тұруы керек. Біздің ойымызша, ойынға 

қай кезде де әзір болудың негізгі сыры, ертедегі әскери демократиялық қоғамда жас ұландардың да 

төтенше жаттығуларға қатыстырылып, жастайынан жауынгерлікке тартылуынан, олардың да міндеті 

көппенен бірдей болғандығынан туындаса керек. 

Ойынға бірнеше жола шақырғанда келмеген балаларды әзілмен түйреп айту жолдары да бар. 

Тіпті намыстандырушы шақырмалар айтылады. К.Ісләмжанұлы (Матыжанов): «Мұндай 

шақырулардың балалар арасындағы тәсілдері көп-ақ. Олар өздері алдын ала келісілген түрлі 

белгілермен ысқырып, қақпаны қағып, тас лақтырып белгі берсе, кейде өздері қойған лақап аттарын 

атайды» деп пікір түйеді [18: 94]. Лақап айтылмаған жерлерде оларға «қорқақ» деген сөздің 

қолданылуының өзі де жеткілікті. Яки болмаса шақырма соңында: 

...Ойнамаған омалар, 

Орнында домалар, - деп олар үстінен күледі [7: 508]. Шақырудан нәтиже шықпаса, «Ойнамасаң 

ойын бақ, оймаңғыттың қойын бақ!», «Шықпасаң Шығайбайдың тоқалы бол!» деген тәрізді тәлкек 

етуші сөздер айтылып қалады. Шақырмаларда табиғи түрде бейпіл сөздер де аралас жүреді. Бұл 

ерекшелік бала табиғатына тән болып, кішкенелердің әрбір сөзді кезі келгенде тартынбай қолдана 

алатындығын көрсетеді. 

Шақырма – ойынды ұйымдастыру құрылымындағы өз орнына ие жанр болса, шақырмашы – өз 

тапқырлығымен балалар ортасында белсенділік таныта білетін, халық ауызекі шығармашылығының 

әрі көне, әрі жаңаша жаңғырып келе жатқан дәстүрлі үлгілерін шынайы насихаттаушы. 

Таңлама. Балалар қандай ойын ойнауы керек екендігін анықтап алу үшін өздері арасынан 

сайлаған ойынбасы алдына келеді. Ол келген балаларды екі топқа ажыратып, әрбір топтан өз 

жетекшісін шақырады да жерден ұсақ тас немесе шөпті ала сала арқасына жасырып тұрып, 

жасырылған заттың қайсы қолында екенін және қайсысын таңдайтынын ұйқасымды сөздермен 

сұрайды. Мұны қарақалпақ тілінде «таңлама» дейді [13: 4]. Орысша «жеребъёвка» деп аталатын бұл 

жанр өзбекше «чеклашмачоқ», қазақша «қаламақ» терминімен жүргізіледі [2: 110; 12: 140; 17: 6]. 

Жанрдың бір ерекшелігі, көптің қалауын яки таңдауын білмек мақсатында берілетін сұраулар 

әр халық балаларының өз дүниетанымына сай айтылады: 

Қатырылған қант керек пе, 

Қаптағы торақ керек пе?, - деген жолдар осының дәлелі [7: 509]. Осындағы «торақ» сөзі өзге 

халықтардың балаларына түсініксіз болуы мүмкін. Қарақалпақ тілінде «торақ» ұғымы екі түрлі затты 

білдірсе де, бұл жерде «малта» мағынасында қолданылып тұр [8: 344]. Қазақ балалар фольклорын 

зерттеуші К.Матыжанов осы сынды ерекшеліктерді ескере келіп: «Егіз жолдан ғана құралатын 

қаламақтардың құрылысы өте қарапайым болғанмен де, сол екі жол өлеңдегі заттық ұғымдардың 

мәнінен бала жанының талай сырын ұғуға болады. Біріншіден, баланың әрқашан күнделікті тұрмыста 

таныс, өз ұғымына жақын заттарды таңдайтыны көрінеді» деп, өз пікірін әрі қарай нақты 

мысалдармен баяндайды [9: 95]. 

Қарақалпақ фольклорында жанрдың төрт жолды үлгілері де кездеседі. Мұндай жағдайда 

ойынды басқарушы таңдауды балалардың өздеріне салып, олардан тек бір ойын атын атауы 

керектігін сұрайды: 

Ой, ой, ойлаймыз, 

Ой түбине бойлаймыз, 

Қәне, қәне ойласың, 
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Қандай ойын ойнаймыз? [7: 510]. Ғ.Жахонгиров өзбек балалар фольклорында осылай ойын 

бастаудың төрт түрлі: ауызша, шек тастау, зат жасыру және билеп беру сияқты жолдарының бар 

екендігін алға тартады [4: 91]. Зерттеуші тарапынан келтірілген мысалдар қарақалпақ балалар 

ойындарының да кейбірінен кездеседі. Бірақ, мұндай кездерде ол ойын шарты есебінде қолданылады. 

Сондықтан оның негізгі қызметі көрінбей, жанрлық дербестігі жоғалады. 

Қарақалпақ балалар ойындарының ұйымдастырушылық құрылымында белгілі орын иелейтін 

бұл жанр қазіргі күнге дейін дәстүрлі жолын жоғалтпай, жаңа заманға сай жетілдіріліп, әрдайым 

балалар талабын қанағаттандырып келе жатқан байырғы өлең үлгілерінің бірі. 

Санама. Дүниежүзі халықтары фольклорындағы көпшілік ойындар ойын бастаушының 

балаларды санамалауымен басталады. Мұны тіпті бірі-бірінің тіліне түсінбейтін халықтың балалары 

да ұғып алып, сөз ырғағын сақтаған түрде өз ойындарында еркін қолданады. Осы жанр қарақалпақ 

және өзбек балалар ойындарында «санама» деп айтылса, қазақ фольклорында «санамақ» деген атауға 

ие [6: 100; 17: 6]. Түрікмен тілінде болса, «санавач» деп аталады [3: 8]. 

Қарақалпақ балалар фольклорында жанрдың үш түрі кең тараған: тылсымды, сюжетті, 

тізбекті. Тарихи қалыптасуы жағынан алып қарағанда жанрдың тылсымды түрінде сырт көзқарастан 

логикалық байланысқа ие емес сөздер мол болып көрінсе де, ол балалар үшін өте қызықты, әрі 

ұғымды: 

Үме – үмек, 

Үмме – дүмек, 

Шалдыр-шулдыр 

Шылдыр шүмек, 

Ғалдыр-ғулдыр, 

Ғәлбир-елек, 

Дәнди шаш, 

Шаш та – 

Қаш! [7: 512]. Қарақалпақ халқының егіншілік тұрмысынан келіп шыққан бұл тарихи ұғымдар 

ғасырлар өтсе де балалар ойындарының негізгі өзегін осылай құрап келе жатыр. 

Жанрдың атын белгілеуші оның санмен аралас келетін тізбекті түрі балалар ойындарының 

ұйымдастырушылық құрамында белсенді қызмет атқарады: 

Бир тай, 

Еки тай, 

Үш тай, 

Төрт тай, 

Бес тай, 

Алты тай, 

Жети тай, 

Сегиз тай, 

Тоғыз тай, 

Он тай, 

Шонтай! [7: 512]. Соңғы сөз ойынның шешуші сәтін белгілейді. Сөз кімге қаратылса – сол 

ойыннан шығады, не орнында қалады. Әр сөз санамалап айтылып тұрғанда балалар демін ішіне 

тартып, соңы кімге келіп тірелетіндігін күтіп отырады, әрі соған сай санау бейімділігін 

қалыптастырады. Санамалаудағы тізбекті сөз құрау үлгісі аса қарапайым және бірсыдырғы қайталау 

болып табылса да, балалар оны жат көрмейді, керісінше одан эстетикалық әсер алады. Тегінде, 

жанрдың тартымдылығы және ойынның ұйымдастырылу құрылымына діңгек болуы да, оның 

ритмділігі мен дыбыстық үйлесімділік ұстанымына негізделгендігінде екені көрінеді. 

Тарқалма. Балалар қаншалықты ойынға тоймаса да бәрібір үйге қайту жауапкершілігін сезініп, 

біреуі рұқсат сұрайды, біреулері ойынбасының ақтық сөзін күтеді. Ойын бітуден әркім-ақ тез тарқалу 

қажеттігін түсініп, осыған байланысты келіп шыққан дәстүрлі мәтіндерді айтып бастайды. Атынан 

мәлім болғанындай, бұл өлеңдер «тарқалма» деп айтылады [7: 513]. Орта Азия түркілері ішінде 

өзбектерде мұны «тарқалиш қўшиқлари» деп атап келмекте [12: 185]. Халық арасынан балалар 

репертуарына тиісті болған мұндай өлеңдердің ондаған үлгісі жазып алынды. Соның бірінде: 

Ойын болар оя-оя, 

Зор ойнадық тоя-тоя, 

Ойынымыз ада болды, 

Енди мәнзил – уя-уя, - деп айтылады [7: 514]. Тарқалмаларда балалар ойыннан алған өз 

әсерлерін бір-ақ шумаққа сыйғызып, көңілдері көтеріңкі күйде жылы ұялары – үйлеріне осылай 
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әндете қайтады. Бұл – өз кезегінде, ойынның оясыз яки мақсатсыз болмағандығын көрсетеді және әр 

істің де шегі болуын еске түсіреді. Мұндай қорытындылаушы жыр шумақтары қарақалпақ халық 

поэзиясының әртүрлі жанрларында да жақсы сақталған. Осы бір дәстүр ізінің балалар ойындық 

фольклорынан да кездесуі, бағзы үрдістердің үзілмеуі деп білеміз. 

Қорыта келгенде, балалардың әрекетке құрылған ойындарының ұйымдастырушылық құрылымын 

немесе ойын үдерісін басқарушы өлеңдер Орталық Азия түркілерінің фольклорында жалпылық 

сипатқа және ұлттық ерекшеліктеріне ие. Х.Рузметов осы төрт сатылы өлеңдік өрнектердің Хорезм 

балалар ойындарына да тән екендігін саралаумен бірге, оғыз типтік белгілерді сақтап қалған бұл 

орталыққа түрікмен және қарақалпақ балалар фольклорының өте күшті әсерінің болғандығын 

көрсетіп өтеді [11: 10, 14]. Ендеше, ежелден бір өркениет аясында өніп-өскен халықтар 

шығармашылығында орын алған бұл даралық нышандар өзіндік фольклорлық көркем құбылыс 

болып табылмақ. Дәстүрлі қарақалпақ балалар ойындарының ұйымдастырушылық құрылымында да 

осынау санғасырлық айшықтардың сарыны күні бүгінге дейін жалғасып келеді. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Айтниязов Ә. Ҳәўлидеги ҳәрекетли ойынлар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. -60 б. 

2. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. – М.: 

Просвещение, 1957. -С. 367. 

3. Дурдыева А. Түркмен фольклорында санавачлар ве яңылтмачлар жанрларының айратынлыклары. – 

Ашгабат: Ылым, 1985. -60 с. 

4. Жаҳонгиров Ғ. Ўзбек болалар фольклори. – Тошкент: Ўқитувчи, 1975. -121 б. 

5. Каган Г.Д. Каракалпакские народные детские игры. – Ташкент: Ўқитувчи, 1969. -С.32. 

6. Қанаатов Т. Санама ҳәм санамашақ ҳаққында // ӨзРИА ҚҚБ Хабаршысы. – Нөкис, 2009. -№4. -168 

б. 

7. Қарақалпақ фольклоры: Балалар сөз өнери ҳәм ойынлары. 100-том. – Нөкис: Илим, 2015. -544 б. 

8. ҚТТС – Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. ІV том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. -636 б. 

9. Матыжанов К. Қазақтың фольклорлық балалар поэзиясы. Филол. ғыл. канд. дисс. – Алматы, 1990. -

185 б. 

10. Мылтықбаев С. Қарақалпақ халқының миллий ойынлары ҳаққында // ӨзРИА ҚҚФ Хабаршысы. – 

Нөкис, 1972. -№1. -100 б. 

11. Рўзметов Ҳ. Хоразм болалар фольклори (локал хусусиятлари, таснифи ва бадиияти). Филол. фан. 

ном. дисс. …автореф. – Тошкент, 2005. -29 б. 

12. Сафаров О. Ўзбек болалар поэтик фольклори. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. -250 б. 

13. Таңламалар // ӨзРИА ҚБ Фундаменталь китапханасының қолжазбалар қоры.  Р-1334, Инв.-

№184165. -4 б. 

14. ФЭЖ – Фольклорлық этнографиялық жазыўлар // ӨзРИА ҚБ Фундаменталь китапханасының 

қолжазбалар қоры. P-590, Инв.-№181281. -88 б. 

15. Shaqi’rmalar // Qarli’g’ash. – No’kis, 2016. -№2. -16 b. 

16. Шылманов П. Миллий балалар ойынлары. – Нөкис: Билим, 1996. -36 б. 

17. Ыбыраев Ш. Мәңгі балауса жыр // Ақ сандық, көк сандық (балалар фольклоры). – Алматы: Жазушы, 

1988. -254 б. 

18. Ісләмжанұлы К. Рухани уыз (қазақ балалар фольклоры). – Алматы: Анна тілі, 1990. -144 б. 

 

 

 

 

Назерке Халмахановна ЕЛЬШИБЕКОВА 

 Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің магистранты 

Қарағанды/Қазақстан  

 

ДІНИ АЙТЫСТЫҢ ТАНЫМДЫҚ ТАБИҒАТЫ  
 

Мақалада діни айтыстың мәні мен маңызы айқындалып көрсетілген. Ақындардың діни айтысты дамыту 

себебі, айтыстың дінді насихаттаудағы рөлі, тәрбиелік, тағлымдық сипаты жан-жақты айтылған. Шөже мен 

Кемпірбайдың, Күдеріқожа мен Ұлбикеннің айтыстары салыстырыла қарастырылған. Сондай-ақ, Мәлике мен 

Пықияның сөз сайысы да талдау мен талқылауға өзек болған.  

Кілт сөздер: айтыс, фольклор, діни айтыс, қыз бен жігіт айтысы, діни наным-сенім. 

 

В работе рассмотрены роль и значение религиозных айтысов. Рассматриваются причина развития 

религиозных айтысов поэтами,  роль пропагандирования религии в айтысе, разностороннего  характера 
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воспитания. Дается сравнение айтысов Кемпирбая  и Шоже,  Кудерикожа и Улбике. Основной темой анализа 

стала  актуальность айтысы между  Пыкия и  Маликом.  

 

The paper discusses the role and importance of religious of aitys . Discusses the reason for the religious 

development of aitys poets, the role of promoting religion in aitys, all-round character education. A comparison of 

competitions of Campirbai and Shozhe, Kuderikozha and Ulbike. The main theme of the analysis was the relevance of 

the aitys between Pykia and Malik. 

 

Қазақ фольклорында бәрі жан-жақты зерттелген, әрі көлемі жағыннан мол болып саналатын 

жанрдың бірі – айтыс. Айтыстың табиғаты қарама-қарсы екі ақынның арасындағы өлең түрінде 

шығарылған сөздің жарысы болып табылады. Біздің пікірімізше, айтысты құрметтеу, оның дамуына 

ерекше мүмкіндік жасау, халықтың сөзге деген және оның мағынасына деген сый-сияпаты болып 

табылады. Себеп, ел арасын немесе жекелеген ағайын адамдарының арасының кейбір даулы мәселеге 

байланысты жанжалға ұласып кетпеуіне айрықша мән бергендіктен туған болса керек. Нәтижесінде, 

ел ұғымында орынды айтылған сөзге тоқтау қажет деген пікір қалыптасқан. Әрине, айтыспен қатар 

қара сөздің де сайысы кезігетіндігі белгілі. Дегенмен, өлең сөзге басымырақ мән берген көпшілік 

айтысқа және оның өркендеп өсуіне түрлі тәсілдер арқылы мүмкіндік беріп отырған.  

Халықтың тұрмыс тіршілігіне байланысты айтыстың да түрлері баршылық. Белгілі 

зерттеушілердің бірі М.Жармұқамедов айтысты төмендегіше жіктейді: «Тұрмыс салт айтысы, бәдік, 

жар-жар, қыз бен жігіт, төрт түлік мал туралы айтыс, дидактикалық, ақындар айтысы, жұмбақ айтыс, 

ру айтысы, дін айтысы, жазба айтыс» [1, 17]. Негізінде айтысты жүйелеудің жолдары ХХ ғасырдың 

басындағы зерттеулерде де жан-жақты көрініс тапқан. Солардың санатында С.Сейфуллин, 

С.Мұқанов, М.Әуезов, Е.Смайлов, Қ.Жұмалиев, Ә.Тәжібаев, М.Ғабдуллин, Р.Бердібаев, Т.Нұртазин, 

Ы.Дүйсенбаев, Б.Кенжебаев, Н.Смирнова, М.Жармұқамедов, Қ.Сейдеханов т.б. бар. Айтыстың 

қырлары мен сырлары жан-жақты зерттелген деп айтсақ та, әлі де болса айқындайтын, ашатын, 

айтыстың табиғатын танытуға ерекше көмек көрсететін сипаттарының бар екендігін жоққа шығаруға 

болмайды. Олардың толық деңгейде зерттелмеуіне қоғамның да әсері болды. Мәселен, жоғарыда 

М.Жармұқамедовтың жүйелеуіндегі дін айтысын зерттеп, зерделеу Кеңес дәуірі кезінде ресми түрде 

тыйым салынған еді. Соның нәтижесінде айтыстың осы түрі мен осыған қатысты тұстары көлеңкеде 

қалып қойды. Ал, дінге қатысты дүниелердің шығарманың көркемдігіне, тіл шеберлігіне, 

тағылымдық, тәрбиелік сипатына еңбек сіңіріп тұрғандығын жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан, 

діни айтыстың табиғатын зерделеу бүгінгі таңдағы негізгі міндеттердің бірі деп білеміз.  

Айтыстың қай түріне назар салсақ та, әртүрлі деңгейде діни наным-сенімдердің көрініс беріп 

жататтындығы ақиқат. Ол тұрмыс-салтқа қатысты, қыз бен жігітке қатысты, төрт түлік малға 

қатысты, ақындар айтысына қатысты, жұмбақ айтысына қатысты мәтіндерде кезігіп отырады. 

Сандаған ғасырлық тарихы бар айтыс жанрының біз айтып отырған сипаты енді ғана қолға алынып 

жатқандығын жасыруға болмайды.  

М.Жармұқамедов: «Арғы тегі тым әрідегі көне дәуірде туып, ХІХ ғасырдың ІІ жартысында 

айтыстың «Біржан-Сара» секілді классикалық үлгісіне келіп ұласқан бұл жанр бірден қалыптаса 

қойған жоқ,ол ұзақ ғасырлар бойы даму процестерінің өзіне тән сан қилы кезең жолдарын басынан 

өткізе отырып шыңдалды, бірте-бірте кемелденіп өзінің шырқау биігіне жетті. Бұл жәйт бір ғана 

айтыс емес, әдебиетіміздің өзге жанрларына да қатысты ортақ заңдылық» [1,19], - деп жазады. 

Ғалымның айтып отырған даму заңдылығына қатысты осы пікірлерінің бір бағытында діни негіздегі 

қолданыстардың да қатысы бар екендігін атап айтуға болады.  

Біз жоғарыда діни наным-сенімдердің айтыстардың бір парасында белгілі бір деңгейде көрініс 

беретіндігін айтқан болатынбыз. Соның бір дәлелі Шөже мен Кемпірбайдың айтысынан аңғарылады. 

Мысалы:  

Бес намаз, он екі иман жанға пайда,  

Қалайын біраз сөйлеп, осындайды.  

Біреуге мал, біреуге бас қайғы деп,  

Баласың, соқыр азбан, жаяу қайда? [2, 168 ], - деген Кемпірбайдың осы шумағында қара өлең 

ұйқастың негізінде шығарылған өлең жолдарының жатқандығын аңғарамыз. Қазақи қара өлеңде 

ақынның айтам деген ойы соңғы екі шумақта жатады да, алдыңғы екі жол ұйқасқа бейімделіп 

құрастырылған болып шығады. Бұл бүгінге дейінгі айтылып келе жатқан пікірлердің бір парасы. 

Десек те, сол ұйқасқа құрылған екі жолдың өзінің айтарлықтай тәрбиелік мағынада 

жұмсалатындығын байқай бермейміз. Мәселен баршаға мәлім халық өлеңінің мына бір екі жолына 

назар аударып көрелік:  

Базардан алып келген күміс құман,  
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Жігітті адастырған қалың тұман. [3, 24] Осы жолдарды оқи отырып күміс құман мен қалың 

тұманның арасында қандай байланыс бар деген ой туындауы мүмкін. Дегенмен, осы екі жолдың өзіне 

тән тәрбиелік мағынасы бар. Болмаса күміс құманның орнына алтын құман деп те айтуға болар еді 

ғой. Қазақта мақал бар:  

Аса биік болғанның,  

Мейман асы тасады.  

Аса кішік болғанды,  

Құрт-құмырсқа басады.  

Орта болған өмір бойы жасайды.  

Күміс – алтын емес, немесе бақыр да емес. Нақтырақ айтқанда, алтыннан төмен, бақырдан 

жоғары бағалы тас. Олай болса, осы «күміс құманның» өзі осы мақалдың мазмұнын қайталап тұрған 

өмір сүрудің шарты. Ал, «қалың тұманға» келетін болсақ, адамның өмір жолының өзі тұман. Соның 

нәтижесінде көптеген жастардың өмірінде адасушылық болады. Сол тұманнан өте алғырлары ғана 

жол табуы мүмкін. Яғни, екінші жолдың мағынасы осы мәселені аңдатып тұрғанға ұқсайды. 

Жоғарыдағы Кемпірбайдың бес уақыт намаз бен он екі иманды тіліне тиек етуі исламның шариғат 

заңдылықтарын насихаттаудың бір бағыты болып табылады. Исламда бес парыз бар. Оларды рет-

ретінмен айтсақ, иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылыққа бару. Кемпірбай да осы 

тәртіпті өзгертпей бірден бес парызды айтпаса да, алғашқы екеуін жанға пайда деген тіркесті айтуы 

арқылы насихаттау шарасын жүзеге асырып тұр. Әрине, Шөже де осал ақын емес. Ол өзінің қос 

жанары болмаса да, діни қағидалардан құр алдақан емес екендігін тұспалмен жеткізеді.  

Мұқтасар сөзім майда тақтасындай,  

Бұхардың омырауым қақпасындай,  

Көзіме он жеті ақын түк қылған жоқ,  

Білем, бұған, сен ғамал таппасыңды-ай [2,168].  

Мұқтасар – діни кітап. Ол шариғат заңдылықтарын талдап, талқылап түсіндіретін оқу құралы 

болып табылады. Кезінде алғашқы «Әліпбиді» оқығаннан кейін дін тарихына байланысты «Қисса–

сул–әнбия» кітабын, одан кейін барып «Мұқтасарды» оқитын болған. Шөже өзінің діни білімнің 

деңгейін мұқтасар оқуының негізінде екенін Кемпірбай ақынға осылайша аңдатып отыр.  

Жоғарыда біз, айтыстардың арасында діни айтыстың жан-жақты зерттелмегендігі туралы пікір 

айтқан едік. Діни айтыс негізінен ақындардың арасында өтеді. Ол әртүрлі бағыттар бойынша жүзеге 

асырылып жатады. Айтысқа қатысты зерттеу жүргізген ғалымдардың бірі К.Сейдеханов: «Ақындар 

айтыстан бос уақыттарында да бас қосып, шығармашылық әңгіме-дүкен құрып, өлеңмен қағысып, 

сынасып, әзіл-қалжыңмен мәжіліс-думан өткізіп отырады» [4, 25]. Ендеше, діни айтыстардың ішінде 

де әзіл-қалжыңмен астарласып келген тұстары кезігіп отырады. Діни айтыстардың санатына жататын 

Күдеріқожа мен Ұлбикенің сөз қағысуы. Олар бірден дінге қатысты басталмайды. Бірақ, діни айтысқа 

ұласуына себепкер болған жағдай діни наным-сенімді қолдана отырып, әзілдесуінен туындайды. 

Мысалы Күдеріқожа:  

Аузың шекер, лебізің балдан тәтті,  

Өлімнен құтыла ма жүйрік атты. 

Қолыңда жайып тұрған кітабың жоқ,  

Оқымай қалай білдің шариғатты [2,80] - дегенде, Ұлбике өзінің әзілін араластыра отырып 

былай дейді:  

Сен-ақ оқы әліп пен әбіжатты,  

Мұрным «әліп» болғанда, қасым «мәт-ті».  

Көкірегім – кітап сөзі, тілім – құран,  

Мен сенен үйренбеймін шариғатты [2, 80].  

Ұлбикенің өлеңінен аңғаратынымыз дін ғылымын өте жетік меңгергендігін. Өйткені, «әбжад» 

оқуы діни оқудың барлық сатыларын өткеннен кейін барып ең соңынан үйретілетін ғылыми білім 

болып табылады. Нақтырақ айтқанда, араб графикасындағы жиырма сегіз әріптің әрқайсысының 

өзіне тән сандық мағынасы бар. Мысалы: «А» - 1, «Б» - 2, «Ж» - 3, «Д» - 4 және тағысын тағылар. Бұл 

сандық мағыналарға араб алфавитіндегі алғашқы төрт әріпті тіркестіре айту арқылы «абжд» - әбжад 

деп атау берген. Яғни, әбжадты жетік меңгерген Ұлбикенің діни білімі өте жоғары. Сондықтан ол 

Күдеріқожа болса да, мен сенен шариғат үйренбеймін деп еркін айтып отыр. Осыдан кейін барып, 

Күдеріқожаның дінге байланысты сұрақтары басталады. Мысалы,  

Бар дейді жаратқанның көрген нұрын,  

Нұрды көрген пейіштен алады орын.  

Ұлбике, сен сұрасаң мен айтайын,  
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«Каф» пен «нұнды» жаратты ілкі бұрын [2,81].  

немесе, Ұлбикенің сұрағына Күдеріқожа да кідермей жауап береді. Яғни, оның да діни білімі 

Ұлбикеден төмен емес.  

Мысалы:  

Әуелде Мұхаммедтің нұрын берген,  

Он сегіз мың ғаламнан бұрын келген. 

Он сегіз мың ғаламның тұтқасы қып,  

Сегіз бейіш ішінен орын берген. [2, 81] 

Сонымен, айтыстың соңы Күдеріқожаның жеңуімен аяқталады. Ал, ақиқатында Ұлбикенің сөз 

қолданысы, тіл шеберлігі, тапқырлығы, Күдеріқожамен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Дегенмен, 

екеуі де шариғат заңдылықтарын жақсы меңгергендіктен, сол жолды ұстана отырып, Ұлбике ер адам 

ретінде Күдеріқожаға жолын бергенге ұқсайды.  

Діни шығармалардың ішінде ең ішінде кең тараған туындылардың бірі «Мәлике қыз» деп 

аталады. Туынды Түркістан өңірінен шыққан Пықия деген діни оқымысты ақынмен Мәлике қыздың 

арасындағы айтыстан тұрады. Бірақ, бір ерекшелігі, айтыстың алдында, екеуінің кездесуін 

баяндайтын, көптеген шумақтардан тұратын сюжетті өлең жолдары бар.  Мәликенің патшаның қызы 

екенін айта келіп, дінге байланысты жүз жұмбағын шешкен адамға тұрмысқа шығатындығы туралы 

баяндайды. Ұлттық фольклорға тән ертегілерде жиі кездесетін оқиға иірімі осы шығарманың да 

кіріспесінде орын алған. Атап айтқанда, жұмбағын шеше алмаған адамдар дарға асып өлтірілетін 

болған. Айтыстың бойынан біз екі ақынның да суырып салмалық дәстүрді берік ұстанған, әрі 

шеберлікпен қолдана білген өнерпаздар екенін аңғарамыз. Бірақ олардың нақты өмірде болған 

болмағандығы туралы мәлімет жоқ. Сондықтан, бұл ақындардың есімдері көрсетілгенімен, аңыздың 

негізінде жеткен көне айтыстардың қатарына жатады. Зерттеуші М.Жармұқамедов: «Әдебиетіміздегі 

күрделі сала – импровизация дәстүріндегі ақындар поэзиясының барлық қыры мен сырын түгелдей 

ашып таныдық деп үзілді-кесілді айту мүмкін емес. Мәселен, импровизацияның табиғат-бітімі 

қандай, осы дәстүрдің бізде айрықша өріс алып, ұзақ ғасырлар бойы үздіксіз жалғасудың себебі не, 

мұның ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетке қатысы, өзіндік ерекшеліктері неде деген мәселелер әлі де 

болса салыстыра қарастыруды қажет ететіні хақ» [1, 92], - деп айтқан болатын. Біз мысалға алып 

отырған айтыстың ерекшелігі мынада – біріншіден, бұл жұмбақ айтыс, яғни, қыздың жұмбағын табан 

астында тауып шешу қажет. Екіншіден бұл, қара сөз емес өлең айтыс. Яғни, сол шешімді бірден 

өлеңге айналдырып, сұрақшыға жеткізу керек. Осындай екі тапқырлықты жарыстыра қолдану 

ақындардың арасында екінің бірінің қолынан келмеген. Ал, Мәлике мен Пықияның арасында осы 

айтыстың куәгері боламыз. Жоғарыдағы Күдеріқожа мен Ұлбикенің айтысындағы «каф» «нұнның» 

мағынасы бұл айтыста ашыла түскен. Мәлике қыз:  

Сұрады қыз Мәлике тағы бірін:  

- Жасымнан жұртқа мәлім менің ісім,  

Ғаламның он сегіз мың баршасында,  

Жартты Алла тағала нені бұрын? [5, 29], - деген сұрағына Пықия былай дейді:  

Жаратты Алла тағала «Кап» пенен «Нұн»  

Өзіңе мәлім шығар осыным шын.  

Әуелде бар ақырда жоқ болады, 

Мағынасы «Кап» пен «Нұн»- ның «Күнба макүн»[5, 29]. 

Әрине, айтыс тек қана бұл екі шумақпен тоқталып қалмайды. Мұнда, жариғат заңдылығымен 

қоса, шариғат көріністері де байқалып отырады. Адамның өмірге келуі, өмірден кетуі туралы 

сұрақтар да дінмен байланыстырып берілген. Мысалы:  

Сұрады қыз Мәлике сөз жүйесін:  

-Пықия жұртқа тұлға кәриесің. 

Табам деп жұмбағымды еліресің,  

Білсең айтшы нені жеп, нені киесің? [5, 29], - деген Мәликенің сұрағына:  

-Айтсаңда қандай жұмбақ мен білермін,  

Өнерім сенен асып елірермін.  

Мәлике сен сұрасаң мен айтайын,  

Ақырет кебін киіп, қамын жермін [5, 29], - деп жауап береді.  

Бас аяғы жүзге жуық шумақтан тұратын айтыста ислам қағидаларының басты-басты шарттары 

осындай тәсілмен берілген. Сондықтан, айтыстың бойынан діни білім алуды және исламның 

ақиқаттығына сенуді шебер тілмен жеткізе білген.  
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Түйіндей келгенде айтарымыз, діни айтыстардың мазмұны мен маңызын айқындау, сипаты 

мен табиғатын түсіндіру, тағылымдық-тәрбиелік, танымдық табиғатын ашу қазіргі кездегі өзекті 

мәселелрдің бірі болғандықтан оны зерттеу, зерделеу басты міндеп болып табылады.  
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ЛИРО-ЭПОСТЫҚ ЖЫРЛАРДАҒЫ ИСЛАМ ДӘСТҮРІНІҢ ҚЫЗМЕТІ 
 

Фольклордың көлемді салаларының бірі лиро-эпостық жырлар екендігі белгілі. Олар туралы зерттеу 

еңбектері баршылық. Десек те, осы туындылардағы діни мотивтер мен дәстүрлердің қызметі әлі толық 

айқындала қойған жоқ. Мақалада діни мотив пен діни дәстүрдің айыпмашылығы айқындала отырып, дәстүрге 

айналған қолданыстардың ұлттық болмыспен сабақтастығы ашылған.  

Кілт сөздер: ислам әлемі, қазақ эпосы, эпикалық шығармалар, қазақи болмыс, лиро-эпостық жыр. 
 

Одной из объемных отраслей фольклора является лирико-эпическая поэзия. Этой теме посвящено ряд 

научных исследований. Впрочем, вытекающие из этого религиозные мотивы и значение традиций полностью 

не исследованы. В статье дается сравнение религиозного мотива и религиозных традиций в сфере 

национальной специфики. 
 

One of the largest sectors of folklore is lyrical and epic poetry. This is the topic of a number of scientific studies. 

However, the ensuing religious motives and the value of tradition is not fully studied. The article gives a comparison of 

religious motive and religious traditions in the sphere of national specificity. 
 

Қазақ даласына енген ислам әлемінің алғашқы қадамдарына да мың жылдан астам уақыт өтті. 

Бұл, әрине, аз мерзім емес. Мейлі ұғым болсын, мейлі әкерет болсын осыншама уақыттың ішінде ол 

ұлттық болмыспен толық түрде араласып, жонылып, жұмырланып, өңделіп, бейімделіп, сіңіп кетеді. 

Бұл бір ғана елге тән емес, баршаға ортақ сипат. Яғни, мұндай құбылысыты жаратылыстың 

заңдылығы десек те болады. Тіпті кірме сөздердің өзі де белгілі бір бейімделу сатыларынан өтеді. Бұл 

жайында ғалым Р.Бердібаев: «Әрбір тіл сырттан келген сөздер мен тіркестерді өзінің ішкі 

заңдылықтарына сәйкес қабылдайтыны бұрыннан белгілі. Араб, парсы тілінен ауысқан көптеген 

сөздер ғасырлар бойында «сүргіден» өтіп, өзіміздікі болып кеткен. Жер, адам, шаһар аттары да қазақ 

тілінің табиғатына етене сіңісіп, түбірін танығысыз халге жеткен» [1, 103] деп көрсетеді. Олай болса, 

тілдің өзі осындай құбылыстарды басынан өткеріп жатқанда, басқа бағыттағы алмасулар да дәл осы 

тектес сатыларды жүріп өтері хақ. Кез келген қлттың болмысын танытатын сипаттарыдың бірі – салт-

дәстүр. Тіл қарым-қатынас құралы ретіндежиі қолданылатын болғандықтан, ондағы кірме сөздер де 

көзге түсетіндей көледе кездесуі мүмкін жәйіт. Ал, дәстүрде бұл жағдай өте сирек байқалады. 

Өйткені, ұлттық танымның негізінде туындайтын салт-дәстүрге кірме дәстүр еніп, орнығуы үшін, 

әлемдік деңгейдегі тарихи мән бар құбылыс әсер етуі керек және оны халық пейілімен қабылдауы 

қажет. Онсыз дәстүрге қатысты дүниелер жүзеге аспайды. Міне, қазақ халқының исламды қабылдауы 

тілге де, дінге де, салтқа да, санаға да айтарлықтай жаңалықтар әкелді. Бұл, біз жаңғы айтып кеткен 

ұзық жолдардың жемісі, ол әдебиетке де, мәдениетке де, күнделікті тұрмыс-тіршілікке де 

айтарлықтай әсер етті.  

Біз ең алдымен исламдық діни қағидалар мен дәстүрдің ара жігінажыратып алуымыз керек.  

Діни қағида дегеніміз – исламда талап етілген заңдылықтар. Атап айтқанда бес парызды 

жатқызуға болады. Олар: иман, намаз, ораза, зекет, қажылық. Немесе, жаңа туған нірестеге азан 

шақырып ат қою, қайтыс болған адамның жаназасын шығарып жерлеу. Міне, мұндай қағидалар 
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баршылық. Ал, исламдық негізде енген дәстүрлерді екі топқа жүйелеуге болады. Алғашқысы талап 

етілген міндеттердің негізінде енген дәстүр, екіншісі жалпы исламият жағдайында енген дәстүр.  

Халық ауыз әдебиетіндегі лиро-эпостық жырлардың бір парасының оқиға желісі шығыстан 

келген аңыздардың негізінде шығарылған. Олар жай ғана келген жоқ, өздерімен бірге ислам 

дәстүріне тән құбылыстарды ала келді. Бұл жағдай қазақ халқының төл туындыларына да 

айтарлықтай әсер етті. Бұл туралы Р.Бердібаев былай дейді: «Кейде ғашықтық жырлар, енді бірде 

лиро-эпос деп аталып келген шығармалар шоғыры қазақ эпосында күрделі орынға ие. Шындығына 

келгенде осыншама бай рухани қазынаның санулылары ғана жиі сөз болып, көбі жұртшылық 

назарынан тыс қалып келген. Атап айтқанда «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш Баян сұлу»,  «Айман-

Шолпан» ғана көпшілікке кеңінен танымал десек қателеспейміз. Мұның сыртында ғашықтық 

жырлардың тағы да екі үлкен тобы бар-ды. Олар: оқиғалық түбірі шығыс халықтарынан ауысып 

келген, іңкәрлік жыр-дастандар мен қазақ шындығынан туған үлкенді-кішілі лиро-эпостық поэмалар» 

[2,8]. Ал, «Болат-Жанат», «Құлқаныс-Зеберше», «Патшаның ұлы Әбділмәлім», «Қарқабат», 

«Асылбек пен Гүлшаһар» жан-жақты зерттеліп, зерделете қоймаған шығармалар болып табылады. 

Эпикалық шығармалар сюжетке құралады. Яғни, сол арқылы белгілі бір кезеңнен тыныс-

тіршілігі, тарихи оқиғалары, салт-дәстүрі, қарым-қатынасы суреттеліп отырады. Әрине, тұтастану 

құбылысы нәтижесінде уақыт жағынан жымдасып кететін тұстары да болады, сөйтсе де ұзақ уақыт 

қолданылып әдетке айналған әрекеттер қаз-қалпында берілуі де кездесіп отырады.  

Ислам қағидалары негізінде енген дәстүрге айнлаған құбылыстың бірі – Ассалаумағалейкум деп 

сәлем беру. Дінде мұның үш түрлі қолданысы бар. Ғимран ибн әл-Хусайыннан (р.л.р.) жеткен 

хадистердің бірінде мынадай әңгіме бар: «Нәбиге (с.ғ.с.) бір адам келіп: «Әс-саламу-ғалейкум 

(Сіздерге Аллаһ Тағаланың сәлемі болсын)» - дейді. Нәби (с.ғ.с.) оған жауап бергеннен соң ол адам 

отырады. Нәби (с.ғ.с.): «Он» деп айтты. Осыдан кейін екінші адам келіп: «Әс-саламу-ғалейкум уа-

рахматуллаһ (Сіздерге Аллаһ Тағаланың сәлемі мен рахметі болсын)», - дейді. Нәби (с.ғ.с.) оған да 

жауап берген соң ол адам да отырады. Нәби (с.ғ.с.) «Жиырма», - деді. Осыдан соң үшінші адам келіп: 

«Әс-саламу-ғалейкум уа-рахматуллаһи уа баракатуһ (Сіздерге Аллаһ Тағаланың сәлемі, рахметі мен 

берекеті болсын)», - дейді. Нәби (с.ғ.с.) оған жауап берген соң ол адамда отырады. Нәби (с.ғ.с.): 

«Отыз» деп айтты» [3,187]. Түсінігі бірінші адамға он сауап, екінші адамға жиырма сауап, үшінші 

адамға отыз сауап жазылды дегенді білдіреді. Міне, сәлемдесудің осы түрлерінің алғашқы нұсқасы ел 

ішіне кеңінен тараған. Сондай-ақ, ол көркем шығармалардың барлық түрінде кездесіп отырады. 

Мәселен, «Қыз Жібек» жырындағы Төлегеннің Қаршығамен жауаптасуы: 

Ассалаумағалейкум, Қаршығаеке, 

Мен едім Базарбайдың Төлегені, 

Қозының ерте туған көбегені, 

Қаршығаекем арыз ба еді бұрын маған. 

Қасыма танып тұрып келмегені [4,578], -  

деп басталады, Қаршыға да Төлегеннің жігіттеріне жолыққанда: 

Ассалаумағалейкум, көп жігеттер, 

Сыйлаған бәрін бірдей бек жігіттер. 

Сыйланып шыға қапсыз тобыңызбен 

Сөйлеп тұр сөзің болса, ей, жігіттер! [4,577], -  

деп амандасады. Сондай-ақ, сәлем алу да талапқа сай берілген. Сәлем берген 

Төлегенге ауылдың ақсақалы: 

Оғайлейкуассалам, жаным, балам, 

Жүрыпсіз ат жарытып бәрің тәмәм. 

Келіпсіз ат сабылтып алыс жерден, 

Сөйлей тұр сөзің болса шырақ-панам [4,594] , - 

деп жауап береді. Жырдың өмірге келген кезеңі ХҮІІІ ғасыр [2,146] деп топшылайтын болсақ, 

сәлемдесудің көрсетілген түрі ұлттық болмаспен толық байланысып, кірігіп, дәстүрдің бөлінбес 

бөлшегіне айналғандығын аңғарамыз.  

Ислам заңдылығына тікелей қатысты дәстүрдің бірі -  қайтыс болған адамның жаназасын 

шығару.Яғни, денені үн-түнсіз апарып жерлей салмай, діни жолмен тірбиелеп барып, Қабірге 

жатқызу болып табылады. Бұл рәсім де дінде міндеттелген. «Мұқтасарда» былай дейді: «Жаназа 

намазы дүниеден өткен дін-мұсылман бауырластарымызға Алладан жарылқау тілеп, дұға оқу, оның 

үстіне бір парызды өтеу деген сөз» [5,124]. «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырында қайтыс болған 

Сарыбайды жерлеу үшін жаназа намазын оқуға дүйім жұрт жиналады. Жырда оны: 

Жиылған жаназаға қанша жанды, 
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Бәрін де сый-сыйпатпен жөнелтті енді. 

Ханым айтты: «Қайғысыз адам едім, 

Бұл сықылды жалғанда жанды көрдім» [4,490], -  

деп суреттейді. Немесе, 

Ат шаптырып, ас берсең ерік өзіңде, 

Билігін батыр Тайлақ саған бердім. 

Қай адам ер Тайлаққа тең келеді, 

Жиылған жаназаға көп ел еді [4,490], -  

деген өлең жолдарынан дәстүрлі көріністің сыр-сипатын байқаймыз. Қазақи болмыстың мазмұны мен 

маңызын айрықша айқындайтын бұл туындының рухани құндылыққа мол екендігі баршаға мәлім: 

С.Жапақов: «эпикалық жырлардың қай-қайсысы да халықтың тарихынан, дүниетанымы мен салт-

дәстүрінен мол мағлұмат береді. Солардың ішінде халықтың тұрмыс-салты мен тыныс-тіршілігін 

шынайы түрде көрсете алатын «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыры түлдік ерекшелігі жағынан 

айрықша орын алады» [6,238] деп жазды. 

Ислам әлемінен келген келесі дәстүр – бата беру. Қазақ халқында батаның түрі де, 

қолданылатын аясы да өте көп, жан-жақты дамыған салттың бір түрі. Мұны исламмен 

байланыстыратын екі түрлі жолы бар. Бірінішсі, атауы. Яғни, бата деген сөздің түп-төркіні «Фатиха» 

деген Құран Кәрімдегі алғашқы сүренің атауынан шыққан. Ислам әлемінде, көпшілігінде осы сүрені 

оқып барып, тілек тілейтін болған, дұға жасайтын болған. Ал, батаның да мазмұны тілектентұрады. 

Бұл екінші үндестік. Бата берудің көрінісі «Қыз Жібек» жырында жақсы көрінеді. Жібекті айттыру 

мақсатын жүзеге асыру үшін Төлеген үлкен дайындық жасайды: «Әлқисса, Төлеген айтты: «Олай 

десеңіз сізбен жеткен жерде сөйлесейін» деп, атының басын бұрып алып, қайтып келіп, Қаршығаны 

басшы қылып жүріп, екі жүз елу ат сатып алды, осының бірін бата аяққа берсем де құда болармын 

деп алдына салып айдап, ханның көшінің соңынан қуалап келе жатады» [4,593]. Мұндағы бата аяқ 

деп отырғаны асқа, дәмге жасалатын бата. Осы тектес көрініс Сансызбайдың сапарға шығар алдында 

аңғарылады. Мұндағысы жол-сапар батасы: 

Баласына қол жайып, 

Батасын берді Базарбай. 

Тұра келіп қол жайды 

Әумин деп Сансызбай. 

«Бақытын ашқан аламның 

Жаратқан Алла бір құдай. 

Падишасы сен құдал, 

Он сегіз мың ғаламның! 

Ғарыш пенен Күрсінің 

Лаух пенен Ғаламның 

Жаратқан Алла жар болсын, 

Бақытын ашқан баламның» [4,624]. 

Жырда осы батаға байланысты өте үлкен мән берілген. Батаның маңызын көптің санасына сіңіру 

үшін әсерлі де әдемі әрекет қосқанылған. Яғни, әкесінен бата алмай аттанған Төлегеннің жолы 

қандай болды, батасын алып аттанған Сансызбай жолы қандай болды? Бұл сұрақ тыңдарман 

қауымның әр қайсысының ойына оралары ақиқат.  

Келесі бір керемет дәстүрге айналған құбылыс – құрбандық шалу. Бұл, әрине, өте көнеден келе 

жатқан әдет. Дегенмен, кейін келе ислам жолымен араласып, исламдық діни наным-сенімге ұласқан. 

Мұның да түрлері баршылық. Негізгі әрекет, тығырыққа тірелгенде, амал қалмаған жағдайдажүзеге 

асырылады. Мәселен, «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырында Қозы қиындыққа тап болғанда Тайлақ 

батыр құрбандық жасауды ұсынды: 

Тайлақтай адам болмас асыл текті, 

Не қылса да қылғаны сондай епті. 

Мал айтыңдар жолына Қозының, - деп, 

Халқына батыр Тайлақ жарлық етті [4,529]. 

Немесе,   

Құдайым құр тастамас сірә көпті, 

Дұға қылып тасаттық тарап кетті. 

Құданың құдыретіне қарасаңыз 

Жатқан жеріне бір үлкен керуен кетті [4,529]. 
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Жырда құрбандық шалудың да маңызын дәріптеп, арттырып тұр. Яғни, мал шалғаннан кейін барып 

Қозының жолы ашылады, оңынан туады. 

Ақиқатында, дәстүрге айналған діни әрекеттерді насихаттау, халықтық сапасына орнықтыру, 

немесе діни қағидаларды ұлттық дәстүрмен көмкере отырып, ұштастыру, сабақтастыру лиро-эпостық 

жырларда айтардықтай жүзеге асырған. Және бұған эпикалық шығармалар өте икемді болды. 

Өйткені: «Лиро-эпикалық шығармада оқиғалар тізбегі мен кейіпкерлердің әрекетінде білгілі бір 

мақсат болады. Ақын өз қаһармандарының ішкі әлемін даму, өсу бағытында бейнелейді. Мұндайда 

автор эпикалық жанрдың принциптеріне сүйенеді. Лиро-эпикалық туындыларда сюжетке енетін 

образдардан басқа лирикалық геройдың образы да айқын көрінеді» [7, 220]. 

Олай болса, ислам дінінің қағида-заңдылықтарын жетілдіре түсіндіруде, елдің жаппай 

қабылдауына, ықпал етуіне халықтық шығармалардың оның ішінде лиро-эпостық жырлардың рөлі 

өте зор болғаны деп бағалаймыз.  
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Бұл баяндамада балалар әдебиетінің шығу тарихы баяндалады, яғни балалар әдебиетінің негізі қай кезде 

кімдер тарапынан қаланғандығы туралы қысқаша ақпарат беріледі. 

Кілт сөздер: Балалар әдебиеті, проза, фольклор. 
 

Bu bildiride çocuk edebiyatının tarihi ile ilgili bilgi, yani çocuk edebiyatının temelleri ne zaman kimler tarafından 

atıldığına dair kısaca bilgi verilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk edebiyatı, nesir, folklor. 
 

В настоящем докладе описывается история детской литературы, то есть, который предоставляет 

короткую информацию когда и кем основан детской литературы. 

Ключевые слова: Детская литература, проза, фольклор. 
 

This report provides information on the history of children's literature. So it is briefly informed about when the 

bases of children's literature were laid down by who. 

Keywords: Children's literature, prose, folklore. 

 

Қай халықтың да ғасырлар бойы дамып, қалыптасқан ұлттық дүниетанымы, өзіндік 

философиясы, фольклорлық мұралары, бір сөзбен айтқанда, өзіне тән рухани әлемі болатыны 

мәдениет тарихынан жақсы белгілі. Ұлттық руханият қазынасына мейлінше бай халықтардың бірі 

қазақ халқы екендігі әр уақытта дәлелденіп келеді. Қазақ халқы ұрпақ тәрбиесіне жақсы көңіл бөлген. 

Ұрпақ тәрбиесінің бастауы қазақ халқының тәлімдік мәні зор бесік жырларында, батырлық эпостарында, 

ертегілері мен аңыздарында, мақал-мәтелдерінде, шешендік сөздері мен айтыс термелерінде жатыр. Бала 

біткенің бәрі де ес білгеннен бастап білсем, көрсем, естісем, ұстасам, алсам деп әрекет етуге ұмтылады. 

Оны үйретіп, өнегелі сөзбен тәрбиелеуші ата-ана. «Бала – көңілдің гүлі, көздің нұры», «Бала – адамның 

бауыр еті», «Адам болатын бала алысқа қарайды», «Кісі болар баланың кісесінен белгілі» - деген қазақ 

мақал-мәтелдері халқымыздың өз ұрпағын жақсы қасиетке, оқу-өнерге құмар болуға тәрбиелеуінің 

айғағы. [1, 71]. Ал, ұлы Абай мен Ыбырайдан бастау алатын жазба әдебиет фольклорға саналы түрде 

барды, қажетті дәрежеде арқа сүйеді. Әдебиет пен фольклордың байланысы - әлем мәдениетінің 
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дамуындағы басты заңдылықтардың бірі. Жер жүзіндегі қай халықтың әдебиетін алып қарасақ, оның 

бастау алған көзі – фольклор екенін көреміз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Бұл тұжырымның бір айқын көрінісі — қазақтың жазба балалар әдебиеті. Жазбаша прозаның 

алғашқы қарлығашы ретінде Ы.Алтынсариннің көркем әңгімелерін алуға болады. Бұл шығармалардың 

көркемдік-идеялық қуаты, танымдық-тағылымдық мазмұны туралы өз кезінде орнықты, дұрыс 

пікірлер айтылып, әдебиет тарихында лайықты бағасын алды. Қазақтың жазба әдебиеті, шын мәнінде, 

балалар прозасынан басталады десек, асыра айтқандық емес. Осы арада қазақтың ұлы қаламгері 

М.Әуезовтің «Бүгінгі ағаның ертеңгі үміті - шәкірт, ұрпақ осыны терең сезіне білуі керек» [2, 365], – 

деген тұжырымды пікірін балалар жазушыларының туыңдыларын талдау барысында дәйек етуге 

болады. Әдебиеттің бұл саласының міндеті туралы айта келіп: «Балалар әдебиеті - қиын әдебиет. Оның 

бірталай өзіндік ерекше сипаттары бар. Балалар кітаптарында әрекеттің нактылығы мен образдың 

көрнектілігі, лириктік сезімталдық, характерлер мен оқиғаның динамикалық түрде дамуы, тіл 

тазалығы мен тартымдылығы аса кажет. Бала ойы мен ұғымы абстракциядан гөрі нақтылықты сүйеді» [3, 

142], – деген болатын академик С.Қирабаев.  

Қазақ балалар прозасында 60-жылдары бой көрсеткен жекелеген ұнамды ізденістер 70-80 

жылдарда күрт көбейіп, қазақ балалар әдебиетін жаңа көркемдік табыстармен байытты. Осы 

жылдардағы прозалық  шығармалардан байқалып отырғандай, бұл жанрдағы тың   талпыныстар – 

әңгіме, повестердің сан алуан мәселелерге құрылуы, бұрын-соңды көріне қоймаған соны образ-

характерлердің жасалуы, балғын кейіпкерлердің өз арасындағы, сондай-ақ ересектермен қарым-

қатынасындағы қақтығыстар мен әрекеттерде әлеуметтік-философиялық мән-маңыз тереңдей түсуі, 

тақырыптық аясының кеңеюі, көркемдік бейнелеу құралдарының молыға-толыға түсуі, өмірдің нақты 

шындығынан тамыр тартқан көркемдік-суреткерлік концепциялардың өрнектелуі, сол арқылы 

балалар қаламгерлерінің өмірді зерттеу белсенділігінің арта түсуі, интеллектуалдың өресінің биіктеуі 

- соның жарқын мысалдары. Бұған қоса жанрлардың іштей салаланып, бұрынғыдай тек повесть, 

әңгіме, мысал ғана емес, шырғалаң оқиғалы, таңғажайып оқиғалы, натуралистік проза, ертегі-әңгіме, 

ертегі-повесть, фантастикалық әңгіме, фантастикалық повесть, деректі, мемуарлық проза деп 

тармақталуы да   қаламгерлер қауымының жемісті әрекетін көрсетеді. Бұл жылдардағы айтылуға тиіс 

сипаттардың бірі — аталған кезеңде балалардың әр буынына арналған шығармалардың молаюы. 

Мәселен, бұрын балабақша жасындағылар үшін жазылған туындылар санаулы болса, бертінде 

бұларға да назар аударылып, Қ.Толыбаевтың, Қ.Омаровтың т.б. көптеген ертегі, әңгімелері, 

мысалдары жарық көрді. Сондай-ақ балдырғандар мен жеткіншектерге арналған алуан сипатты 

шығармалар қатары жаңа туындылармен молықты. Бұрын жасөспірімдерге бағытталған дүниелер көп 

кездесе бермесе, жаңа кезеңде С.Асылбековтің, Ә.Көпішевтің, М.Сүндетовтің т.б. балалардың ересек 

буынына қатысты мәселелер көтерген шығармалары көркемдік жаңалықтарымен, бірегей 

сипаттарымен жұртшылық назарын аударды. Жинақтап айтқанда, 70-80 жылдардағы балалар 

жазушылары енді балалық шақты, көңілді мектеп өмірін, ауыл тіршілігі мен тұрмысын, жан-

жануарларды суреттеумен шектелмей, болмысты кейіпкердің өзіндік адамгершілік мұраттарына орай 

туындайтын талап-ұмтылыстарымен тығыз бірлікте таразылауға, сұлулық пен сиықсыздық, 

адамгершілік пен азғындық, адалдық пен қараулық, ізгілік пен қаныпезерлік секілді көптеген 

эстетикалық-этикалық категорияларды образдар арқылы бейнелеуге күш салды. Сондықтан өмірдің 

өзекті шындығын бейнелей алмайтын жекелеген кездейсоқ деректер «қызықтылығына» қарамастан 

көркем шығармаға талғаусыз пайдаланыла бермейтін болды. Қаламгерлеріміздің шеберлік, 

интеллектуалық деңгейі биіктеп, көркемдік шындық болмысты байыптау мен бейнелеудің өзіндік 

жүйесіне, өмірдің аналитикалық, образды шежіресіне айналды. Көркем әдебиеттің негізгі зерттеу 

объектісі– өмір шындығы болса, осы өмір шындығы, адам образы арқылы көрініс табады. Өйткені: 

«Адам – әдебиеттің жүрегі, адам өмірін бейнелеу – әдебиеттің түбегейлі мақсаты. Дүние-жүзі 

әдебиетінің бұрын-соңды жасалған оңды үлгілерінен реалистік көркем туындыға үнемі өзек болған 

адам өмірін, адам образын көреміз. Сондықтан әдебиеттің дүниетанытқыш және тәрбиелік құны адам 

өмірін қаншалықты толық, терең, нәзік суреттеуімен өлшенбек [4].  Жалпы балалар әдебиетінің 

қалыптасу, даму тарихын терең зерттеп іргелі еңбектер жазған белгілі академик Ә.Марғұлан, академик-

жазушы М.Әуезов, зерттеуші-ғалымдар М.Ғабдуллин, Б.Шалабаев, Ш.Ахметов болса, балалар 

әдебиетінің жай-күйі Б.Кенжебаев, С.Қирабаев, З.Серікқалиев, Қ.Ергөбек, Б.Ысқақов, Б.Ыбырайым 

секілді әдебиетші, сыншы-ғалым еңбектерінде әңгіме болып келеді.  

70-80-жылдардағы қазақ балалар әңгімесі мен повесінің жекелеген елеулі сыр-сипаттары — ой 

толғау, ұлттық ерекшелік, көркемдік шындық жасау, адамгершілік мұрат айқындау, образ сомдау 

принциптері қарастырылды. Мәселен: Қ.Омаровтың «Байтілеу момын», «Байкен арбакеш», 

«Ұялғаным-ай», «Қорқақ» [5], әңгімелерінде ауыл балалары өмірінен қызықты ситуациялар 
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көркемдік объектіге айналған. Ешкім елемей момын деп жүрген Байтілеудің сын сәттегі 

шешімталдығы, суға кетіп бара жатқан Қайсарды «кекілінен ұстаған күйі жүзіп» алып шығуы, Байкен 

арбакештің аңқылдақтығы мен батылдығы балғындарға өмірлік жағдайға, адам табиғатына байсалды, 

сын көзімен қарауға бастаса, «Айнұрдың көкесі» тәрбиелік сырымен мағыналы. 

М.Байғұтовтың «Интернаттың баласы» [6], атты кітабына енген әңгімелері шымырлығымен, 

бояуы қанық, дараланған характерлерімен, бітім-болмысы айқын образдарымен, қылаудай 

жасандылығы жоқ, табиғилығымен тартымды. «Варвараның көмбесі», «Дауыстың түсі», «Айып»  

сияқты әңгімелері өмір көріністерін, түрлі мінез бен тағдыр иелерін бұлжытпай бедерлеген. 

Ал Қ.Омаровтың «Қызыл қораз» [5] әңгімесінде, ауылдан қалаға көшіп келген Жеңіс деген 

баланың көп қабатты үйде қоразды бағуы, ақыры қызыл қораздың басқа бір жер үйге қашып кетуі 

айтылады. Қораздың ішкені – алдында, ішпегені – артында дегендей қарны тоқ, қамсыз өмір еді. Оны 

қашуға мәжбүр еткен – өлшеулі, мөлшерлі, аядай ғана қапас. Қапасқа шыдай алмаған қораз ауласы 

бар үйдегі еркіндікке, алшаңдап адымдайтын, алаңсыз шақыратын қолайлы орынға қашты, 

бостандыққа ұмтылды. Бала да болса  Жеңіс ойлап-ойлап келіп осыны сезеді.  

Айтылуға тиіс сипаттардың бірі – аталған кезеңде балалардың әр буынына арналған 

шығармалардың молаюы. Мәселен, бұрын балабақша жасындағылар үшін жазылған туындылар 

санаулы болса, бертінде бұларға да назар аударылып, Қ.Омаровтың т.б. көптеген ертегі, әңгімелері, 

мысалдары жарық көрді.Олар: «Қоңыраулы бесік», «Әке», «Бала балапандар» повесттері.  Ондағы 

кейіпкелер балалар үшін өте ұнамды кейіпкерлер. «Әке» повестіндегі кейіпкерлер Ханбүркіт, 

Жасқанат, «Бала-балапандардағы Әсем мен Алтынай [7].  

Қорыта келгенде, қазақ балалар прозасының ең  алғашқы негізін қалаушысы Ыбырый 

Алтынсарин мен Абай Құнанбаев салған сара жолды балалар әдебиетінің негізгі қаламгерлері 

тұрақты түрде жалғастырды. Атап айтқанда, олар - М.Мағауин, Т.Нұрмағамбетов, С.Сарғасқаев, 

Қ.Омаров, М.Байғұтов, М.Дүйсенов, П.Дүйсенбин, С.Асылбеков, М.Гумеров, Р. Әбілқадырова, 

Н.Дәутаев, Қ.Түменбаевтар болды. Қазақ балалар әңгімесі мен повесінің жекелеген елеулі сыр-

сипаттары — ой толғау, ұлттық ерекшелік, көркемдік шындық жасау, адамгершілік мұрат айқындау, 

образ сомдау принциптері мен қазіргі кезеңдегі балалардың көркемдік қабылдау ерекшеліктері, 

бүгінгі көркемдік ой тұрғысынан қарастырылды.  
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Түркістан Ахмет Ясауи кәсіби колледжінің қызметкері 

Филология магистранты  

Түркістан/Қазақстан 

 

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ТӘРБИЕЛІК-ТАҒЫЛЫМЫ  ЖӘНЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ФОРМАСЫ 

 
 Мақалада мақал мәтелдердің тәрбиелік мәні жайында айтылады. 

 Кілт сөздер: мақал, мәтел, тәрбие, шебер сөз, сөз мәдениеті. 

 

В статье рассказывается о воспитательном значении пословиц и поговорок. 

 

The article tells about the educational value of proverbs and sayings. 

 

Мақал-мәтел – әрі қысқа, әрі нұсқа айтылған сөз мәйегі, ой маржаны. Мақал-мәтел бір 

ғасырдың ғана жемісі емес. Олардың алғашқы үлгілері есте қалмаған, өзінің қалыптасу, даму, өсу 

процесінде әр түрлі қоғамдық, таптық тілектерге сәйкес өзгеріп, жаңарып отырған. Мақалдар мен 

мәтелдерде айтылмайтын, сөз болмайтын өмір саласы жоқ десе де болады.  Мақал-мәтелдерден 
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халықтың ой-санасы, дүниеге көзқарасы, ақыл- өнегесі мол көрініс тапқан. Мақал-мәтелдер ой 

дәлдігімен, мазмұн тереңдігімен, түр жағынан ықшамдылығымен ерекшеленеді. Онда өмірдің сан 

алуан салалы құбылыстарына баға беріліп, ой түйінделіп, халықтың ғасырлар бойғы тәжірибесі 

негізінде пікір айтылады. Халық терең ойды аядай қалыпқа сыйғызып, шебер беруге тырысқан. 

Сөйтіп, «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін» жинақтап, қорытып береді. Онда халық тарихы, 

әлеуметтік тіршілігі, ақыл-өнегесі кең көрініс тапқан. 

Мақал-мәтелдер құрылысы жағынан сырттай ұқсас болып келгенімен, олардың мазмұнды 

түйіндеуінде, ойды шешуінде өзіндік ерекшеліктері, айырмашылықтары бар. Ол айырмашылықтар 

мен ерекшеліктер мақал-мәтелдің ойды түйіндеу жағынан да, құрылымы жағынан да байқалады. 

Мақал дегеніміз - өмір құбылыстарын жинақтайтын бір немесе екі бөлімнен құралып,алдыңғысында 

жалпы пайымдау, соңғысында қорытынды пікір айтатын, өте ықшам, бейнелі халық нақылы. 

Мақалдар аяқталған ойды білдіретін жай немесе құрмалас сөйлем болып келеді, құрамындағы сөздер 

өзінің дербес мағынасын сақтайды. Бір мысал талдап көрелік: «Тоқпағы күшті болса, киіз қазық 

жерге кірер» деген мақалды алсақ, бұл екі жай сөйлемнен тұрады. Мұнан мақалдар көбінесе екі 

бөлімді болатынын көреміз. Оның үстіне мақалда ой тиянақты болып келеді. Алдыңғы ой екінші 

түйінді пікірдің шарты түрінде келеді. Киіз қазықтың жерге кіруі тоқпағының күшті болуына 

байланысты екендігі анық айтылып тұр.  «Мезгіл жетсе, мұз да ерір» деген мақалдан да осыны 

байқауға болады. Мақалда бір-біріне қарама-қайшы ұғымдар мен нәрселер салыстырылып, 

шендестіру арқылы ой-пікірді айқындау тәсілі басым болып келеді. Ал мәтел құрылысы жағынан 

мақалдан өзгешерек. Мәтелде қорытынды ой, түйін айтылмайды, тұспал ғана болады. Бейнелі сөз 

айшығы арқылы берілген ойды тыңдаушы өзі топшылайды, тұжырым жасайды.  Мысалы, «Көппен 

көрген – ұлы той» дегенде тұспал ғана бар. Бұл жерде мағынаны тыңдаушы өзі қорытуына тура 

келеді. Мәтелде дәлелдеу де, тиянақты тұжырым да болмайды, мағына ашық емес, қорытынды пікір 

жоқ [1. 45бб]. 

Жастарға өнер-білім, тіл үйретуге, жан-жақты тәрбие беруде мақал-мәтелдің мән-маңызы өте 

зор. Білім мен өнер еңбектің бір түрі болса, аз сөйлеп, көп тыңдаған, көп оқып, білімін байытқан бала 

ғана өмірден өз сыбағасын алып, өз орнын таба алатыны сөзсіз.  

Көптеген ғалымдарымыздың ғылыми зерттеу еңбектерінде сөз болған мақал-мәтелдердің 

тәрбиелік мәні жөніндегі пікірлеріне көңіл аударып көрелік. Мысалы, Балтабай Адамбаев «Халық 

даналығы» деген еңбегінде: «Әр халықтың мақалы мен мәтелі – сол халықтың өзі жасап алған 

логикалық формуласы, ережесі. Ол кез-келген оқиғаның, мәселенің тұсында еске түседі, тілге 

оралады. Сөйтіп, көп ойлануды, ұзақ баяндауды керек ететін қиын нәрсені жеп-жеңіл, оп-оңай, бір-ақ 

ауыз сөзбен түсіндіреді, ұғындырады» деп, мақал-мәтелдердің мінез-құлық мәдениетіне, өнерге, 

әдебиетке, деген негізгі талаптарын тұжырымдауға болатынына тоқталады.   

Ұлы жазушы, ғұлама ғалым М.Әуезов – қазақ мақал-мәтелдерінің алғашқы  зерттеушілерінің, 

оның ішінде ең беделді  ғылыми пікір айтқандарының бірі. Ол «Қазақ халқының эпосы мен 

фольклоры» деген еңбегінде халық шығармашылығының бұл түрін жеке дербес тарау етіп алып, 

талдаған. Мақал-мәтелдердің басқа халықтарда да барын ескере келіп, М. Әуезов: «Мұның қазақтағы 

түрінің өзіндік ерекшеліктері мол. Қазақ мақал-мәтелдерінің, жұмбақтарының дені өлең түрінде 

келеді. Және сондағы сөздердің өзара үндесіп, ассонанс, аллитерациялардың мол болатындығына 

қайран қаласың. Мағына, мәні де мейлінше терең болады», – дейді. Сөйтеді де, «Сұлу сұлу емес, 

сүйген сұлу», «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» сияқты мақалдардың ішкі 

ұқсастықтарының күштілігіне жұртшылық назарын аударады. 

Зерттеуші қазақ халқының ғасырлар бойы қорланған қазынасынан жиналып, қағазға 

түскенінен, әлі күнге дейін ел ішіндегісі, хатқа түспегені көп екенін айта келіп, оқырман қауымға 

соларды  жинау, жалпақ елдің жан-жақты игілігіне айналдыру парыз екенін де ескертеді. 

«Қазақ  мақал-мәтелдерінің екінші бір ерекшелігі, – деп көрсетеді М.Әуезов, –оларда халықтың 

мал баққан тұрмысына байланысты образдар мен сарындардың  мол ұшырасатындығы. Үй 

хайуанаттарының қылығын айту арқылы адам мінезіне ишара, тұспал жасау соншалықты әсерлі де 

мәнді болып шығады». Автор бұл пікіріне дәлелді, нақты мысалдар келтіреді Алайда қазақ 

фольклористикасының негізін салушылар мақал-мәтелдердің кейбір ерекшеліктерін анықтап, оған 

жоғары баға бергенмен, олардың жанрлық табиғатына тоқталмайды.  

Халықтық мәдени тәрбие беру ғасырлар бойы жинақтаған бай тәжірибесі, балалар арасындағы 

тәрбие жұмыстарының мақсаттары, міндеттері мен тәсілдері бір-бірімен байланысты жинақталған. 

Сондықтан тілімізге мемлекеттік мәртебе берілуіне, республикамыздың тәуелсіздік алуына 

байланысты тарихымызды, мәдениетімізді, бүкіл адамгершілік рухани қазынамызды ғылыми жүйеге 
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келтіріп, оны ұрпақ тәрбиесіне орынды пайдалануымыз керек. Бұл салада мұғалімдердің алдында 

күрделі де жауапты міндеттер тұр [2 121бб]. 

Қазақтың жазба әдебиетінің негізін салушы ұлы ақын Абай Құнанбайұлы ұлтымыздың ауыз 

әдебиетінің асыл қазынасы мақал -мәтелдердің шығу тегін терең зерттеп, құнды пікірлер айтты. 

Мысалы, Жиырма тоғызыншы қара сөзінде: Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы 

да бар, іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны да бар.  

Әуелі «Жарлы болсаң, арлы болма» дейді. Ардан кеткен соң, тірі болып жүрген құрысын. Егер 

онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол - ар кететұғын іс 

емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек - 

ол арлы адамның ісі.  

«Қалауын тапса, қар жанады», «Сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ» деген - ең 

барып тұрған құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп қорлықпенен өмір 

өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой.  

«Атың шықпаса, жер өрте» дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? «Жүз күн атан 

болғанша, бір күн бура бол» дейді. Тәңірге жазып, мінбей-түспей арып, шөмеңдеп диуаналықпен бір 

күн болған буралық неге жарайды?  

«Алтын көрсе, періште жолдан таяды» дейді. Періштеден садаға кеткір-ай! Періште алтынды 

не қылсын, өзінің көрсеқызар сұмдығын қостағалы айтқаны. «Ата-анадан мал тәтті, алтынды үйден 

жан тәтті» дейді. Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар. 

Бұлардың бәрінен де қымбат ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың ісі емес пе? Ата-ана шамасы 

келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол ата-ананы 

малға сатқан соң, құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ 

болу керек.  

«Біздің қазақтың мақал-мәтелдерінің көбінің іске татырлығы да бар, іске татымақ түгіл, не 

құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтыны да бар» дей келе, «Қалауын тапса, қар жанады, 

сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ», «Атың шықпаса жер өрте», «Ата-анадан мал тәтті, 

алтын үйден жан тәтті» деген мақал-мәтелдердің сұрамсақтық, пәлеқорлық, дүниеқоңыздық, қулық-

сұмдық, алаяқтық сияқты жат мінездерді уағыздайтын, мағына-мәні қайшы мақал-мәтелдер екенін 

дәлелдеді. Сондай-ақ, Отыз үшінші, Отыз алтыншы сөздерінде «Өнерді үйрен, үйрен де жирен», 

«Өнерліге тоғыз өнер де аз», «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді», 

«Аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер», «Ағайынның азары болса да безері болмас», «Жол қуған 

қазынаға, дау қуған пәлеге жолығады», т.б. халықты өнерге, бірлік-берекеге, достыққа шақыратын 

мақал-мәтелдердің мәніне баға берді [3.  121-122бб]. 

Тарихи қалыптасқан тұрақты сөз тipкестеріне идиомалық тіркестермен қатар ғасырлар бойына 

coзылған ұзақ дәуірдің өмір тәжірибелерінен екшеліп алынған сөзі ұйқасымды, мағыналары 

тұжырымды болып келетін халықтық мақал мен мәтелдер де жатады. Тілдегі қолданылып жүрген 

әрбір мақал, мәтелдер ауыздан-ауызға беріліп, талай ғасырларды көктей өтіп, тілде сақталып, өңделіп 

қолданылып келе жатқандықтан, мақал мен мәтелдегі сөздер де, белгілі дәрежеде тұрақталған, 

қалыптасқан тіркесте айтылады: Еңбек қылсақ ерінбей, тояды қарның тіленбей; «Ырыс алды — 

ынтымақ»; «Ел үмітін ep ақтар, ep атағын ел сақтар» деген қазақ мақалдарының құрамына енген 

сөздер белгілі тұлғада, белгілі орында тұрып қалыптасқан. Олардың көпшілігінін морфологиялық 

тұлғасын не қалыптасқан орнын өзгертсе, мақалдардың мағынасы бұзылады.  

Мақал мен мәтелдің идиомалық тіркестегі сөздерден мына сияқты ерекшеліктері бар: 

идиомалық тіркестегі сөздер өздерінің жеке турғандағы мағыналарын сақтамай, сол тіркес күйінде; 

бір ұғымды білдіріп, жігі ажырамай бір логикалық топ ретінде жұмсалса, мақал мен мәтелдердің 

құрамына енген сөздер өздерінің бастапқы мағыналарын сақтап, синтаксистік қарым-қатынасы 

жағынан мүшеленіп тұрады. Мысалы: «өнер білсең, өлмейсің»; «Өтірікшінің шын сөзі зая» деген 

мақал мен мәтелдердегі әрбір сөз өз мағынасында колданылып, әрқайсысы сөйлемнің белгілі мүшесі 

түрінде айтылып жүр [4. 15бб]. 

Тұрақты сөз тіркестеріне фразеологиялық, идиомалық тіркестер және мақал мен мәтелдер ғана 

еніп қоймайды. Сонымен қатар, екі, кейде одан да көп сөздердің белгілі дәрежеде қатар айтыла келіп, 

бастапқы мағыналарын сақтай отырып, бір ұғымды білдіретін тіркес ретінде қалыптасқандары да 

тілде жиі кездеседі. байлау, жан қалта, төс қалта, қол сағат, бет орамал, қол орамал, аяқ, киім, бас 

киім, темір жол тағы сол сияқты алуан түрлі сөздер де жатады. Мақал-мәтелдің бір алуаны басқа бір 

нәрсеге қаратыла сілтенген болып адамға да арналғаны мәлім.Мәселен: «Иттің бажасы көп, құдасы 

жоқ», «Қасқыр қорыққан төбетіңнен қаншық қорықпайды...», «Ойы жаман өгіз бұзаумен бірге 

жайылады», «Келсап құрыса,  келі керектен өзі-ақ шығады», «Буаз бие сүзеген сиырды көзінен 
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таниды», «Есек есекті несиеге  қасиды», «Бір есек қырық түйені жетелеп  жолдан шығарып әкетеді» 

деген сияқтылар. Сондай ақ, бір ділмардың біреуді түйреп айтқан  мақалына қарсы айтылатын 

шешендік түріндегі мақал-мәтелдер бар.Мысалы: бір шешен енді бір шешенді сөзбен жықпақ болып 

оның сиырларын сынау арқылы тиісіп: «өгіз мүйізді сиырдың сүті болмайды, сиыр мүйізді өгіздің 

күші болмайды», сиырың арбақ мүйіз ал өгізің шыбық  мүйіз екен. Мал  иесіне тартады деген осы 

екен-ау! Өзіңнің де қырыстанғаныңда қоймайтын кежірлігің  бар еді. Елде жоқтың саған  келіп 

біткені сол шығар!-дегенде  анау: -Жақсы айтасың іздегенің сол болса менде айтайын. «Еркек 

дауысты әйелдің ұяты болмайды», «Әйел дауысты еркектің қуаты болмайды», қатының ата қаздай 

барқылдақ, өзің ұрғашыдан арман шіңкілдексің! Сол сиқыңмен кенедей қадалып қайтпексің!-деп іреп 

салады. Тап сол сияқты өзімен құрдасм молдаға  бір болыс: « құнарлы  жерде бұқа  семіреді, құнарлы  

жерде молла  семіреді» деген. Басты  сен ал,- дегенінде ділмар молда: -Сөзді семіргеннен қозғасаң, 

жақсы айтасың. «Аурулы  жерде бақсы семіреді, даулы жерде жақсы семіреді», маңайында жер 

бөлігі, жесір дауы болып жатыр екен. Олай  болса,  дәл биыл  сенің де арықтан өле  қоятын жылың 

көрінбейді, осы басты өзің-ақ алып бүйіріңді шығар!- деп  тілін  қырқып сөйлетпей тастайды. [5. 97-

98бб] 

Мақал-мәтелдердің  ұлттық-мәдени, ұлттық-дүниетанымдық мақсатта қолданылған сөздердің 

халық тарихын, салт-санасын танып-білудегі рөлі ерекше.  

Қорыта  келгенде, тіліміздегі мыңдаған мақал-мәтелдер тіл байлығымыздың сүбелі саласы, 

көркем сөз шеберлігін шыңдай түсуге, тілдік мүмкіншіліктердің өрісін кеңейте түсуге қажетті, әсерлі 

де әсем, бейнелі де айшықты сөз өрнегі болып саналатынына көзімізді жеткіздік.  
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ТҮРКІСТАНДА ТҮРІКТАНУ МУЗЕЙІ 
 

«Бейсенбай Кенжебайұлының түріктану музейі» - Түркістанда ашылды. Түрік дүниесінде бұрын 

түріктану музейі болмаған. Бейсенбай Кенжебаев – түріктік тұлға. Ұлттың азаматтық тарихы «Түрік қағанаты» 

дәуірінен басталады дейтін концепцияны орнықтырған ғалым ағартушы.                             

Кілт сөздер: Түріктану музейі, түріктік тұлға, азаматтық тарих, түрік өркениеті. 

 

В Туркестане основан «Музей Бейсенбая Кенжебаева». До сих пор не было музея Турковедения. 

Бейсенбай Кенжебаев является известной  личностью тюркского мира. Он ученый-просветитель, 

основоположник концепции что национальная гражданская история начинается с эпохи тюркского  каганата.  

Ключевые слова: музей тюрковедения, известная личность, особенности тюркологии. 

      

Beysenbay Kenjebayulının Türkoloji müzesi Türkistanda açıldı.Türk dünyasında önce müze olmadı.Beysenbay 

Kenjebayulı Türk kişi millet vatandaşlık tarihi “Türk hanlık” donemiden başladı deytin kavram kurulmiş bilim adamı. 

Anahtar kelimeler: Türkoloji müzesi,Türk kişi, vatandaşlık tarihi, Türk medeniyeti.   

        

      Биыл Түркістан ТҮРКСОЙ  ықпалымен «Түрік халықтарының мәдени астанасы» болып 

жарияланды. ТҮРКСОЙ түрік халықтарының ЮНЕСКО-сы.  Түркие Республикасы ХХ ғасырдың 90-

шы жылдарынан өз тәуелсіздігін алған түрік мемлекеттерімен ынтымақтаса отырып құрылған  ұйым. 

Сәтті бағдар.ТҮРКСОИ мақсаты – түрік халықтарының өзара мәдени ықпалдастығын арттыру. 

Мәдени интеграция.  Оны бірсыпыра уақыттан бері, кезінде екі мәрте Қазақстан Мәдениетін 

басқарған Д.Қ.Қасейінов жетелеп келеді.  Биылғы Наурыз айында түрік ұлт-ұлыстары Түркістанға 

ағылмақ. Түркістанды тамашалайды. Түркістаннан тағылым алады. Дүние түріктері Баба қаламыз деп 

ерекше қастерлейтін Түркістанға олар перзенттік сағынышпен келеді. Ресми делегация, жеке талап... 

бәрі де жыл бойы Түркістанды бетке алып сапарлайды. Сонда Түркістаннан нендей мәдениет ошағын 

көреді? Баба қала бабында ма?-деген сұрақтар туады. 
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     Әрине, алдымен ауызға Қожа Ахмет Ясауй кесенесі, онда экспозицияланған музей алынбақ. 

Олай болатын реті де бар. Өйткені, ХІҮ ғасырда салынған зәулім мавзолей тек қазақтың ғана емес, 

күллі түріктің, қала берді адамзаттың ғажап құндылығы. Ол ЮНЕСКО ұйымы бойынша қорғалады. 

Одан өзге туристер алдына не тарта аламыз? 

    Өңірдің тарихын екі-үш белдеумен көрсететін «Түркістан тарихы музейі», «Нәзір Төреқұлов 

музейі», «Сұлтанбек Қожанов музейі», «Саттар Ерубаев музейі», «Нұртас Оңдасынов музейі»... Иә, 

Түркістанда бірсыпыра музей бар. Соның бірі – «Бейсембай Кенжебайұлының түріктану музейі» 

аталады.  Мақаламызда оқырманға осы музей жайында мәлімет бергіміз келеді.  

      Музей әдетте қайраткерлік тұлғаға арналады. Б.Кенжебайұлы – тұлға. Тұлға болғанда да  1904-

1987 жылдар арасында  еліміздің әлеуметтік өмірімен мидай араласқан, қоғамды өз қолымен 

құрысқан, қайда жүрсе де тағдырын қазақ ұлтымен сабақтастырған, ұлт мүддесін  өз мүддесінен 

жоғары  қоя білген ұлтшыл қайраткер тұлға! Қазақ ұлты тағдыры ғана емес, азаматтық тарихымызды, 

руханият тарихын арғы түріктік тегімізге тарта жасақтаған – жалпы түріктік  тұлға. Музей, міне 

осындай ұлы тұлғаға арналып жасақталған. Музей қалай құрылды? 

    Мұражай емес, музей аталу, онда да «Бейсембай Кенжебайұлының түріктану музейі» атау... 

бәрі де тосын. Бұл тосындықтың сырын профессор Құлбек Ергөбектен ғана сұрап білеміз. Өйткені, 

ұстазы Бейсембай Кенжебайұлына Түркістанда музей ашу идеясын баспасөзде («Жас алаш») 

көтерген де,  музей ғимаратын соқтырған да, тұлға өмірін егжей-тегжейлі зерттеп жазған,   мақала, 

кітаптарын алдына жайып қойып музейдің тақырыптық-экспозициялық жоспарын жасаған да, 

тарихи, әдеби, мемориальдық бұйым-тайым (экспонат) жинап,   дизайнерлер таңдап, жоспар 

бойынша экспозиция  жасақтаған, жасақтатқан да – профессор Құлбек Ергөбек!  Ұстазға шәкірттің 

соншама беріле қызмет істеуі, музей жасауы тарихта кемде-кем. Бұл орайда, Қ.Ергөбектің  ұстазы 

Б.Кенжебайұлына музей жасауы  түркістандықтар үшін тіпті күллі түрік дүниесі үшін   кеніш олжа, 

жас өркен үшін өскелең өнеге. Неге күллі түрік дүниесіне? Неге десеңіз, мұндай түріктану музейі 

дүние жүзінде – тұңғыш рет Түркістанда ғана жасалып отыр.  Елімізге келген түріктанушы 

ғалымдарға құлақ түрсеңіз, «Лебіздер кітабына» ден қойсаңыз бұл - әлі күнге дүние-ғаламда дара! 

Әзірге түрік дүниесінде бұдан өзге түріктану музейі жасалған жоқ! 

     Қ.Ергөбек: «Бейсекеңе бала болған адаммын. Оншақты жыл бір шаңырақтың астында тұрдық. 

Бар архивін, түгел кітапханасын, қолжазбасын, тіпті тұрған үйін маған аманат етті. ҚР Орталық 

мемлекеттік архивінде 1634 жеке қордың да ресми иесі менмін. 1987 жылы Бейсекеңді соңғы сапарға 

ел-жұрт болып шығарып салдық. 1992 жылы Қ.А.Ясауй халықаралық қазақ-түрік университетінің 

ашылуына байланысты Түркістанға қоныс аудардым. Сабақ береміз. Кітап жоқ. Б.Кенжебайұлының 

маған аманаттап кеткен кітапханасын шып-шырғысын шығармай Түркістанға алып келдім. Сол кезде 

қазақ түркологиясы басында тұрған Б.Кенжебайұлының «Түрік қағанатынан бүгінге дейін», «ХХ 

ғасыр басындағы қазақ әдебиеті», «Тымпи», «Асау жүрек» секілді кітаптарын қайта бастырып 

үлгерген едім. Университет президентімен (М.Жұрынұлы) келісіп «Профессор Б.Кенжебайұлының 

кабинетін» аштым. Кабинет – кітахана! Қолжазбалары үйде сақталды. Әуелгіде кабинетке кітап 

әкеліп, тапсырып санын көбейткен профессор әріптестер кейін басқа өңірге қызмет ауыстыруына 

байланысты кітаптарын қайтарып алып кетті.  Осындай-осындай сапырылыстың  әсерінен Сізге 

өтірік, маған шын - әлгі кабинеттен кітаптар қолды бола  бастады. ХҚТУ президенті болып 2003 

жылы С.Ж.Пірәлиев келді. Бірінші орынбасары Мен. Әуелгіде  Б.Кенжебайұлының кітапхана-

музейін ашайын деп ойладым. «Жас алаш» газетіне сұхбат бердім.* Артынан айныдым. 

Кітапханасының бір мәнісі табылар, алдымен әкедей болған әзіз ұстазға арнап музей жасақтайын деп 

ойладым. Музей болғанда да түркологиялық, яки түріктану музейін ашу ойына берілдім. Өйткені, 

біздің арғы тегіміз – түрік, олай болса түрікті зерттеу музейі – түріктану болады дә. Сондықтан 

музейдің маңдайшасына (логотип) «Бейсембай Кенжебайұлының түріктану музейі» деп қазақша, 

түрікше екі тілде  есімін жазып маңдайшаға ілдік... Экспозициясын жасақтауды бала кезден досым, 

талантты дизайнер Аманжол Найманбайға ұсындым...  Өзім Москвада музейдің оқуын оқығанмын. 

Суретші дизайнерлердің жасақтаған экспозициясы ұнамай талай ренжіскен, тіпті кетіскен кездеріміз 

де болды. Күн жүрдім, түнемеге қона жаттық. Әйтеуір аяулы ұстаз музейін жасақтап, аштық. Музей 

бұдан сегіз жыл бұрын ашылып, өз жұмысын бастаған. Ашылу рәсімі кезінде Дүниежүзі 

тюркологиялық қоғамының төрағасы,  атақты қараймтанушы, академик Кеңесбай Мұса (Москва), 

академик Ә.Қайдари, Ө.Айтбайұлы, О.Смағұлұлы, А.Ювалы (Кайсери), В.Я.Бутанаев (Абакан) 

сынды тұлғалар болған. Сан себеппен рәсімдеу кейінге қала берді. Экспозицияны жаңғыртып 2016 

жылы қайыра көрерменге ұсындық. Музейдің тұсауын көрнекті түріктанушы Мырзатай 

Жолдасбеков, татардың көрнекті ғалымы, академик Хатип Жүсіпұлы Миңнеғұлов кесті. Тұсау кесер 

рәсімге де, университетте екі жылда бір рет дүниежүзілік түріктану конгресіне өтеді. Оған жер 
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дүниеден түріктанушы оқымыстылар келеді. Айтулы оқымыстылардың ортақ байламы - бұл дүние 

жүзіндегі тұңғыш түріктану музейі...»-дейді. 

       Республикалық «Ана тілі» газеті, «Мәдени мұра» журналы «Б.Кенжебайұлының  түріктану 

музейінің» 2016 жылы 5-6 мамыр күндері ресми ашылу салтанатын жан-жақты етіп жазды.[1] Бірақ, 

музей экспозициясының ішіне кіріп жазбады. Олай ету ол кезде мүмкін де емес еді. Біз осы 

олқылықтың орнын толтырсақ. 

      Музейге кіре берісте профессор Бейсембай Кенжебайұлының мүсіні тұр. Үмбетұлының соққан 

мүсіні. Мүсін фоны қазақ халқына, тіпті одан арғы түріктік кезеңдерге тән – жаугершілік, 

жауынгерлік өр рух бейнеленген. Жер шарын көтеріп тұрған алып тасбақа  көрермен қиялын ауыз 

әдебиетіндегі әпсанаға алып кетеді. Мына бір мәңгілік өмір үшін күресіп жүрген Қорқыт баба болар, 

сірә. Осылай тарихи көркем композиция кісінің қиялын бағзы тарихымызға қарай бастап ала 

жөнеледі. Композиция философиясы - Б.Кенжебайұлы азаматтық тарихымызды, рухани 

тарихымызды «Түрік қағанаты» кезеңдеріне дейін ілгерілеткен ұлы ғалым!  Байырғы баба түріктік 

рухани құндылықтарымыз Б.Кенжебайұлы арқылы қазынамызға кеніш олжа болып қосылды! 

Осындай оймауыт ойлар  айтып  (фонда) Б.Кенжебайұлының портреттік мүсіні сөйлеп қоя бергендей 

болады.  

Экспозиция осылай басталады. Іргеден көрнекті ғалымның балалық, жастық шағы сабақталады. 

1904 жылы әкесі Орынбор – Ташкент темір жолының Түркістан бөлігін салып жатқан жұмысшы 

отбасында дүниеге келген Б.Кенжебайұлының өмір тарихы  бүгінгі Ордабасы, Арыс, Отырар, 

Түркістан, Ташкент, Москва, Орынбор, Қызылорда, Алматы қалаларымен тығыз байланысты. Бөген, 

Темірлан, Арыста балалық шағының ізі бар. Ауылдың малын баққан бақташы бала осы жолмен 

батрақтықтан қашып Ташкент кеткен. Күнкөріс қамы. Қала берді оқу іздеу. Ташкентте Тұрсынқожа 

малайы, шәй зауытының жалдамалы жұмысшысы, байдың атбегісі, дихан, қалып арқалап кірпіш 

құюшы. 1920 жылы   көше баласы Ғ.Мұратбаевтың жетелеуімен Ташкенттегі №14 жетім балалар 

үйіне қабылданады. Балалар үйінде С.Оспанов (директор), Ә.Жүсіпов(тәрбиеші), З.Ғ.Имажанов(сабақ 

береді), И.Бушатский (шаруашылық басқарады). С.Қожанов, С.Сапарбеков, Н.Төреқұлов өзге де 

қайраткерлердің тәрбиесін көреді. А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, М.Жұмабайұлы, Ж.Аймауытұлы, 

Х.Досмұхамедұлын  таниды, аздап әңгімелеседі. Балалар үйінде Н.Оңдасынов, Б.Шынарбаев, 

Б.Қасқырбаев, Б.Кеншімбаев, Құрманкүл секілді ұлдар мен қыздармен бірге тәрбиеленеді. 

Қ.Жандарбеков, Ү.Тұрдықұлова (кейін халық әртістері) ән үйретеді, биге баулиды. «Түркістан 

республикасында» өткен осы жастық шақ олар өскен ортамен тығыз байланыста   жүйе-жүйесімен 

бірінші залда экспозицияланған. «Түркістан республикасының» сол кезгі үкімет үйінің суреті, 

республика қайраткерлерінің суреттері, ХХ ғасыр басында басылған «Ақ жол» сынды газет, 

«Шолпан» журналы, жарық көрген А.Байтұрсынұлы  кітаптары, Б.Кенжебайұлы естелігінен үзінді 

экспозицияны дәйектеп, тартымды етіп ашып тұр. 

          Б.Кенжебайұлы алдымен журналист. Журналистік жолын Ташкентте №14 жетім балалар үйінде 

оқып жүріп «Жас қайрат» газеті, өзбек тілінде шығатын газеттеріне, Түркістан республикасы үні - 

«Ақ жолға» хабар-ошар, дүние тану, қоғам тану мақалаларынан бастаған, қолжазба газет, гектограф 

әдісімен өздері  газет шығарудан журналистік жолы өріс алған ол  бүгінгі «Жас алаш» газетінің 20-

шы жылдардағы редактор орынбасары, редакторы, «Еңбекші қазақ» («Егемен Қазақстан») газетінің 

бөлім меңгерушісі, редактордың орынбасары, «Қазақ әдебиеті» газетінің редакторы, «СССР Жоғарғы 

Советінің ведомствосының» қазақ бөлімінің редакторы, Павлодар облыстық «Кеңес туы», Оңтүстік 

өлкесінің «Оңтүстік қазақстан» газетінің негізін салушы, барша баспасөз жанрында жосыла жазған 

журналист. Қазақ баспасөзінің тарихын зерттеген, баспасөз жанрларын байымдаған теоретик. 

Редакцияларда басшы бола жүріп, кейін  ҚҰУ-де журналистика жанрлары, журналистік шеберлік 

пәндерінен сабақ берген ұстаз-журналист. 30-шы жылдары «Партиздаттың», 1941-15 жылдары 

«Қазмембірікбаспаның» бас редакторы – баспагер-журналист. Ленин, Сталин шығармаларын қазақ 

тіліне тәржімалаған коммунист-аудармашы-журналист.[2] 

1920 жылдардан бастап 30-шы жылдары, тіпті 40-шы жылдары ол негізінен журналистика 

саласында жемісті еңбек етті. Демек, тұлғаның музейінде ілкіалды экспозицияда Б.Кенжебайұлының 

өмір жолын журналист ретінде экспозициялауымыз керек. Алғашқы экспозицияда жарық дүниеге 

келген сәтінен журналист болып қалыптасуына дейінгі аралық кеңінен көрсетіледі.Экспозиция тың 

материалдармен жабдықталған. 

 Б.Кенжебайұлы 1922-25 жылдары Москвада Күншығыс еңбекшілерінің И.В.Сталин атындағы 

коммунистік университетінде оқыйды. В.И.Ленинді көру, И.В.Сталинді, Троцкий, Н.Бухарин,  

А.Луначарскийді тыңдайды. Қазақ қайраткерлерінен С.Қожанов,Т.Рысқұлов, С.Сейфуллин, 

С.Сапарбеков арнайы келіп кездесу өткізеді. Ж.Арыстанов, Ө.Тұрманжанов, Т.Айтматов 
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(Ш.Айтматовтың әкесі), Вильданов (башқұрт), С.Сағдиева (татар) Москвадағы Шығыс 

халықтарының кіндік баспасын басқаратын білімпаз Нәзір Төреқұловпен жиі кездеседі. Нәзір ағалары 

оларға жассынбай тапсырма береді. Тапсырған мақал-мәтелдерін жинайды, аудармаларын аударады, 

қалам ұштайды, жетім балалар сөйтіп қаражат табады. Университетте  көп ұлтты түрік балаларына 

тек қазақ тілі жүріп, ол пәннен Мағжан Жұмабайұлы сабақ береді. Ұлы ақын бала Бейсембайды жазу 

ісіне тәрбиелейді. Үйінде жиі болады. Оқу бітірген  өркен бағыттамамен қазақтың сол кезгі астанасы 

Орынборға келеді. Келсе жастар газеті редакциясы Қызылордағы көшіп кетіпті. (Астана көшкен.) 

Қызылордаға келеді. И.Игенов, А.Елшібеков, Ә.Қошмағамбетов бір бөлмеде отырып жастар газетінде 

қызмет істейді. «Еңбекші қазақ» газетіне ауысып М.Дулатұлымен, Т.Рысқұловпен қызметтес болады. 

Қазақстан үкімет басшылығымен аз-аздап араласа бастайды. 

Алғашқы экспозицияның  жалғасы осылай  бағыт алады. Москвадағы университет үйі, «Жас 

алаш», «Еңбекші қазақ» газеттерінің көне араб қаріпті сандары, бір бөлмеде отырып жұмыс істеген 

М.Дулатұлы фото портреті, жары М.Мұхамеджановамен түскен сурет, олар үйленген кезде тұтынуға 

алынған құмыра... бәрі де тұлғаның 20-30 жылдардағы өмірін елестеткендей. 

30-шы жылдары нақақтан атылып кеткен Ш.Құдайбердіұлы, Ж.Аймауытұлы сияқты қазақ 

ақындарының А.С.Пушкин шығармаларынан жасаған аудармаларын жинақ етіп шығарады. 

Қайсарлық. Павлодар облыстық «Кеңес туы», Оңтүстік Қазақстан өлкелік «Оңтүстік Қазақстан» 

газетінің негізін қалайды. Қазақстанды жайлаған аштық жайында жазады, қазақ тілі жойылады деп 

«Еңбекші қазақ» газеті бетінде әсіре интернационализмге салынған Қ.Басымұлы, С.Аманжолұлы 

сияқты тілшілерді қатты сынайды. Экспозицияда газет көшірмелері. 

Айтылған жалынды жастың журналистік, баспагерлік бастау жолы оны қалыптастыруға сеп 

болған ортасымен кезекті экспозицияда жан-жақты ашып көрсетілген. Фото материалдар, бейнелеу 

өнері туындысы, кітап мұқабасы, газеттік мақала көшірмелері ұсынықты пайдаланылған. 

Б.Кенжебайұлы ғалым.Абай – Б.Кенжебайұлының басты тақырыбының бірі. 1925 ж. тақырыпта 

алғашқы мақаласын жазған ол кейін өзі бірнеше мақала, М.Әуезовпен бірге қазақша, орысша екі 

кітап жазып бастырды. Ендеше, ендігі экспозицияны ұлы Абай портретінің бастап тұруы оң шешім. 

Орыстың ұлы жазушысы Алексей Толстой, тамаша әдебиетші Виктор Шкловский оның москвалық 

үзеңгі достары. Олардың суреті музейден орын алуы заңды. 40-шы жылдары Қазақстанға Баспаның 

бас редакторы болып оралған Б.Кенжебайұлы Қазақстанның бірінші басшысы Н.А.Скворцовтың 

«жарыққа шығармаңдар»-деген тапсырмасына қарамай «Абай» романын (эпопеяның алғашқы 

кітабы) жарыққа шығарып жібергені мәлім. Осыған орай «Абай» романы фотокелбеті, жанына 

М.Әуезовтің «Бейсембайға! Кітаптың дүниеге шығуына еткен еңбегің мен достық, інілік көңіліңді 

айырықша сүйсініп бағалаған жүрекпен сыйлаймын. Мұхтар. 31/ҮІІІ-42.» -деген қолтаңбасы 

қойылуы – экспозицияны мейлінше ашып тұрады. Асау жүректі ақын Сұлтанмахмұт өмірі мен әдеби 

мұрасын зерттеуге Б.Кенжебайұлы жарты ғұмырын арнағаны белгілі. Экспозицияда ақын 

шығармаларының әр жылдарғы басылымы. Жинаған, мәтіндік сүзгіден өткізген, академиялық 

өмірбаянын түзген, сол жолда өз ортасымен айтысқан-тартысқан, 1953 жылы партиядан шығарылып, 

Каз МУ-дан М.Әуезовпен бірге қызметтен қуылған, үй түрмесінде отырған,  сотқа, айдауға, бәлкім 

атуға дайындаған  әрекеттер ғасыр қасіреті ретінде көрініс тапқан.  Б.Кенжебайұлының кескіні 

(портреті), кейбір жазбалары бәрі өткен ХХ ғасырдың қасіретін нақты заттай айғақтап тұр. 

Б.Кенжебайұлы – қазақ түріктануы басында тұрған тұлға. 1933, 1941 жылдары хандық дәуірді 

(ХҮ-ХҮІІІ ғ.), 1955,56,59 жылдары – руханият арнасын байырғы түріктік (Ү-ҮІІІ ғ.) кезеңдерден 

тарту жайында қиямет мәселе көтеріп, КСРО деңгейінде рухани төңкеріс жасаған тұлға. Ендігі 

экспозицияның беталысы осы жайларды айғақтайды. әл-Фараби атындағы Ұлттық университетте 

«Қазақ әдебиеті» кафедрасын меңгере жүріп профессордың қазақ түріктануының өр басына шығу 

тарихы. «Қазақ әдебиеті тарихын  зерттеу мектебін» қалыптастыру жолы. «Әдебиет тарихын 

зерттеушілердің піріне»(М.Жолдасбеков) айналу сыры экспозицияда жан-жақты ашылады. 

Музей экспозициясында  Томсен, В.Радлов, И.Бичурин, С.Е. Малов, Катанов, Ф.Ахундов, 

Мұстафа Камал, Ә.Диваев, А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, Ә.Марғұлан сынды әлемдік түркологияда 

айтулы іс тындырған ғалымдардың  портреттері (майлы бояу). Бірі швед, бірі неміс, бірі орыс, хакас, 

башқұрт, түрік қазақ дегендей, аталған түріктанушылар қазақ ғалымы Б.Кенжебайұлы кезінде 

еңбектерін оқып сусындаған, ыждағаттай  оқып түркологияға ынталанған, кейбірін ұстаз тұтқан, 

қайсыбірімен жақын араласқан тұлғалар.Олар жайында Б.Кенжебайұлы өз жазбаларында айтып, еске  

 
алып, еңбегін пайдаланып отырғаны мәлім. Олардың еңбектерін Б.Кенжебайұлын түріктануға бастаған 

рухани қайнар деп атауға болар еді. 
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 Музей экспозициясында жер - жерде төбе көрсететін  М.Әуезов, Ә.Марғұлан, М.Богданова, 

В.Сидельников, Ә.Нәжіп(москвалықтар), Ә.Тәжібаев, І.Кеңесбаев, А.Тоқомбаев, Қ.Артықбаев (қырғыз), 

М.Ғайнуллин (татар), Ф.Харисов (башқұрт) пікірлері – кезінде Кенжебайұлының тағдыр тәлкегін аяусыз 

көре жүріп қазақ ұлты руханияты үшін қаншалық зор еңбек еткенінің куәсі. Бағалау пікірлер тарихи  

тұлғаның кандидаттық, докторлық диссертация қорғауына байланысты, «С.Торайғыровтың өмірі мен 

творчествосы», «Журналист Мұхамеджан Сералин», «Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы демократ 

жазушылары», «Жиырмасыншы жылдардағы қазақ совет әдебиеті», «Қазақ әдебиеті тарихының 

мәселелері», «Түрік қағанатынан бүгінге дейін...», «Тымпи», «Асау жүрек» еңбектеріне және аса көрнекті 

түріктанушы ғалымның 50, 60, 70, 80 жылдық мерейтойына  байланысты экспозицияланған. 

Тұлға өмірі Б.Кенжебайұлының әдеби мектебіне барып ұласады. Ә.Қайдари, Р.Бердібай, З.Ахметов, 

Т.Кәкішев, Т.Қожакеев, Ә.Кекілбайұлы,  Р.Нұрғалиұлы, М.Жолдасбеков, М.Мағауин, А.Қыраубаева, 

Ш.Ыбыраев, Ә.Керімов, Ж.Дәдебаев, З.Бисенғали, Қ.Ергөбек  тарихи тұлғаның шәкірттері. Оларға кезінде 

Б.Кенжебайұлы жол көрсетіп, жетекшілік жасаған, еңбектеріне бағалау пікірін ақ-адалынан айтумен 

өткен. Бір ғана мысал З.Ахметовті досы, көрнекті түріктанушы С.Е.Маловқа айтып Ленинград 

аспирантурасына орналастырып, кандидаттық диссертация қорғағанша өз жанынан қаражатпен демеп, 

қорғайтын сәтінде ұшып барып, жебеген екен. «Ұстазын бауырынан өнген перзентінен зият 

көрген»(Қ.Ергөбек) тарихи тұлғаның образын ашу үшін шәкірттеріне сіңірген еңбегі түрлі «бұйым-

тайыммен» (Ө.Жәнібек) деректі экспозицияланғанын айтар едік. Сол секілді музей экспозициясынан 

шәкірттерінің ұстазы жайында үзіле айтқан үздік пікірлері де орын тепкені тұтастыққа бастап тұр.Бір-ер 

ғана мысал: «Туған әдебиетіміздің терең тамырларына алғаш батыл барлау жасап, оның көзін ашқан, 

сөйтіп әрі көрегендік, әрі көсемдік көрсеткен кісі әдебиет тарихының білгірі, біразымыздың ұстазымыз 

Бейсембай Кенжебайұлы..» (М.Жолдасбеков), «Жиырмасыншы ғасырдағы  қазақ көркем  сөзі мен ойының 

өрлеуіне, қазақ азаматы санасының қалыптасуы мен дамуына қадірлі Бейсекеңдей Бейсембай 

Кенжебайұлындай еңбек сіңірген азамат кемде-кем. Ол социализм дәуірлеп тұрған өткен кездің өзінде 

дехалқымыз бен мәдениетіміздің тарихын тереңінен қозғап, оның әлеуметтік-философиялық 

салиқалылығын жан-жақты талдап бере алды. Ғалым ретінде, ұстаз ретінде де кейінгі кезеңдегі рухани 

гүлдеуімізге мұрындық бола білді. 

Азат елдің азат ойының  дәуірлеу тұсында Бейсекеңе ұлт болып тағзым етуіміз әбден заңды» 

(Ә.Кекілбайұлы) 

Бірін-бірі толықтырып, Кенжебайұлы қадірін  жете  біліп, бағасын дәл беріп, жеткізе бағалауымен 

асыратын қосанжарласқан екі пікір – екі байлам  музейде арнайы экспозиция құрып, тұтас қабырғада  

ілулі тұр. Шынына келгенде Б.Кенжебайұлына арнап музей ашудың өзі «Бейсекеңе ұлт болып тағзым 

етуіміздің» (Ә.Кекілбайұлы) жанды көрінісі!  

Иә, сонымен 2016 жылдың 5-6 мамыры күндері Түркістанда «Бейсембай Кенжебайұлының 

түріктану музейінің» ресми тұсауы кесілді. [3]  Ғалымның шәкірті, еліміздің көрнекті түріктанушы 

ғалымы, қоғам және мемлекет қайраткері Мырзатай Жолдасбеков ұстазы жайында тебіреніп кеңінен 

көсілді. Көсілген кең сөздің кемел түйіні: «Егер біздің ұстазымыз Бейсембай Кенжебайұлы болмағанда, ол 

кісі кешегі тоталитарлық қысым жүйеден ықпай біз – түрікпіз, біздің азаматтық тарихымыз, біздің рухани 

тарихымыз байырғы түріктік кезеңдерден басталады деп бастама көтермегенде, қаншама зәбір көре жүрсе 

де қайтпай, қайыспай  көтерген мәселесін күн көзіне шығармағанда  қазақ түркологиясы бүгінгі биігіне 

жете алмайтын еді. Мен өзім осындай  болжампаз көреген адамның шәкірті болғаным үшін өзімді 

бақытты сезінемін. Жалпы түркологтар, оның ішінде шәкірттері Бейсекеңе шексіз қарыздармыз. Талантты  

ғалым Құлбек бүгін Бейсекеңе Түркістанда музей ашып, біздің қарызымызды сәл де болса жеңілдетіп 

отыр! Бейсекең бұрын өзінің ғылымымен қызмет етсе халқына, ендігі жерде мына музейімен де қызмет 

ете беретін болады!» 

Одан кейін сөз алған татар ғалымы, академик Х.Ю.Миңнеғұлов: «Тәуелсіздіктің қадірін Түркістанда 

адым сайын біліп келемін. Тәуелсіздіктің тағы бір жемісі – көрнекті түрколог Бейсембай Кенжебаевичқа 

ашылған мына музей. Бейсембай Кенжебаевич менің ұстазым Мөхмет Ғайнуллинмен дос болған. Оның 

үстіне жамағаты Минкамал Мұхамедияровна Орынборлық татар қызы екен. Ол бәрімізге ортақ көне түрік 

мәдениетін бүгінгі түрік халықтары руханиятына жалғап алып келу үшін күрескен күрескер тұлға. 

Осындай жетелі ойымен Бейсембай Кенжебаевич қазақ қана емес, бүгінгі түрік халықтарына ортақ ұл, 

бәрімізге ортақ ұстаз. Мына музейінің ашылу салтанаты  ТҮРКСОИ аясында өтіп отыр. Музей ашу оңай 

емес. Ұстазына осындай музей ашқан Құлбектен өзге қазақты, қазақты қойып, татар, башқұрт, шуаш... 

дегендей бүгінгі түрік халықтарында ешкімді білмеймін. Бұл – үлкен мемлекеттік іс. Құлбектің ұстазына 

осындай музей ашуы бәрімізге үлгі! 

Салтанатқа қатысушы башқұрт ғалымы, профессор М.Х.Идельбаев: «Музейге Бейсембай 

Кенжебаевичтің докторлық диссертациясының авторефератын әкеліп тапсырдым. Сақтаудайын 

сақтап келе жатыр едім. Біздің аға буын Харсиовпен дос болған. Хат жазысып тұрған. Ол кісі біздің 
ұстазымыз. Біз ғылым жолында Б.Кенжебаевичті ұстаз тұтамыз. Қазақ М.Мағауин, қарақалпақ 
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К.Мәмбетов  және мен ХҮ-ХҮІІІ ғасырдағы түрік халықтарына ортақ әдебиетті зерттегенде 

Б.Кенжебаевтың еңбектерін ұдайы басшылыққа алып отырдық. Б.Кенжебаев түрік халықтарының 

әдебиеті тарихын ортақ етіп зерттеген үлкен ғалым. Түрік халықтарына ортақ ұлы түрколог ғалым.  

Досым Құлбек Ергөбектің ұстазына түркологиялық музей ашуы бәрімізге өнеге. Өмірден өткен ұстазын 

қайта «тірілту», ісін кейінгі ұрпаққа насихаттап, ілгері оздыру! Ортақ ұстазымызға, ұлы түркологқа 

Түркістанда музей ашылғаны – елдіктің көрінісі. Толқып тұрмын, қуанып тұрмын!» 

Қырғыз ғалымы, академик А.А.Акматалиев: «Құлбек досымның арқасында Бейсембай Кенжебаевты 

көзі тірі кезінде көргенмін. Әңгімелескенмін. Біздің Чікемнің – Шыңғыс Айтматовтың атасымен 

(әкесімен) дос болған. Төреқұл Айтматовпен Москвада КУТВ-да бірге оқыған. Музейге Төреқұл 

Айтматовтың суретін, өзге де материалдар ала келдік. Соның бірі мына «Советтік Кыргызстан» газеті. 

Біздің үлкен оқымыстымыз Қашқынбай Артықбаев  1966 жылы, 9 июль күнгі номерінде: «Қазақ 

әдебиетшілері  қазақ әдебиеті тарихын ХҮІІІ ғасырдан емес, одан бұрынғы кезеңдерден басталатындығы 

жөнінде мәселе көтеріп жатыр. 

... қазақ оқымыстысы, профессор Бейсембай Кенжебайұлының «жоғарыда аталған жазу-сызулар, 

жазба әдебиет нұсқаларын, әдеби шығармаларды әзірбайжан мен түрікмен де, қырғыз бен қарақалпақ та, 

қазақ пен өзбек те өз әдебиетіміз деп иелік етуіне, әдебиет тарихына кіргізуге хақысы бар. Солай етуге 

міндетті де» («Қазақ әдебиеті» 1966, 18 март)-деген пікіріне қосылуға, қуаттауға тиістіміз. Расында да 

мұндай ортақ көріністер орыс, беларус, украин әдебиеттерінде де кездеседі екен ғой» -деп жазыпты. Бұл - 

әрі қуғын көріп жүрген қазақтың чоң оқымыстысын қырғыз адабиятшыларының қолдауы, әрі Бейсембай 

Кенжебаевтың осы пікірінен кейін біз де әдебиетіміздің тарихын Түрік қағанаты кезеңдерінен бермен 

қарай бастап келеміз. ОЛай болса Бейсембай Кенжебаев бізге де ортақ ұлы оқымысты дә. Біз Төреқұл 

атамызға музей аша алмадық, Құлбек досым Бейсембай атасына музей ашып отыр. Қуанып тұрамын. 

Үлкен оқымысты болуы үстіне ұстазына музей ашып күллі түрік жұртына өнеге шашып отыр! Шәкірт 

болса Құлбектей болсын.» 

Өзбектің халық жазушысы, екі мәрте Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Насыр Фазылов: «Біз Адыл 

Яқубов екеуміз мына Құлектің қолқалауымен Бейсембай Кенжебаев ағайымыздың үйінде болғанбыз. 

Өзімен әбден әңгімелескенбіз. Балалық шағы Ташкенде өткен. Көрмегені жоқ қой, бейшараның. Ойлы, 

үлкен оқымысты еді. Біздің Фитрат, Чулпон, Аблани секілді 1937-38 жылдары атылып кеткен 

ұлтшылдардың көзін көрген екен. Классигіміз Айбекпен дос болыпты. Арнайы мақала жазыпты. Тамаша 

суретшіміз Орал Таңсықбаевпен, біздің Натан Маллаевпен қимас дос еді. Натан Маллаевич екеуі 

Өзбекстанда ғылымталап қазақ балаларын қорғатты. Өзбекстанда шәкірттері көп еді.  Ана жылы «Ақ жол» 

газетін іздеп Ташкенге келді.  Шәкірттері қаумалап, біз келіп ағамызды құшақтай көрісіп  құрсан сұхбат 

құрдық.Бізден «Ескі әдебиет нұсқалары» аталатын 20-шы жылдары жарық көрген кітапты сұратып алды. 

Түрік халықтары әдебиетін ортақ зерттейтін білімпазға бүгін Түркістанда түркологиялық музей ашу – 

бізді ойландырып отыр. Дадасына музей ашқан Құлбек үкәмызға (іні) жүдә құрсанмын, қарағым!» 

РФ Думасының депутаты, башқұрт халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты: «Мұндай 

ұлы іс біздің Құлбек досымыздың ғана қолынан келеді. Біз мақтанышымыз Мұстай Кәрімге әлі дұрыс 

музей аша алмай отырмыз ғой. Бір жағы тәуелсіздіктің арқасы шығар. Тамаша музей. Құттықтаймын. 

Ақын болған соң сезімімді өлеңмен жеткізейін. (Ол музейді жасақтаушы  Құлбек Ергөбекке арнаған 

өлеңін башқұрт тілінде оқыды)» [4] 

Халықаралық ғылыми конференция аясында өткен музей  презентациясына  түрік дүниесінен келіп 

қатысқан қоғам қайраткерлері, үлкен түрколог, ақын-жазушылардың пікірі сол күні міне, осылай өрістеді. 

Біз оларды теле таспаға жазып алдық.  Енді бүгін ТҮРКСОИ аясында «Түркістан - түрік халықтарының 

2017 жылғы Мәдени астанасы»-болып жариялануына байланысты музей күллі түрік дүниесінен арнайы 

келетін қонақтарға  есігін ашады, қызметін көрсетеді. Күллі Түрік дүниесінен ат сабылтып арнайы келетін 

қонақтарға аса көрнекті ғалым «Бейсембай Кенжебайұлының түріктану музейін» ұялмай, мақтанышпен 

көрсетуге болады. Түрік дүниесінен келген мәдениет жанашырлары, түріктанушылар түрік халықтары 

мәдениет тарихын ортақ мақамда,  ғылыми жүйеде экспозициялаған «Бейсембай Кенжебайұлының 

түріктану музейінен» көрер бұйым-тайымы, көңіліне тоқыр тарихы, алар әсері аз болмас деп ойлаймыз. 

Хош келіңіздер, түрік бауырлар! 
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Мағрипа Қайнарбайқызы ЕСКЕЕВА  

филология ғылымдарының докторы, 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-ның профессоры 
 

ТҮРКІ ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Адамзат тілі үнемі жетіліп, дамып отыратын құбылыс болғандықтан әрі зерттеудің бағыт-

бағдарының жаңаруына, зерттеу парадигмасы мүмкіндіктерінің артуына байланысты тілдік жүйені әр 

қырынан зерттеу үздіксіз жүргізіліп отыруды қажет етеді.Қазіргі таңда түркі тілдерін зерттеу түркі 

дүниесінің басты рухани құндылығы, жалпытүркілік ынтымақтастықты арттырудың басты тетігі 

тұрғысынан қарастырылуда. Бұл түркі тілдерін диахрониялық және синхрониялық тұрғыдан жан-

жақты зерттеудің өзектілігін сипаттайды. Лингвистикалық түркітанудағымаңызды мәселелердің 

шешімінің табылуы ең алдымен қазіргі түркі тілдерінің лексикалық қорының толық жинақталуымен 

байланысты. Сондықтан түркілексикасының синхрониялық қалып-күйін  компаративтік негізде 

саралап, түркі тілдерінің салыстырмалы-синхронды лексикалық корпусын сомдау; интеграциялық 

және дифференциациялық лингвоиндикаторларды мүмкіндігінше толық көрсету лингвистикалық 

түркітанудың негізгі міндеттерінің бірі.   

Қазіргі түркі халықтарының мәдени-рухани құндылықтары мен ұлттық рухы ежелгі 

жалпытүркі әлемінің рухани құндылықтарынан бастау алатындықтан ұрпақ бойына ұлттық рухты 

сіңіріп, жалпытүркілік ұлттық сананың берік қалыптасуын қамтамасыз ету түркілік тектілден тараған 

ана тілдерінің тарихи даму жолын саралай білу деңгейіне байланысты. Ұзақ жылдар бойы басқа 

мәдениеттің ықпалында болып, суперэтностықтұтастығына нұқсан келген түркі халықтарының тілін 

зерттеуге қатысты әлі де шешімін таппаған өзекті мәселелер  ХХІ ғасыр түркі лингвистикасының 

үлесінде. Түркі лексикологиясының заманауи проблематикасы диахрониялық, синхрониялық 

зерттеулерді де, ғылыми-теориялық және қолданбалы-практикалық бағыттағы мәселелерді де 

қамтиды: 

Түркі жазба ескерткіштері тілін зерттеу мәселесі. Түркі жазба мұралары жыл өткен сайын 

деректанымдық құндылығы арта түсетін түркі мәдениетінің көрсеткіші болып табылады. Өркениет 

ұғымының ғылыми-теориялық тұжырымдамасын  белгілі бір этностық топтардың жалпыадамзат 

мәдениетіндегі сүбелі үлесімен сипатталатын граммотологиялық білім жүйесінің қалыптасуы, тарихи 

шежіресінің, әдеби мұраларының хатқа түсуі, өз дәуіріне сай ғылыми нәтижелер мен өнер 

туындыларының, мемлекеттік-құқықтық құрылымының болуы, гуманизмге негізделген 

дүиетанымдық ұстанымдарының қалыптасуы сияқты рухани-мәдени және материалдық құндылықтар 

кешені құрайды. Тарихи-мәдени хронологиялық тұрғыдан алғанда ерте ортағасырлар кезеңіне 

жататын көне түркі жазба мұраларын зерттеу –  ҮІ-ІХ ғасыр түркілерінің этномәдени болмысы мен 

рухани құндылықтарының мән-мазмұнын түсінуге жол ашады. Сондай-ақ Орхон, Енисей, Талас 

ескерткіштері терең тамырлы түркілердің әлі толық ашылмаған сақтарға дейінгі, сақ дәуіріндегі 

«мәдени-лингвистикалық субстраттары» мен қазіргі түркі мәдениетін сабақтастырушы алтын көпір 

қызметін атқарады[1, 7-15].  

ХІ-ХҮІ ғасыр түркі әдеби тілін, ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы ескі түркі тілдерін құрылымдық, 

антропоөзектік тұрғыдан жан-жақты зерделеу, орта ғасыр түркілері тілі мен қазіргі түркі тілдерін 

салыстыра талдап, ортақ рухани бастаулар мен жекелеген түркі халықтарына тән дара руханияттың 

жігін ажырату түркі тіл білімінің күн тәртібінен түспек емес. Себебі, түркі өркениетінің ірі мұралары 

– әлемдік тарихи-граммотологиялық жүйеде өз орны бар түркі руникасымен ҮІ-ІХ ғасырларда хатқа 

түскен, түркілердің ортақ әдеби тілінде жазылған Орхон, Енисей, Талас-Шу т.б. жазба ескерткіштері, 

ХІ-ХҮІ ғасырларда көне ұйғыр, көне латын, араб т.б. әліпби жүйелерімен жазылған орта ғасыр түркі 

мұралары, қазіргі түркі халықтары тілдерінің ыдырауына сәйкес дербес тілдік ерекшеліктердін 

қалыптасу барысын көрсететін ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырдағы жазбалары тілі зерттеу парадигмаларының 

жетілуі мен ғылыми технологияның мүмкіндіктері артқан сайын қайта зерттеуді қажет етеді. 

Тұран тілдік одағы концепциясы. Түркі тілдерін лингвоконтактологиялық бағытта зерттеуде 

ерекше назар аударарлық мәселелердің бірі – түркі тілдерімен тығыз  ықпалдастықта болған иран, 

сино-тибет, орал т.б. тілдердің құрылымындағы ұқсас белгілерге кешенді-компаративті зерттеулер 

жүргізу. Бұл дәстүрлі алтай тіл бірлестігі аясындағы (түркі-монғол, тұңғыс-маньчжур, корей-жапон) 

тілдермен ғана шектелмей Орталық Азиядағы түркі-монғол, тұңғыс-маньчжур, иран, сино-тибет, 

орал т.б. тілдерді  қамтитын тұран тілдік одағы концепциясын дамытудың өзектілігін айқындап 

отыр. Тұран тілдік одағының қалыптасуында өзара ықпалдастықтағы түркі, иран, монғол, сино-тибет, 

орал тілдерінің, кейбір басқа да тілдік семьядағы тілдердің даму үдерісіндегі ішкі, сыртқы 

факторлардың күрделі кешені; оның ішінде қарым-қатынастағы тілдер дамуындағы бастапқы 
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генетикалық белгілер мен бастапқы типологиялық ұқсастықтар; олардың дамуындағы этно-мәдени, 

шаруашылық-экономикалық, әлеуметтік-саяси жағдай; дамудың тереңгі қабатындағы субстратты 

және жағары қабаттағы адстратты катализаторлар маңызды роль атқарады [2,13-14].  

Қазіргі тіл білімінде тілдік одақ белгілі бір географиялық кеңістік шегінде ұзаққа созылған 

тығыз қарым-қатынас  пен конвергентті дамудың нәтижесінде құрылымдық, семантикалық, 

функционалдық ұқсас белгілердің белгілі бір сандық өлшемімен сипатталатын ареалды-тарихи тілдік 

бірлестіктің ерекше типі ретінде қарастырылады. Тілдік одақтың сөйлесім және дискурстық аспектісі 

тілдік одақ құрамындағы тілдердің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайға байланысты қалыптасқан тығыз 

қарым-қатынас талабынан туындаған қостілдік немесе көптілдік жағдаятындағы ерекше модель 

болып табылады. 

Түркі тілдеріне өз жүйесінде, тілдік одақтар деңгейінде жүргізілген компаративті-контрастивті 

зерттеулер түркілік тектілдің эволюциялық дамуын, макротоптар мен микротоптарға ыдырау 

процесін, жекелеген тілдердің қалыптасу жолын шамалауға мүмкіндік беретін жүйелі 

заңдылықтармен қатар кейбір сирек кездесетін, негізгі заңдылықтарға қайшы құбылыстарды да 

анықтап отыр. Мұндай құбылыстардың кездесуінің бірнеше факторларын көрсетуге болады: адамзат 

тілінің (дыбыстық тілдің) қалыптасу кезеңінен сақталған реликт белгілер; архиформалар мен 

архисемалардың даму үдерісіндегі кері процестер; субстраттар; конвергенциялық дамудың нәтижесі; 

кірме элементтердің тілдің төл табиғатына бейімделіп, сіңісіп кетуі т.б. Басқа жүйедегі субстраттар 

тектілдік жүйеде сақталғанымен одан тараған кейінгі тілдерде белгілі бір себептерге байланысты 

қолданылмай қалуы мүмкін, ол белгінің сол тектілмен тығыз қарым-қатынаста болған келесі бір 

тілдік жүйедегі тектілде сақталмай содан тараған тілдердің біреуінде ғана сақталуы да мүмкін. Бұл 

тілдің генеалогиялық жіктемесіне байланысты жаңсақ пікірлердің туындауына себепкер болды. 

«Тұран тілдік одағы» теориясының ғылыми-методологиялық ұстанымдары ХХІ ғасырдағы  

лингвистикалық түркітануға жаңа мүмкіндіктер беруде, әлі толыққанды шешімін таппай келе жатқан 

түркі тілдерінің шынайы глоттогенеалогиялық және глоттохронологиялық сипаттамасын жасаудың 

теориялық-әдістемелік негіздерін тереңдете түсуге ықпал етеді.Бұл Тұран тілдік одағы концепциясы 

аясындағы зерттеулерді де кешенді түрде дамытудың өзектілігін сипаттайды. 

Түркі тілдерініңсалыстырмалы-синхронды лексикологиялық корпусын сомдау мәселесі. Қазіргі 

түркітілдерінің синхрониялық қалып-күйін деңгейлік жүйе бойынша компаративтік негізде саралап, 

түркі тілдерінің жүйелі салыстырмалы-синхронды корпусын сомдау; интеграциялық  және 

дифференциациялық лингвоиндикаторларды толық қамтитын түркі тілдері грамматикалық 

құрылымының бірізді моделін түзу лингвистикалық түркітанудың негізгі міндеттерінің бірі. Бұл 

міндетті орындау диахрониялық зерттеулерге негізделеді. «Толқын теориясы» бойынша тілдегі  әрбір 

жаңа құбылыс белгілі бір орталықтан тарап, бірте-бірте басылатын толқындарға ұқсайды, әрбір 

диалектінің дамып, туыс тілге қосылуы толқындар тәрізді бір-бірімен ұласуының нәтижесі. Туыс 

тілдер арасында оларды жақындастыратын буын-белгілер пайда болады, туыс тілдераралық 

диалектілер арқылы бір-бірінен байланысын үзбейді. Сондықтан түркі тілдерін салыстырмалы-

диахронды тұрғыдан зерттеу мәселесі де үздіксіз жалғасуы қажет. 

Шағын санды түркі этностарының тілі мен диалектілерін құжаттау және түркі тіл 

біліміндегі далалық лингвистиканы дамыту мәселесі. Әрбір түркі тілі, әрбір түркі диалектісі – 

жалпытүркілік құндылық. Ал тілдің өлуі немесе тілдегі ассимиляциялық құбылыстар этностың 

жоғалуына тікелей ықпал етеді. Түрлі сыртқы факторларға, тарихи-қоғамдық жағдаятқа байланысты 

тілдің қолданыс аясының тарылуы немесе мүлдем жойылып кетуі де табиғи заңдылықтар қатарынан 

орын алады. Түркі тілдерінің ішінде де жоғалу алдында тұрған, аз ғана тілдік топ қолданатын шағын 

этностардың тілдері бар. Олардың қатарында сары ұйғыр, салар, қарайым, құмық, ноғай, шор, халадж 

т.б. тілдерді атауға болады. Сондықтан қазіргі түркі тілдерінің ішіндегі қолданыс аясы тым шағын 

тілдерді зерттеп, жойылып бара жатқан, ассимиляцияға ұшыраған этностар тілдерінің статикалық 

қалып-күйін саралау, лингвоэкологиялық талдаулар жүргізу, сол тілдер бойынша эмпирикалық 

материалдарды мүмкіндігінше толық жинақтап құжаттау, “шағын санды түркі этностары тілдері 

лексикасының электронды қорын” жасау да лингвистикалық түркітанудың басты міндеттеріне 

жатады. Бұл экспедициялар ұйымдастырумен  тікелей байланысты жүзеге асатындықтан түркі тіл 

біліміндегі далалық лингвистиканы дамытумен мәселесімен ұштасады. 

Түркі лексикографиясы. Түркі тілдерінің функционалдық әлеуетін арттырудың, түркі 

лексикалық қорын жинақтаудың, түркі тілдерінің тілдері экологиялық ахуалын жақсартудың, 

жойылып бара жатқан шағын этнос тілдерін сақтап қалудың тетігі; түркі тілдерінің экологиялық 

ахуалын жақсартудың, жаңа ұғымдарды атауда төл лексиканы мейілінше сарқа пайдаланудың, кірме 

элементтерді қабылдауды біріздендірудің, түркі тілдеріне ортақ терминологиялық жүйе 
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қалыптастырудың, түркі халықтары  тілдері арасындағы алшақтықты өсірмеудің материалдық базасы 

ретінде түркі  лексикографиясын теориялық және практикалық тұрғыдан жан-жақты дамыту қажет. 

Әлемдік лексикографияның соңғы жетістіктерін пайдалана отырып, түркі тілдерінің екітілді, көптілді 

сөздіктерін, тарихи, этимологиялық, фразеологиялық, паремиологиялық сөздіктерін түзу – заман 

талабы. 

Тарихи жағдайға байланысты бір негізден тараған түркі халықтарында әртүрлі әлеуметтік-

экономикалық, демографиялық және тілдік жағдаяттар қалыптасты. Осыған орай қарым-қатынас 

үдерістерінің әлеуметтік шарттары мен әлеуметтік-мәдени факторлары, этникалық үдерістердің 

тілдік салдары, әрбір этносқа тән ұлттық-мәдени дүниетанымның өзіндік ерекшеліктері қалыптасты. 

Жекелеген түркі тілдері даму барысында  өзге тілдермен ықпалдастыққа түсіп, лексикалық қорын 

кірме сөздер арқылы жаңартып, байытып отырады. Бұл түркі тілдерінің барлық деңгейлеріндегі 

алшақтықтардың ұлғаюына алып келді. Жалпы тілдегі сөздік қорды толықтай жинап алудың аса 

күрделілігі жайлы академик Ә.Қайдар: «Кез келген тілдің сөз байлығын, сөздік қорын түгел де толық 

көрсету алыстағы армандай қиын дүние, тіпі ол мүмкін емес. Өйткені тіл байлығы шегі жоқ теңіздей 

мол дүние. Ол күн санап жаңарып, толығып, жаңаланып отыратын организм іспетті. Екіншіден, тіл 

қазынасын түгел қамтуға мүмкіншілік беретін әмбебап лексикографиялық сөздік түркітануда әлі 

дүниеге келген жоқ. Бүгінгі таңда сөз қазынасын түгел болмаса да біршама толық қамтуға 

мүмкіншілік беретін жол біреу-ақ: салалық сөздіктерді жасау», - деп ой түйеді[3,119]. Түркі тілдері 

лексикалық қорын мүмкіндігінше толық жинақтау, жүйелеу, әр тілдегі тарихи қабаттарды саралап,  

кірме сөздерді қабылдау ерекшеліктерін анықтау түркі тіл білімінің лексикография саласына тікелей 

қатысты өзекті мәселе болып табылады. 

Түркі тілдері терминжасам жүйесін біріздендіру мәселесі. Жалпы лексикалық байлықтың 

үлкен бір саласын ғылыми-техникалық терминдер құрайды. Зерттеушілердің көрсетуі бойынша, 

қазақ тіліндегі терминдердің жалпы саны орыс және интернационалдық терминдер мен  қазақ тілі 

негізінде жасалған терминдерді қоса есептегенде, қазақ тілінің байырғы, яғни төл сөздерінің санынан 

асып барады, яғни терминдер төлтума өз сөздерімізден көп. Жер бетінде ауыс-түйісі жоқ тіл 

кездеспейді, бірақ заңды түрдегі ауыс-түйістің де белгілі шегі болуы қажет. Егер басқа тілден енген 

сөздер белгілі бір мөлшерден көбейе бастаса, онда  тілдің табиғатына, табиғи түрде дамуына нұқсан 

келеді. Өйткені әр тілдің  өзіндік фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, семантикалық даму 

заңдылықтары бар және ол заңдылықтар түгел сақталған жағдайда ғана тіл өз қасиетін сақтап қалады. 

Ал сыртқы әсер күшейген сайын тіл өз еркінен айрыла бастайды. Ғылым мен техниканың дамуына, 

қоғамдық-әлеуметтік, экономикалық өзгерістерге байланысты тілімізге еніп жатқан  терминдер 

ағымын тоқтату мүмкін емес.Тек оларды түркі тілдерінің ішкі заңдылығына бейімдеп енгізу ғана тіл 

табиғатының бұзылмауына ықпал етеді. «Терминологиялық лексиканы өз бетімен жіберу деген сөз – 

тілді ұлттық қасиеттен жұрдай етумен пара-пар»[3,120]. Сондықтан түркі тілдеріндегі 

терминологиялық жүйені біріздендіру біріншіден, түркі тілдерінің төл заңдылықтарының 

сақталуына, түркілік табиғатының бұзылмауына кепілдік берсе, екіншіден, түркі халықтары  тілдері 

арасындағы алшақтықтың одан әрі дамымауына ықпал етеді. Бұл мәселе де түркі тілдері лексикалық 

қорын жинақтап, жүйелеп, жан-жақты лексикографиялық ізденістер жүргізумен ұштасады.   

Түркі лингвофольклористикасын дамыту мәселесі. Түрлі тарихи жағдайлар мен жартылай 

көшпелі өмір салтына байланысты жазба дәстүрі бірнеше мәрте үзіліп жалғасқан түркі халықтары 

тарихи шежіресінің жазба мұралары ҮІ ғасырдан басталады. ХХ ғасырдың соңғы жылдарына дейін 

түркілердің жалпы тарихы мен жалпы мәдениеті ҮІ ғасырдан әрі тереңдетілмеді,  сақтар, үйсіндер 

мен қаңлылар, қыпшақтар мен ғұндар, көк түріктер тарихы бір арнаға тоғыстырылып, қазіргі түркі 

халықтарының арғы тарихымен біртұтас сабақтастықта қарастырылмады. Көне түркі дәуірінен 

бұрынғы мәдениет Еуразия аймағындағы ірі миграциялық үдерістердің көлеңкесінде қалды. 

Түркілердің жазу дәстүрі біздің заманымызға дейінгі сақ дәуірінен басталғанын дәйектейтін 

археологиялық деректер де табылуда. Өкінішке орай ежелгі дәуірдің көлемді жазбалары бізге жетпей 

отыр. Сондықтан түркі мәдениетінің  ежелгі замандардан басталатын мәдени-рухани дамуын  

сипаттайтын дерек көздерінің бірегейі – ауыз әдебиеті үлгілері. «Ауыз әдебиеті үлгілері деп аталатын 

сала «тіл әлеміндегі» ең бір ауқымды да информативті байлыққа жатады»[3,26]. Бұл түркі 

халықтарының аңыз әңгімелері мен ертегілерін, тұрмыс-салт жырларын, батырлық эпостары мен 

лирикалық дастандарын, жұмбақтары мен жаңылтпаштарын, мақал-мәтелдерін, халық әндерінің 

мәтінін т.б. лингвистикалық тұрғыдан жан-жақты зерттеудің маңызын айқындап,  түркі 

лингвофольклористикасын жаңа бағытта жандандырудың өзектілігін көрсетеді. 

Заман талабынан туындап отырған түркі лексикологиясының өзекті мәселелері түркі 

өркениетінің жалпыадамзаттық өркениеттен алар орнын көрсетуге; түркітілдес елдер арасындағы 
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өзара ынтымақтастық пен ықпалдастықты арттыруға; жалпытүркілік рухани және тарихи 

құндылықтарды бағалайтын ұрпақ қалыптастыруға қызмет етеді. 
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ТАРИХЫН ТҮРКІЛЕРДІҢ ЭТНИКАЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУ  

ТАРИХЫМЕН САБАҚТАСТЫРА ҚАРАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Тіл әрқашан белгілі бір этностың генеалогиясымен, азаматтық тарихымен, қоғамдық даму 

дәуірімен, материалдық және рухани мәдениетімен, шаруашылық-кәсіп түрлерімен, салт-сана, әдет-

ғұрпымен тікелей байланыста дамиды. Түркі тілдері де ұзақ жылдар бойы дамып, жетіліп, өзара және 

өзге жүйедегі тілдермен ұдайы қарым-қатынаста бола отырып, өзіндік ерекшеліктерімен қалыптасты. 

Әрбір тілдің даму, қалыптасу жолы да, өзара туыстық деңгейі де әр түрлі болып келеді. 

ДейтұрғанменҚаратеңіз, Қырым және Кавказдан басталып, батысында Волганың орта сағасы, 

Орталық Азия және Ауғанстан территориялары арқылы Сібірге және Моңғолияға ұласатын, онан әрі 

шығыста Тибетке дейін жалғасып жатқан Орталық Еуразияның әртүрлі регионында тарихи сан алуан 

жағдайларды басынан өткерсе де, қазіргі түркі халықтары ата-бабадан мирастыққа қалдырылған 

тілдік өзек пен ортақ мәдениетті сақтап отырғанымен ерекшеленеді. 

Қиыр Шығыстан Жерорта теңізі мен Үнді мұхитына дейінгі кең-байтақ өлкені мекендеп 

отырған түркі тектес халықтардың тілдерінде ортақ түркілік грамматикалық құрылым-құрылыстың 

сыртында, жалпытүркілік ортақ лексикалық қордың, көне морфологиялық тұлғалардың сақталып 

қалуы бүгінгі түркілер арасындағы мәдениетаралық қарым-қатынасты жеңілдетеді, тіптен чуваш пен 

сахалардан басқалары бірінің тілін бірі толық түсінісе алатындай дәрежеде деуге болады. Әйтседе әр 

түркі халқының этникалық қалыптасу тарихының белестерінде ортақ тұстардың болуына қарамастан, 

оларды өзгеден даралап тұратын өзіндік этномәдени ерекшеліктердің қалыптасу жолдары басқаша, 

яғни дербес этникалық қауымдастық ретіндегі болмыстары өзгеше, соған сай тілдері де дербес тіл 

ретінде даралық сипатқа ие. 

Халықтың этникалық қалыптасу тарихы мен сол халық сөйлейтін тілдің тарихы өзектесіп, бірге 

өріледі десек, түркі тілдерінің тарихын түркілердің ру-тайпа, ұлыс, ұлт, халық болып қалыптасқан 

этникалық тарихымен сабақтастыра біртұтас құарастырудың маңызы ерекше. Себебі «этнос – өздерін 

өздері сияқты (аналогиялық) басқа адамдар ұжымдарына қарсы қоятын, табиғи жолмен қалыптасқан 

берік адамдар ұжымы және бұл комплементарлық сезімталдықпен анықталады, тарихи уақыт 

бойында белгілі бір заңдылықпен өзгеріп отыратын өздеріне ғана тән стереотипті мінез-құлықтармен 

ерекшеленеді»1, 540. Мұнда «этнос пен этнос тілі тарихи бір мезгілде, бір географиялық ортада 

және белгілі бір әлеуметтік жағдайда қалыптасатынын ескерсек, тілдік факторлар этностың халық 

болғанға дейінгі және онан кейінгі тарихын айқындауға қажет»2, 52, ал тарихи факторлар тілдердің 

тектестігін, тарихи өзара байланысын, қарым-қатынасын, бір-бірімен араласуын, бір-біріне тигізген 

ықпал-әсерін анықтауға қажет дереккөз қызметін атқара алатынымен құнды.  

Түркілердің этникалық қалыптасу тарихы мен тілдерінің тарихы аралық сабақтастық ең 

алдымен «тілдік атажұрт, атамекен»туралы ғылыми түсінікке, яғни этнос (ру, тайпа, ұлыс, ұлт, 

халық) және оның тілі ең алғаш пайда болған тарихи-географиялық ортасы туралы ұғымға жетелейді. 

Түркілердің түпкі мекені, тарихи ата-жұрты алтаистикалық және түркологиялық бағыттағы 

зерттеулерде «алтайлық атамекен, атажұрт» ұғымымен ұштастырылады. Алтай макротілдік тобын 

құрайтын түркі, моңғол, тұңғыс-маньчжур және корей, жапон тілдерінде сөйлейтін халықтардың 

түпкі мекені саналатын Орталық-Азия үстіртінің солтүстік-батыс бөлігі, Алтай таулары мен Хянган 
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таулы қыратының солтүстік бөлігі арасындағы территория түркілердің де ата жұрты саналады. Кіші 

Азия, Кавказ, Қыпшақ даласы, тіптен Шығыс Түркістаннан ары қарай кететін аса ауқымды 

географиялық ареалды ескерместен, арғытүркілердің атажұртын Ордос үстіртінен (Қытайдағы) Саян-

Алтайға дейінгі аралықпен шектеудің дұрыс еместігі жайлы пікірлер де жеткілікті. Мәселен А.Б. 

Долгопольский: «Алтай тілдерінде сөйлейтін халықтар бағзы бір замандарда Алдыңғы Азияға жақын, 

атап айтқанда Орта Азияда өмір сүрді. Алтай тілдерінің ең көнелері (түркі тілдері) афанасьев және 

андронов мәдениетіндегі еуропеоидтық тұрғындар толқынымен бірге Оңтүстік Сібір және Монголия 

далаларын шарпыды, кейіннен олар монголоидтық типтегі жергілікті тұрғындардың тіліне 

айналды»3, 56 дейді. Ал М.З. Закиев түркологияда түркілердің ата жұрты ретінде оннан астам 

аймақ көрсетілетінін айтады4, 74: 1) Алтай, 2) Қытайдың солтүстік және солтүстік-батысы, 3) Тянь-

Шань таулары, 4) Алдыңғы Азия, 5) Батыс Азия, 6) Орталық Азия, 7) Солтүстік – батыс Сібір, 8) 

Байкал көлі жағалауы, 9) Ертіс пен Оралдың арасы, 10) Еділ-Жайық бойы, 11) Шығыс Еуропа». С.Е. 

Малов: «б.э. дейінгі 5 ғасыр бойы түркілер негізінен қазіргі таралған территорияларында өмір сүрді. 

Еуропада түркілер мекен еткен ең көне жерлер ретінде Дунай өзенін, Еділдің төменгі және орта 

сағасын, Орал бойын көрсетуге болады»  дейді5, 5; 6, 192. Қалай болғанда да қазіргі түркілердің 

ата бабалары б.з.д. III жылдықтарынан бастап Еуразияның далалық алқабын мекендегені, 

жоғарыдағы өңірлерде өмір сүрген сан алуан халықтармен тығыз қарым-қатынаста бола отырып, 

этникалық қалыптасудың ру-тайпалық, ұлыстық, ұлттық, халықтық сатыларын басынан кешіргені 

анық. Мұны қазіргі түркі тілдерінің таралу ареалының Еуразия құрлығында батыстан-шығысқа қарай 

үзіліссіз жалғасып жатқаны да көрсетеді:  

1) Оңтүстік Кавказ және Алдыңғы Азия (оңтүстік-батыс түркі тілдері түрік, әзірбайжан 

тілдерінің кең таралған өңірі); 

2) Солтүстік Кавказ және Шығыс Еуропа (солтүстік-батыс түркі тілдерінің, атап айтқанда, 

құмық, қарашай-балқар, ноғай, қырым-татарлары тілі, гағауыз, қарайым, татар, башқұрт, чуваш 

тілдерінің таралған өңірі); 

3) Орталық Азия (оңтүстік-шығыс түркі тілдері  түркімен, өзбек, ұйғыр, қарақалпақ, қазақ, 

қырғыз); 

4) Батыс Сібір (солтүстік-шығыс түркі тілдері  алтай, шор, хакас, тува, тофалар, якут т.б.) 

Түркологиялық бағыттағы зерттеулерде қазіргі түркі тілдерінің қалыптасуы түркі 

халықтарының этникалық қалыптасуына ықпал еткен көптеген күрделі тарихи көші-қондармен тығыз 

сабақтастырылып, арғытүркілік (прототүрк) субстраттың этникалық тарихы тұрғындардың екі түрлі 

тобының синтезіне қатысты өзектеледі7, 39-47: 

 1. Еділ бойы, Қазақстан, Алтай және Жоғарғы Енисей өлкелері тұрғындарының тарихи 

тектестігімен сабақтастырылатын б.з.д. 3-2 мың жылдықтарда Еділден батысқа қарай, сондай-ақ 

шығыс және оңтүстік бағыттарда ғасырлар бойы үзіліссіз жалғасқан көштердің нәтижесінде 

қалыптасқан этникалық тарих;  

2. Ішкіазиялықтардың шығу тегімен ұштастырылатын Енисейдің шығысындағы далалы алқапта 

кейіннен пайда болған этникалық тарих. Осы екі топтың екі жарым мыңжылдықтар бойы үздіксіз 

жалғасқан өзара тығыз байланыстары, тарихи қарым-қатынастары, бір-бірімен алма-кезек 

тоғысулары этникалық біртұтастануға (консолидация) жетеледі, нәтижесінде түркітілдес этникалық 

ортақтық қалыптасты. Осы ортақтықтан б.з. II мыңжылдықтарында қазіргі түркі халықтары бөлініп 

шықты.  

Түркілік лингвоареалдың аса ауқымдылығы мен үзіліссіздігін түркі ру-тайпаларының ерте 

кездерден-ақ Орталық Азияның кіндігінен, яғни «түркілік атажұрттан» жан-жаққа тарамдала 

жайылуымен, атап айтқанда, оғурлар мен қыпшақтардың қазіргі Украинаның батысынан Қазақстанға 

дейін созылатын, солтүстіктігінде Орал тауларымен, оңтүстігінде Кавказ тауларымен және Қара 

теңіз, Каспий (Хазар) теңіздерімен шектесетін орманды далаға қарай кетуі, тіптен Мысырға дейін 

жетуі; өзге түркі тайпаларының батысқа, Еуропаның түпкір-түпкіріне тереңдеуі; ұйғырлардың 

оңтүстікке, Шығыс Түркістанға, ал оғыздардың оңтүстік-батысқа, Иран, Анадолы жеріне және 

Балкан түбегіне қоныс аударуы, сондай-ақ түркілердің өздері орын тепкен Еуразия мен Африка 

құрлықтарында атқарған маңызды тарихи-геосаяси рөлдерімен байланыстыруға болады 8, 108.  

Түркілердің аса ауқымды географиялық ареалда лингвоэтникалық тұрғыдан біртұтастануына 

олар кешкен көшпелі өмір салтының, олар құрған мемлекеттердің құрылымдық негіздерінің 

өміршеңділігі де белгілі дәрежеде ықпал етті деуге болады. 
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Көп ғасырлар бойы Азия далаларында құрылған мемлекеттердің мемлекеттік-құрылымдық 

тұғырын көшпелі өмір салты құрады. Б.з.д. I мың жылдықтарынан басталған мемлекеттіліктің 

көшпелі типі Еуразия құрлығында XVII ғасырларға дейін басым болып келді. 

Біздің дәуіріміздің І мыңжылдығының ортасы мен екінші жартысында түркі тілі тайпалар Орта 

Азиямен қазіргі Қазақстан аумағында, Оңтүстік Сібірде, төменгі Поволжьемен Солтүстік Кавказда 

Түрікқағанаты, Шығыс торік қағанаты, Батыс торік қағанаты, Түргеш қағанаты, Ұйғыр қағанаты 

тәрізді ірі мемлекеттерді құрғаны, Енисей қырғыздарының, қарлұқтардың, қимақтар, оғыздардың да 

мемлекеттік жүйедегі бірлестіктері болғандығы тарихтан белгілі 9, 18. Тарихи мәліметтер бойынша 

VI-VIIІ ғасырлар  түркілердің тарих сахнасында ерекше із қалдырған кезеңі болды. Бұл кезеңде 

Орталық Азияда Түркі қағанаттары бой көтерді. 552 жылы құрылған Түркі қағанаты 603 жылы Батыс 

және Шығыс болып екіге бөлініп кетті. Батыс Түрк қағанатының (603-658) құрамына қазіргі Орта 

Азия, Қазахстан және Шығыс Түркістан территориялары, ал Шығыс Түрк қағанаты құрамына 

Монголия, солтүстік Қытай және оңтүстік Сібір өлкелері кірді. 658 жылы шығыс түркілерінің 

жаулауымен Батыс Түрк қағанатының құлады. 698 жылы түргеш тайпалық одағының көсемі Үшелік 

жаңа түрк мемлекетін  Түргеш қағанатын құрады (698-745 жж.).  

VIII ғ. басында басталған ұйғыр тайпаларының бірігуі процесі 742-756 жылдары аяқталады. 

Ұйғырлар конфедерациясының күшеюі нәтижесінде 745 жылы Ұйғыр қағанаты құрылады. 745 жылы 

құрылып, 840 жылы құлаған Ұйғыр қағанаты феодалдық мемлекет болды. Алтайдан Маньчжурияға, 

оңтүстікте Говь шөліне дейінгі ұлан-ғайыр территорияда үстемдік құрған Ұйғыр қағанаты құрамына 

ұйғырлар мен телес тайпаларының сыртында, қарлұқ, қырғыз, татар, басмал, кидан, чики, т.б. 

бағындырылған тайпалар енді. Қарабалғасун (Харбалгас) немесе Орду-Балық деп аталған 

астанасының іргесін Орхон өзенінің сол жағалауында қалаған ұйғырлар көшпелілер тарихында 

манихей дінін қабылдаған бірден-бір тайпа болып қалды10, 47.Ұйғырлар IV-V ғасырларда теле 

тайпалары одағы құрамына кіреді. Жужандар кезінде он ұйғырлар солтүстікке, ал тоғыз ұйғырлар 

оңтүстікке қарай ойысады. Ұйғыр тайпаларының бірігу процесі тюркюттар кезінен (VIII ғ. басында) 

басталып, 742-756 жылдары аяқталады. Басмал, шығыс қарлұқ, телес тайпаларынан және 

ұйғырлардың өздерінен құралған ұйғыр конфедерациясының билік басында тоғыз-оғыздартұрады. 

С.В. Киселев тоғыз-оғыз тайпалық одағы атауын ұйғырлардың «сегіз оғыз» – найман тайпалық 

тобына келіп қосылуымен, ujγur/ ujγïr этнонимін түркінің ujmaq «бірігу, ұю» сөздерімен 

байланыстырады11, 137. 

IX ғ. 20 жылдары басталып 840 жылға дейін жалғасқан Ұйғыр қағанаты құрамындағы енисей 

қырғыздарының көтерілісі қағанаттың құлап, оның құрамындағы ұйғырлардың жан-жаққа бытырай 

қашуымен аяқталады. Құрамындағы тайпалардың өзара қақтығыстарының, мемлекет ішіндегі саяси 

жікшілдіктің, қатты жұттың әсерінен әлсіреген Ұйғыр қағанаты енисей қырғыздарына қарсы 

тойтарыс бере алмайды. Қытай дереккөздері бойынша Ажо деп аталатын қырғыз қағаны бастаған жүз 

мың қол әскер 840 жылы Орду-балықты басып алады12, 75. 

VII-IХғ. қырғыздардың (qïrqïz/qïrq az) тарихи-әлеуметтік өмірін сипаттай келіп, А.Бернштам 

қырғыздардың жүз мың қолының ұйғырларды (ойхорларды) талқандауы туралы Н.Я. Бичурин 

пікіріне жүгінеді: «ру басы Гюйлу Мохэ (Кюлюг-бага-тархан телес тайпасының эдіз руынан), 

хагастармен (қырғыздармен) бірігіп, жүз мың атты әскермен хойхулардың (ұйғырдың) қаласына 

(Орду-балык) шабуыл жасап, Гюйлофуді (Кюлюг-бега, Курабира) өлтіріп, оның қонысын өртеп 

жіберді. Хойху ұрпақтары жан-жаққа бытырап тарап кетті»13, 169.Енисей қырғыздарынан жеңіліс 

тапқан ұйғырлар оңтүстікке, оңтүстік-батысқа, батысқа қарай қашады.Бұғу Цзун бастаған 

ұйғырлардың бір тобы Тұрфан ойпатына жетіп, онда өздерінің князьдығын құрады. Олар Тұрфан 

оазисінде егін шаруашылығымен шұғылданатын жергілікті халықпен араласып, біртіндеп 

отырықшылыққа бет бұрады. Қытай тарихшылары Ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін оның 

құрамында болған тайпалардың негізінде 847-849 жылдары Шығыс Тянь-Шань алқабында және 

Ганьчжоу, Ляньчжоу (қазіргі Ганьсу) өңірлерінде дербес хандықтар пайда болғанын, Ганьсудағы 

хандық ХІ ғ. 30 жылдары (1036 ж.) таңғұттардың шапқыншылығынан құлағанын, ал ХІІІ ғ. алғашқы 

онжылдығына дейін 400 жыл бойы дербес өмір сүрген Турфандағы мемлекет моңғол 

шапқыншылығынан кейін (1209-1369 жж.) моңғолдардың вассалына айналғанын айтады14. 

Орталық Азия және Оңтүстік Сібірде үстемдік еткен Қырғыз қағанатының іргесі 840 жылы 

қаланып, 80 жылдай өмір сүрген Қырғыз қағанаты 920 жылдары құлайды. Қағанаттың құлауына 

байланысты қырғыздар Орталық Азиядағы Монголия территориясын жоғалтқанымен, өздерінің екі 

бірдей таралу ареалын, 1) Енисейдің жоғары және орта сағасын; 2) Алтайды және Ертіс бойын сақтап 
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қалады. Бұдан кейінгі тарихи көштер барысында қырғыздар екіге айрылып, енисей қырғыздары мен 

Тянь-Шань қырғыздарының этникалық жаңа тарихының қалыптасуы басталады13, 171. 

V-VIII ғасырларда Еуропаға келген түркі тектес көшпелі бұлғарлар Балканда Дунай 

бұлғарлары, Еділ – Кам өзендері бойында Еділ бұлғарлары мемлекеттерін құрды.  

 VII ғ. екінші жартысында (658) ыдырай бастаған Батыс-түрік қағанатынан іргесін ажыратып, 

Солтүстік Кавказда құрылған Хазар қағанаты X ғасырларға дейін өмір сүрген (650-969 жылдар 

аралығында) ортаазиялық ірі мемлекет болды. IX ғасырдың екінші жартысында хазарлардан ығысқан 

печенектер Қаратеңіздің солтүстігін ала орнықты және олар Византия мен Көнеорыс мемлекеттеріне 

қауіп төндірген үлкен күш саналды15; 16. 

 XI ғасырда оңтүстік орыс далаларында печенектерді араб-парсы дереккөздерінде қыпшақтар, 

Еуропа және Византия дерекөздерінде кумандар, орыс дерек көздерінде половцы деп аталған түркі 

тайпалары алмастырды17; 18. 

VIII-IX ғ. қазіргі Солтүстік-шығыс Қазақстан территориясында құрылған қимақ-қыпшақ 

тайпалық одағы екі ғасыр бойына өмір сүріп, IX ғ. Орталық Азияда шығыстан батысқа қарай жөңкіле 

көшкен көш барысында ыдырады. Оның құрамында болған қыпшақтар ғана кейіннен өз мемлекетін 

құра алды. Қыпшақтар қоныстанған Алтайдан Дунайға дейінгі ұланғайыр атырап Дешті-Қыпшақ 

деген атпен тарихта қалды. Қыпшақтар XIII ғ. моңғолдардан жеңіліс тауып, Моңғол империясының 

батысында құрылған Алтын орданың құрамына кірді. Алтын Орда мемлекетінің этникалық құрамы 

негізінен түркі тайпаларынан құралды19.  

XIVғ. аяғында Орта Азияда Ақсақ Темір империясын құрды20.  Ақсақ Темірдің Алтын 

Орданы жаулауы салдарынан Алтын Орда батыс (Ақорда Еділ және Дон өзендері арасында) және 

шығыс (Көкорда) қанатқа бөлініп кетті. XV-XVI ғ. Ақ орда Қазан, Астрахан, Қырым хандықтарына, 

Көкорда 1440 жылы Ноғай ордасы (қазіргі батыс Қазақстан жерінде) және Өзбек хандығына 

ыдырады. Алтын ордаға ислам дінін енгізген орданың ең соңғы хан Өзбектің атымен аталған Өзбек 

хандығы 1428 жылы Сырдария бойында құрылды. Өзбек ұлысының ханы Әбілқайыр сұлтанның 

саясатына көңілі толмаған Жәнібек пен Керей сұлтандар 1458 жылы Сырдарияның жағалауынан 

Моғолстан билеушісі Есенбұғаға қарасты Жетісу өңіріне қоныс аударып, 1465 жылы Қазақ хандығын 

құрды. Ал Әбілқайырдың немересі Мухаммед Шейбани 1499 жылы оңтүстіктегі Мавераннахрға 

жорыққа аттанып, Ақсақ Темірден соң іштей бытырап, әлсіреген Тимуридтер мемлекетін жаулап, 

1500  жылы Бұхар хандығын құрады және өзінің Сығанақтағы астанасын Бұхараға көшіреді. 

Шейбанимен бірге кеткен көшпелі Дешті-қыпшақ тайпалары жергілікті отырықшы тұрғындар  

құрлұқтармен (сарттармен) тығыз араласып, оларға сіңіп кетті. Жаңадан құрылған ұлыстың 

тұрғындары жеңіске жаткен билеуші топтың атымен «өзбек» деп аталды21, 542.  

Ал б.з. V ғ. «шығыстан батысқа бағытталған Ұлы көштен» басталған түркітілдес халықтардың 

Алдыңғы Азияға (Кавказдың теріскейі, Әзірбайжан, Анадолы жері) ендеуі VIII-X ғасырларда ары 

қарай жалғасып, XI ғ. оғыз тайпаларының (селжуктар) осы территорияларды жаулауына ұласты. XI-

XIV ғасырларда оғыздар мен татарлардың Кавказдың шығысына жасаған жорықтарының 

нәтижесінде Кавказдың теріскейі түркіленеді22, 89.  XIII-XVI ғ. осман түркілері Еуропа, Кіші Азия, 

Африканы жаулап, Осман Империясын құрады22, 98.  

XVI-XVIII ғ. алдымен Орыс мемлекеті, кейіннен Петр І патшаның реформасынан соң Ресей 

Империясы бұрынғы Алтын Орда территориясында пайда болған Қазан, Астрахан, Қырым, Ноғай 

Ордасы тәрізді хандықтардың, кейіннен XIXғ. Орта Азияны, Хоқан хандықтарының, Шығыс 

Кавказдағы бірнеше Әзірбайжан хандықтарының жерін өзіне қосып алады. Сөйтіп, ХХғ. басында 

Осман империясы мен Хиуа хандығы (1512-1920), ал ХХғ. 20 жылдардан кейін бір ғана Түркия 

дербес түркі мемлекеті болып қалды.  

ХХғ. 90-жылдары КСРО-ның тарауына байланысты оның құрамында болған 5 бірдей 

түркітілдес мемлекеттер егемендікке қол жеткізді, соның нәтижесінде қазіргі дүниежүзінің геосаяси 

картасында 6 бірдей тәуелсіз түркітілдес мемлекеттер сап түзеді: Әзірбайжан, Қазақстан, 

Қырғызстан, Түркия, Түркіменстан, Өзбекстан.  

Түркілердің адам санына қатысты өсімі тұрғысынан алғанда Түркия бірінші орында болатын 

болса, таралу аймағы жағынан Ресей территориясы ең көлемдісі саналады.2002 жылғы Бүкілресейлік 

санақ бойынша Ресейде 25 түркітілдес халықтар өмір сүреді. 

Жаһандану процесі және түркілердің басқа халықтармен бірігуі оларды тарихи ареалдарының 

шет-шекарасынан шығуға жетеледі. Бүгінде түркілер Еуразия, Солтүстік Америка, Австралия 

құрлықтарындағы сан алуан мемлекеттер құрамында, Орта Азия, Кавказ, Жерорта теңізі, Оңтүстік 

және Шығыс Еуропадан Ресейдің Қиыр Шығысына дейінгі территорияда өмір сүріп жатыр. Қытайда, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/650
https://ru.wikipedia.org/wiki/969
https://ru.wikipedia.org/wiki/1465
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1500_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1512
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
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Америкада, Таяу шығыс және Батыс Еуропа мемлекеттерінде таралған шағын санды түркі этностары 

жаһандану процесіне тойтарыс бере алмай біртіндеп жойылу үстінде.  

Діни наным-сенімі тұрғысынан алғанда түркілер ерте замандардан Көк Тәңіріне табынып келді. 

Қазіргі кезде түркі халықтарының діндері әртүрлі. Олардың басым көпшілігі ислам дінін (мұсылман-

сүнниттер), тывалар мен сары ұйғырлар будда дінін, чуваштар, гағауыздар және якуттер христиан 

дінін, қараймдар иудаизмді (караизм) ұстанады. 

Түркі тілдерінің саны ғылыми әдебиеттерде әр түрлі көрсетіледі. Мәселен, КСРО ҒА тарапынан 

1966 жылы жарық көрген ұжымдық монографияда 23 тірі түркі тілі, ал А.А. Реформатскийдің 1967 

жылғы «Тілтануға кіріспесінде» түркі тілдерінен 25 тірі, 7 өлі тіл ретінде көрсетіледі23, 98. 1997 

жылы жарық көрген «Әлем тілдері: Түркі тілдері» сериясы бойынша 39 тірі және 15 өлі түркі тілдері 

бар деп саналады.  

Мемлекеттік-территориялық құрылым тұрғысынаналғанда қазіргі кезде 6 тәуелсіз түркі 

республикалары бар. Ал ұлттық автономиялар саны  13: ҚХР-да  1: Шынжан-Ұйғыр автономиялық 

районы (қазақтар, ұйғырлар, тывалар); Ресей федерациясында  10: Тыва Республикасы; Чуваш 

Республиксы; Башқұртстан Республикасы; Татарстан Республикасы; Саха Республикасы (Якутия); 

Қарашай-Черкес Республикасы (қарашайлар, ноғайлар); Алтай Республикасы (алтайлар, қазақтар); 

Дағыстан Республикасы (құмықтар, ноғайлар, әзірбайжандар); Кабардин-Балқар Республикасы 

(балқарлар, татарлар, түріктер); Хакасия Республикасы); Молдавияда  1: Гагаузия; Өзбекстанда  1: 

ҚарақалпақРеспубликасы (қарақалпақтар, қазақтар, өзбектер) 

Тәуелсіз түркітілдес мемлекеттердегі тұрғындардың жалпы санына шаққанда түркітілдес 

халықтардың саны Әзірбайжанда 90%, Қазақстанда 73 % (2010ж. санақ бойынша), Қырғызстанда 

85 % (2009ж. санақ бойынша), Түркияда (78% 2013ж.), Түркіменстанда 85 %, Өзбекстанда 80 % 

(2013ж) пайыздық көрсеткішті құрайды. 

Қорыта айтқанда, түркітектес этникалық топтардың және олар мекендеген жерлердің 

мемлекеттік тұрғыдан ресми түрде біріктірілуі әр түркі халқының дербес этнос ретінде нығаюына, 

тілінің тұрақты қалыпқа түсіп жүйеленуіне игі ықпал еткені даусыз. Алайда кез келген жаңа 

этностың, оның тілінің қалыптасуы бірнеше ғасырды қамтитын даму үдерістерінің нәтижесі 

болғандықтан, жүз жыл ішінде жаңа бір халықтың, оның тілінің пайда болуы этноэволюциялық, 

глоттоэволюциялық заңдылықтар мен ұстанымдарға сәйкес келе бермейді. Соған орай әр түркі 

халқының және оның тілінің қалыптасуына негіз болған этноғенездік, глоттогенездік процестер де 

көне замандардан бастау алатыны анық.  

Белгілі бір қауым өкілдерінің гендері мен морфологиялық белгілері, жалпы антропологиялық 

тұрпаты (антропометриялық, серологиялық, одонтологиялық, дерматоглификалық, краниологиялық, 

палеонтропологиялық негізде) халықтың этникалық тарихынан, басқа қауымдармен байланысынан, 

мәдени-тарихи кезеңдердегі орын ауыстыруынан, кәсіби бейімділігінен т.б. сипаттарынан белгі 

беретіні, яғни халықтың этникалық генезисін анықтап бере алатындығы сияқты тіл де сол тілде 

сөйлеуші этностың қалыптасу тарихы, этностық құрамы, тарихи-мәдени байланыстары, 

дүниетанымы, салт-дәстүрі, наным-сенімі, кәсібі, географиялық ортасы тәрізді этносқа қатысты 

көптеген мәселелерден хабар бере алады.  

Тілдің этнос болмысын айқындаудағы қызметі жайлы академик Ә.Қайдар «Этнос туралы 

кейбір деректер бүгінгі ұрпаққа археологиялық қазбалар мен сәулет кесенелері, тас мүсіндер мен 

қашалып жасалған тас ескерткіштер арқылы жетуі мүмкін. Бірақ бұларлың бәрі – этнос басып өткен 

өмірдің мың бір елесі ғана. Этностың шынайы бейнесі, болмысы оның тілінде ғана, тілі арқылы ұрпақ 

жадында сақталады. Этнос туралы осыншама мол деректер мен мағлұматтарды тек тіл ғана өз 

бойына сыйғызып, сары майдай сақтап, шашпай-төкпей ұрпағына жалғастыра алады. Осы қасиетіне 

байланысты тіл феноменін – «тіл әлемін» этностың өзін танып-білудің қайнар көзі, біліктіліктің 

кәусар бұлағы десек, артық айтқандық емес. Бұл ұғымның ауқымына тілдің барлық қасиеті сыйып 

тұрғандай: этностың дүниеге келуіне ұйтқы болған да – тіл, рухани-мәдени өмірінің өзегі де, өзін-өзі 

танып-білудің өлшемі де  сол тіл. Сонымен, «тіл әлемі» дегеніміз – этнос болмысына қатысты 

мыңдаған, тіпті миллиондаған мағыналық бірліктердің жиынтығы, синтезі»24, 11 деп атап 

көрсетеді. Түркілердің этникалық қалыптасу барысында басынан кешірген тарихи оқиғалар легі, яғни 

тарихи факторларолардың тілдерінің даму эволюциясын дәуірлеуде, түркі тілдерін 

классификациялауда, түркі тілдерінің өзара байланысын және өзге тілдермен қарым-қатынасын 

айқындауда, олардың арасындағы ортақтықтар мен әр тілдің өзді өзіне тән ерекшеліктерді анықтауда 

ескерілетіні даусыз. 
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Мәмбетовтың «Түркстан» романы мысалында) 
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Бекбергенова А.У. Қарақалпақ фольклористикасында «Қоблан» дәстанының 

изертлениўи мәселеси 
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Инкарбек Т.Г. 

Қосыбаев М.М. 

Жүсіп Баласағұн «Құдатғу білік» жазба ескерткіші тіліндегі 

рухани құндылықтар жүйесі 
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Шайхыстамова М.Б. Бейсембай Кенжебайұлы зерттеулеріндегі хандық дәуір 

фольклоры 
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Ахметова Ж. Мағжан Жұмабаевтың Түркістандағы шығармашылығының 

негізгі бағыттары 
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Махаш Г. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдеби сынының танымдық 

құндылықтармен сабақтастығы (1960-1990 жылдар) 
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Сұлтанбекова Ж.К. Дулат Исабековтың «Ертегі елінде немесе қоштасу вальсі» ертегі-

повесінің идеялық мәні 
 

533 

Жаздықбаева Р.П. Б.Кенжебайұлының қазақ әдебиеті тарихына қатысты 

көзқарастары әдеби сын таразысында 
 

 

536 

Календерова А. 

 

Современные колыбельные песни и обрядовый фольклор 

каракалпакского народа 
 

 

541 



586 
 

Önal K. Türk halk türkülerinde kuşlar 
 

544 

Әмирлан С.Е. Қарақалпақ балалар ойындарының ұйымдастырушылық 

құрылымы (жанрлық құрамы және ерекшеліктері) 
 

 

550 

Ельшибекова Н.Х. Діни айтыстың танымдық табиғаты  
 

554 

Абдуова Н.М. Лиро-эпостық жырлардағы ислам дәстүрінің қызметі 
 

558 

Ертаева Б.Б. Балалар әдебиетінің тарихына қысқаша шолу 
 

561 
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Сағидолда Г.    

 
 

Түркі лексикологиясының өзекті мәселелері 
 

Түркі тілдерінің тарихын түркілердің этникалық қалыптасу  
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материалдарының жинағы 
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«Тұран» баспаханасы 
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161200, Қазақстан Республикасы,  
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сайтынан оқуға болады. 

 

Авторлардың мақалаларындағы ой-пікірлер редакцияның 

көзқарасын білдірмейді. 

 

 

 

 

Көлемі 70х100 1/16. Қағазы офсеттік.  

Шартты баспа табағы 36. 
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