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ТІЛ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

ӘОЖ 920.4 
 

ШЕЖІРЕ ШЫНДЫҒЫ: КІСІ ЕСІМДЕРІНДЕГІ УӘЖ  

VALUES THE NAMES OF ANCESTORS IN SHEZHIRE 
 

А. Б. САЛҚЫНБАЙ* 
 

Түйіндеме 
Мақалада қазақ шежірелерінің маңызы сарапталған, сондай-ақ қазақ 

шежіресіндегі кісі есімдерінің қойылу үрдісіндегі ұлттық дүниетаныммен тікелей 

байланысы зерттелген. Антропонимдердің жалпы жүйесі, олардың семантикалық 

және уәждемелік ерекшеліктері, сондай-ақ қазақ шежіресінің тарихы қарастырылған. 

Қосалқы сөздер негізінде құрылған есімдер мен олардың парадигмалары когнитивтік 

және уәждемелік аспектілері тұрғысында зерттелген. 

Кілт сөздер: шежіре, антропоним,  уәждеме, ұлттық дүниетаным, когнитивтік 

және уәждемелік аспектілер. 
 

Summary 

The article analyzes the significance of the Kazakh pedigrees, and studies 

philosophy and values the names of ancestors in shezhire. Considering the general system 

of names and their semantic and motivational features, gives an overview of the history of 

shezhire. Names that are based on key words and their paradigms are studied in the 

cognitive and motivational aspects. 

Keywords: pedigrees, antropony, motivation, national outlook, cognitive and 

motivational aspects. 
 

Қазақ халқының ұлттық дүниетанымын таңбалайтын, көп 

уақыттан бері көзден таса қалып, көңілден кетіп бара жатқан 

жәдігерліктің бірі – шежірелер. Шежіре – дала мәдениетінің өзіндік 

ерекше үлгісі. Қазақ халқы ауызша және жазбаша шығарылған 

шежірелерге, олардың шындыққа жақын болуына ерекше мән берген, 

өйткені бұл өздерінің негізгі тектілік, қандық дамуын анықтап, жіпке 

тізгендей етіп сақтап отыратын, атадан балаға мұра етіп қалдырылатын  

ататектік мағлұматтар жүйесі еді. Шежіре – халықтық терең 

дүниетанымның жемісі, түптеп келгенде, қанның тазалығын, ұрпақтың 

тәні таза, жаны сау болуын көздеген іргелі ілімнің көрінісі. Тереңнен 

тамыр тартатын халықтық ілім мен оның мәдени-рухани деңгейі 

қалыптастырған шежіре әлемдік дүниетанымда теңдесі жоқ іргелі жүйе  

                                           
* филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті. Алматы-Қазақстан. 

Doctor of Philology, professor, Al-Farabi Kazakh National University. Almaty-Kazakhstan.  
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ретінде таныла алады. Қазақ ұлтының рухани  байлығының бір сарасы, 

“жеті атасын білмеген – жетесіз” деген тағылым қалыптастырған елдің 

үлкен тарихи дерегі шежіре деп білеміз. Шежіренің тарихы көнеден 

бастау алады. Қазақ халқының шежіре сілемдерін Геродот 

жазбаларынан бастап, қытай, араб, орыс дереккөздерінен табуға 

болады. Шежірелік деректер М. Қашқаридың “Диуани лұғат-ат түрік”, 

Әбілғазы Баһадүрдің “Шежіре-и түрк”, Қ. Қ. Жалаиридың “Жәми-ат 

тауарих”, М. Х. Дулатидың “Тарих-и Рашиди”, Утемиш хаджидың 

“Чингиз-наме” атты еңбектерінен басталып,  Ш. Уәлихановтың “Қазақ 

шежіресі” атты мақаласы, Ш. Құдайбердіұлының “Шежіресі”,                

М. Ж. Көпеевтің “Қазақ шежіресі”, сондай-ақ кейінгі жылдары 

баспалардан жарық көрген әр түрлі рулардың шежірелері арқылы 

жалғасын табады.  

ХVІ ғасырда өмір сүрген Мұхаммед Хайдар Дулатидың парсы 

тілінде жазылған “Тарих-и Рашиди (Хақ жолындағылар тарихы)” деп 

аталатын еңбегі түпнұсқадан тәржімаланып, 2002 жылы «Тұран» 

баспасынан жарық көрді. Ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан бұл еңбек 

туралы ең алғаш рет қазақ ғылымында “Қазақтың тұңғыш тарихшысы” 

деген мақалада 1941 жылы “Әдебиет және искусство” деген журналда 

жазып, атын атаған еді. “Тарих-и Рашиди” сол заманда жазылған 

еңбектердің үлгісімен, “Мейірімді, рақымды Алланың атымен 

бастаймын!” деген жолдармен басталады да, рахымы мол алланың 

атына мадақ айтылады. Мұхаммед пен оның сенімді достары Әмір әл-

муминин Әбу Бәкір Сыддықтың, Әли хазіреттің, Омар ибн Хаттабтың 

есімдері аталып, оларға мадақ айтылады. Еңбектің хижраның 951 

жылы басталғаны, “Шыңғыс ханнан бастап, Тоғлық Темірге дейінгі 

моғолдар мен моғол хандарының өмірі тарихи шығармада кеңінен 

жазылған. Бірақ Тоғлық Темірден кейінгі хандар жайлы еш нәрсе 

жазылмапты. Дәлірек айтсақ, олар туралы тарихшылар тек сөз 

арасында ғана атап өтіп, көңіл аудара бермегендігі” туралы айтылып, 

еңбектің негізгі мақсаты айқындалады [1, 40]. Еңбектің не себепті 

“Тарих-и Рашиди” деп аталғаны туралы ғалымның өзі еңбегінде былай 

деп жазады: “Кітаптың “Тарих-и Рашиди” аталуының мынадай үш 

түрлі себебі бар. Оның біріншісі, Тоғлық Темір хан Ислам дінін 

маулана Аршадалдиннің ықпалымен қабылдады. Біз бұған кейінірек 

тоқталамыз. Екінші бір себебі Тоғлық Темірге дейін-ақ исламды Барақ 

хан, одан кейін Кебек хан қабылдаған еді. Алайда осы хандар дәуірінде 

моғол ұлыстары ислам дінінен дұрыс жол таба алмады. Ал құдіретті де  
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мәртебелі Тоғлық Темір хан мен бақытты моғол ұлысы исламнан 

дұрыс жол тауып, ұлылыққа бет бұрды. Үшіншіден, қазіргі уақытта 

моғол ханы Әбдірашид хан болғандықтан, бұл тарих соған арналып, 

оның құрметіне құрастырылып отыр. Осы үш себептен бұл тарих 

“Тарих-и Рашиди” деп аталынды” [1, 41].     

 Кітаптың жазылуының негізгі себептері хандардың тарихымен, 

олардың ислам дінін қабылдауымен байланысты болған. Біз үшін 

маңыздысы еңбек өз кезіндегі тарихи тұлғалар мен олардың есімдері 

туралы сыр шертеді. Кісі есімдері номинативтік табиғатында шартты 

болғанымен, жасалу үлгісі мен қойылу үрдісінде ұлттық 

дүниетаныммен, уақыт факторы әкелген заманaуи жаңалықтармен 

тікелей астарласып, байланысып жатады. Мәселен, Тоғлық Темір хан 

деген кісі есімінің үш сөзден тұруының өзіндік ішкі уәжі бар. Тоқлық 

сөзінің ДТС-тағы мағынасы – достаток, тоқылық – благонравный, 

благовоспитанный [2, 576-577]. Темір сөзінің қойылу уәжі темір 

сияқты сынбайтын, мықты болу, қайратты, қажырлы болу дегенді 

көрсетеді. Тоғлық Темір хан – хан аталуының мәнісі, ол алғашқы 

Моғолстан хандарының бірі болған, сондықтан оның титулдық мәні 

бар. Шыңғысханның екінші ұлы Шағатайдан тарайды. Олай болса, 

Тоғлық Темір хан атауының уәжі тәрбиелі, текті, дәулетті, қайратты, 

мықты, хан болады. Шынында да, Тоғлық Темір хан 1347-1348 

жылдардан бастап, өмірінің ақырына дейін тақта отырады.       

Аршадалдин сөзі түрік сөзі емес, араб-парсы тілінен енген кісі 

есімі. Аршадалдин дін басы, шейх, атақты Бухаридің ұлы болған. 

Тоғлық Темір хан Аршадалдиннен ислам дінін қабылдаған. Барақ – 

кісі есімі. Шағатай ұрпағының өкілі, Шағатай ұлысында билік еткен. 

Барақ сөзінің ДТС-тағы мағынасы – собака с лохматой и длинной 

шерстью, отличается необычной стремительностью и ловкостью, 

считается лучшей среди охотничьих собак, - деп көрсетілген [2, 83]. 

Шыңғыс хан ұрпақтарына жиі қойылған есімнің бірі. Жеті қазынаның 

біріне саналатын иттің жақсы қасиеттеріне байланыстырылып 

қойылуы, иттің алғыштығы, жылдамдық қасиеті, жүйріктігі уәж болуы 

ықтимал. Кебек - кісі есімі. Шағатай ұрпағының өкілі. Кебек сөзі араб 

тілінен енген. Негізгі мағынасы – звезды, светила, планеты [2, 290].  

Әбдірашид хан - кісі есімі. Шағатай ұрпағының өкілі, Сұлтан Саид 

ханның ұлы. Моғолстанда біраз жыл билік еткен. Бұл ханның тұсында 

шайбанилықтармен арадағы ұзақ уақытқа созылатын жауласу тоқтаған. 

Әбдірашид хан сөзі – үш бөліктен тұрады: әбді, рашид, хан. Хан бұл 

жерде титулдық мәнде тұр. Әбді және Рашид сөздері араб тілінен енген  
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атаулар. М.Х.Дулати кітабына оның есімінің екінші жартысын алып 

пайдаланған, әрі кітапты осы кісіге сый ретінде тартқан.  

Мұхаммед Хайдар Дулатидың “Тарих-и Рашиди (Хақ 

жолындағылар тарихы)” аты еңбегінде барлығы 857 кісі есімі берілген. 

Бұл есімдердің дені араб тілінен енген кісі аттары. Көптеген есімдердің 

алдында әбу, әмір, бек, сұлтан, баба, қожа, қажы, қази, мырза, ұстаз 

сөздері тіркесіп отырады. Кісі есімдері осы тірек сөздермен бірге келіп, 

өзіндік сөзжасамдық парадигма құрай алады: Мысалы, Әбу сөзінің 

тіркесуі араб тілінен енген есімдерді қою үрдісімен байланысты: Әбу 

Бәкір мырза, Әбу Бәкір Кулуи, Әбу Ысқақ, Әбу Талиб Макки, Әбу-л 

Джаһл, Әбу-л Фатх Сұлтан Саид, Әбу Ханифа т.б. Әбу тірек сөзімен 

барлығы 14 кісі есімі берілген. Мұндай кісі аттары кейде қазіргі қазақ 

тілінде кездеседі, тек олар бірігіп жазылып, қазақ орфоэпиясының 

заңдылығына бағындырылғандықтан, дыбыстық жағынан 

ерекшеленеді: Әбубәкір, Әбутәліп, т.б. Әмір тірек сөзімен байланысты 

кісі есімдерінің парадигмасы: Әмір Абдалаввал, Әмір бек Мұхаммед, 

Әмір Абдоләли, Әмір Әлі Тебризи, Әмір Әлі, Әмір Әбу-л Бақа, Әмір 

аға, Әмір Уали, Әмір Баба Әлі Әмір Аталлах, Әмір Абдолхай, Әмір 

Даим Әлі, Әмір Моғол, Әмір Саид Шариф, Әмір Тулақ, Әмір Мазид, 

Әмір Кака,  Әмір Қамбар  т.б. Әмір тірек сөзімен барлығы 64 кісі есімі 

берілген. Бек тірек сөзімен байланысты кісі есімдерінің парадигмасы: 

Бегім, Бек Мұхаммед, Бек Темір, т.б. 

Баба тірек сөзімен байланысты кісі есімдерінің парадигмасы: 

Баба Әлі шаһ, Баба Башағири, Баба Қулаған, Баба Сарық мырза, Баба 

Сұлтан, Баба Чучак, Баба Сайид, Баба тірек сөзі арқылы барлығы 9 кісі 

есімі берілген. Қожа тірек сөзімен байланысты кісі есімдерінің 

парадигмасы: Қожа Абдоләзиз, Қожа Абдолла, Қожа Абдолхади, Қожа 

Абдалхақ, Қожа Ариф Ривгани, Қожа Ахрар т.б.  Қожа тірек сөзімен 

жасалған 50 кісі есімі берілген. Мырза тірек сөзімен байланысты кісі 

есімдерінің парадигмасы: Мырза Әбу Бәкір, Мырза Әлі Кучак, Мырза 

Ахмед Бекжак, Мырза Шах Хусейін, Мырза Байсұңқар, Мырза Бади за 

Заман, Мырза Жахангир, Мырза Мұхаммед.  Мырза тірек сөзімен 

жасалған 28 кісі есімі берілген. Сұлтан тірек сөзімен жасалған 62 кісі 

есімі берілген. Ұстаз тірек сөзімен жасалған 10 кісі есімі берілген. 

Шейх тірек сөзімен жасалған 37 кісі есімі берілген. Демек, әбу, әмір, 

бек, сұлтан, баба, қожа, қажы, қази, мырза, ұстаз сөздері кісі есімін 

жасауда тірек сөздер ретінде қызмет атқарған деуге толық тілдік дәлел 

бар деп қарап, тұжырым жасауға болады. Бұл сөздер алғашқыда 

титулдық мәнде жұмсалған да, келе-келе кісі есімімен бірге жұмсала  
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келе, әбден қалыптасып, есіммен бірге келіп, жеке адам атын 

көрсететін дәрежеге де жеткен. Тірек сөздердің бөлек жазылуының 

үлкен мәні болған. Олардың әрқайсысының қойылу уәжі болған, сөздің 

мәні мен мағынасы сақталғандықтан, олардың ұғымдық сипаты 

болғандықтан  бөлек жазылған. Яғни біз мысалға келтіріп отырған әбу, 

әмір, бек, сұлтан, баба, қожа, қажы, қази, мырза, ұстаз т.б. тірек сөздер 

әрқайсысы өзінің титулдық мәнінде, толық негізгі мағынасын сақтап 

қолданылған. Л. З. Рүстемовтің “Казахско-руский толковый словарь 

арабско-иранских заимствованных слов” атты еңбегінде “Әмір – 

повелитель, эмир, правитель князь”, сұлтан - власть, господство, 

владычество; султан, государь, верховный правитель; ұстаз – учитель, 

наставник; қазы – судья, принимавший решения как по вопросам 

религии, так и семейного, наследственного и частично уголовного 

права, следивший за соблюдением мусульманами религиозных 

обязанностей, основываясь на установлениях корана, сунн и шариата; - 

мағыналарында жұмсалған деп көрсетілген [3, 47; 261; 285; 151].   

Ал қазіргі қазақ тіліндегі Бекмұхамбет, Бектемір, Бексұлтан, 

Бекжан, Бекайдар, Әмірмәжит, Әбубәкір, Әбутәліп, Әбусейіт, 

Әбумәлік, Шыңғысхан, Сұлтанмахмұт, Махмұтхан, Құлмұхаммед, 

Сұлтанәлі, Мырзаәлі, Мұхамедәлі, Ахметхан, Есімхан, Айымхан, 

Күнімхан, Сұлтанхан  сияқты т.б. есімдердің құрамындағы тірек 

сөздердің бірігіп жазылуының мәнісі онда сөздердің ішкі уәжі 

сақталмайды. Өйткені бұл тірек сөздердің қойылуында титулдық мән 

жоқ. Тек жаңа екіншілік мағына туғызатын сөзжасамдық мағына ғана 

бар.  

М. Х. Дулатидың “Тарих-и Рашиди” атты еңбегінде негізінен ер 

адамдардың есімі беріледі. Тек ішінара ғана әйел есімі кездеседі. 

Мысалы: Хадиша бегім, хан Сұлтан Ханым – Сансыз мырзаның қызы, 

Ханзада бегім - Бабырдың әпкесі, Ұрун Сұлтан ханым, Хан Сұлтан 

сұлтаным, Сахиб Даулат бегім, Сұлтаним бегім, Сұлтан Нигар 

ханым, Гәуһар шад бегім, Даулат Сұлтан ханым, Қарагөз бегім, 

Хабиба Сұлтан ханым т.б. Бұл әйел есімдерінің барлығы да хандар 

мен сұлтандардың анасы не әйелі ретінде көрсетілген.  

Еңбекте ішінара қазақ ру аттары да кісі есімдерінің құрамында 

кездеседі: Бахрам жалайыр, Бекжақ қаңлы, Зуннун Арғын, Мұхаммед 

қырғыз, Мизраб барлас, Мұрат барлас, Мырза Шаһ бек Арғын, 

Хұдайдад-дулат, т.б. Мұндағы ру аттарының қойылу уәжі олардың қай 

руға жататынын көрсету үшін қойылған. Бұл кісілердің барлығы да 

әмір қызметінде болғандығы баяндалған. 
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Байқап отырғанымыздай, М.Х. Дулати еңбегінде кездесетін кісі 

есімдерінің көпшілігі кірме атаулар. Олардың қойылуының уәжі 

негізінен Құрандағы кісі есімдерімен, ислам дініндегі аттармен тікелей 

байланысты болған. Яғни хандар мен сұлтандардың сол кездегі аттары 

негізінен ислам дінінің ықпалымен араб тілінен енген сөздермен 

аталған деуге толық негіз бар.  

Әбілғазының “Түрік шежіресі” атты еңбегі филология 

ғылымдарының докторы, профессор Б. Әбілқасымовтың аударуымен 

1991 жылы жарық көрген. Бұл шежіре ХVІІ ғасырда жарық көрген 

түркі жазба мұраларының ішінде елеулі орын алады. Шыңғыс хан 

ұрпақтары өздерінің тарихын “Шыңғыснаме”, “Шайбанинаме”, 

“Бабырнаме”, “Жами-ат тауарих” сияқты шежірелерде жаздырып 

қалдырғаны белгілі. Профессор Б. Әбілқасымов Әбілғазының “Түрік 

шежіресі” атты еңбегі туралы, оның негізгі ерекшелігі туралы мынадай 

ой айтады: “... аталған шежіренің екі ерекшелігі бар. Біріншіден, кітап 

авторы Шыңғыс ұрпағынан шыққан хан бола тұрып, өз тарихын өзі 

жазған; екіншіден, кітап тарихи, әдеби жағынан аса құнды” [4, 3].          

Б. Әбілқасымов бұл еңбек көркем шығарма емес, кімнен кімнің 

туғанын баяндайтын шежіре екенін жазады. Кітап алғысөзден басқа 

тоғыз баптан тұрады. Бірінші бапта құдай тағалланың Адам 

ғалиссаламды жаратқанының баяны айтылып, одан әрі Монғол хан мен 

оның Шыңғыс ханға дейінгі ұрпақтары, Шыңғыс хан мен оның 

ұлдарының баяны айтылады. “Түрік шежіресінде” барлығы 650-ден аса 

кісі есімі қамтылған. Нұқ пайғамбардан мұсылмандық тарихын бастай 

отырып, оның үш ұлы болған еді деп жазады: Хам - Үндістан жаққа, 

Сам – Иран жаққа, Иафес – солтүстік жаққа сапарға шыққан екен деген 

аңызды келтіреді. Иафестен сегіз ұл тарайды: Түрік, Хазар, Сақлап, 

Орыс, Мең, Шын, Кеймар, Тарих. Иафес өзі қайтыс боларында өзінің 

орнына үлкен ұлы Түрікті отырғызады. Бұл жердегі аңғарылатын 

жағдай, Түрік Иафестің ең үлкен ұлы болған, яғни Түрік кісі есімі 

болған. Еңбекте ұйғыр, қыпшақ, яғма (жағма), қалаш, т.б. тайпа, ел 

атауларының шығу төркіні баяндалады. Шежіреде Оғыз ханның хан 

болуы туралы, оның Тұран мен Үндістанға жорығы, Иран, Шам, 

Мысыр жақтағы сапары, оның ұлдары туралы мол мағлұмат берелік 

баян бар. Бұл Оғыз ханның үлкен ұлдарының аттары Күн, Ай, Жұлдыз, 

одан кейінгі ұлдарының аттары -  Көк, Тау, Теңіз деп аталған. Кісі 

есімдерінің осылайша аталуының да өзіндік терең мән-мағынасы бар 

деп есептейміз. Бұл аттар табиғаттағы негізгі құбылыстардың атауы 

екені белгілі. Түркілік дүниетаным бойынша Күн, Ай, Жұлдыз, Көк,  
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Тау, Теңіз – қасиетті әрі киелі ұғымдар. Сондықтан Оғыз ханның бұл 

есімдерді балаларына қоюының уәжі терең, әрі бұл түркілік көне 

дүниетаныммен астасып жатыр деп айтуға болады. Көптеген кісі 

есімдерінің уәжі, қойылу себебі көрсетіліп отырады. Мысалы, Оғыз 

ханның алты ұлынан тарайтын (ұлдарының аттары – Күн хан, Ай хан, 

Жұлдыз хан, Көк хан, Тау хан, Теңіз хан) жиырма төрт немересінің 

атының мағыналарын көрсетіп береді. Қали – мағынасы берік; Баят  - 

мағынасы дәулетті; Алқаүйлі – мағынасы сүйкімді; Қараүйлі – 

мағынасы қайда барса да үйлесіп отыра беретін болады; Языр – 

мағынасы ел ағасы; Ябыр – мағынасы – қарсы келгенді қағып түсер; 

Дудырға – мағынасы жұртты бағындыру, сақтауды білуші; Дүкір – 

мағынасы түкірік; Ұшар – мағынасы шапшаң; Қарнұқ – мағынасы 

үлкен; Бекдәлі – мағынасы сөзі құрметті; Баяндүр – мағынасы 

бақытты; Бочина – мағынасы талапты; Қарқын – мағынасы іскер; 

Жауылдыр – мағынасы намысқой; Жебні – мағынасы батыр болады; 

Салұр – мағынасы қылышты; Емүр – мағынасы байлығы асқан; Үркер 

– мағынасы жақсы іс істеуші; Егдүз – мағынасы жақсы қызметкер; Ауа 

– мағынасы жоғары мәртебелі; Қанық – мағынасы асыл т.б. [4, 25]. Бұл 

көрсетіліп отырған мағыналар көрсетілген атаулардың түсінігі, қойылу 

уәжі деп бағалауға болады. Ескеретін жағдай шежірелердің көпшілінде 

қазақ тарихының басы Оғыз хан есімімен байланыстырылып отырады, 

әрі оның ұлдарының аттары да өзгеріссіз алынады. Шежіреде былай 

дейді: “Монғол, түрік жұрттарының тегін, аттары мен лақаптарын 

жазған адам – Қызу йаңлы хожа Рашид айтқан екен: Шыңғыс хан 

әулетінен Иранда патшалық қылғандардан мұсылман болған Шыңғыс 

хан ұлы Толыханның ұлы Һалақу, оның ұлы Абақа хан, оның ұлы 

Арғын, оның ұлы Ғазан ғали ал-рахмет еді. Ол патша болғаннан кейін 

бір жерді байтақ қылды” [4, 29]. Толыхан деген кісі есімі екі сыңардан 

тұрады: толы және хан. Екі компонент бірігіп жазылған, сондықтан 

мұндағы хан сөзі титулдық мәнде айтылмаған деуге болады. Толы 

сөзінің ДТС-тағы мағынасы – польный, наполненный;  польностью, 

сполна; полная луна; весь, все; сондай-ақ Толу сөзі кісі есімі түрінде де 

кездесетіні көрсетілген [2, 573]. Абақа деген кісі есімінің “абақы” 

деген нұсқасының мағынасы ДТС-та “пугало на огороде; оберег от 

сглаза” деп көрсетілген. Көзден сақтау деген мағына атаудың негізгі 

уәжі болуы ықтимал. Арғын сөзі бұл контексте кісі есімі ретінде 

кездеседі. Бұл есім арғын руы аты арқылы уәжделуі мүмкін, өйткені 

тілімізде күні бүгінге дейін Дулат, Арғынбай, Найманбай, Наймантай, 

Алшын, Алшынбай, Торғауыт сияқты т.б. кісі есімдері кездеседі. 
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Һалақу деген кісі есімі кейде фонетикалық нұсқасында Құлағу түрінде 

де кездеседі. Біздіңше, бұл монғол тілінен енген есім болуы мүмкін. 

Шежіреде “Шыңғыс ханның он үш жасынан қырық жасына дейінгі 

істерінің баяны” жазылған бөлімде көптеген кісі есімдері беріліп, 

кейбірінің қойылу уәжі көрсетілген. “Шыңғыс ханның анасының аты 

Оолұн еді, екі лақабы болушы еді: бірі Оолұн әйке, екіншісі – Оолун 

қошын. Әйке монғол сөзі, ұлық деген сөз, қошын – қытай сөзі, 

мағынасы монғолдағы қатын, тәжіктің бану, өзбектегі бәйбіше деген 

сияқты, үйдің, малдың иесі деген сөз. Ол кісі Ақнұр руынан еді, 

ақылды, кең пейіл, ұстамды әйел болатын”. “Түрік халқы ардақты 

кісілерін ата дер, мысалы, Хакім ата, Сейіт ата деген сияқты” [4, 53]. 

Хакім сөзінің  мағынасы Л. З. Рүстемовтің “Казахско-руский толковый 

словарь арабско-иранских заимствованных слов” сөздігінде 

“правитель, губернатор, начальник”  деп түсіндірілген [3, 289]. Сонда 

Хакім, Хакімбек, Әкім, Әкімбек, Әкімтай сияқты кісі есімдері осы 

мағына арқылы уәжделген деп түсіндіруге болады.      

Әбілғазы Бахадүрдің “Түрік шежіресі” атты еңбегінде кездесетін 

кісі есімдерін былайша бөлуге болады:  

1. Түркі тіліндегі есімдер;  

2. Монғол тілінен енген есімдер; 

3. Араб тілінен енген есімдер;  

 Шежіре тілінде өзгелермен салыстырғанда түркілік кісі аттары 

сиректеу ұшырасады. Дегенмен, М. Х. Дулатидың еңбегімен 

салыстырғанда, Шыңғысхан ұрпағының тарихы болғанына қарамастан, 

араб тілінен енген есімдермен бірге, түркілік есімдер де  кездеседі. 

Мысалы: Ерқыл, Сүйініш, Ай хан, Күйік, Абақа, Ақатай, Бұқа, Оң хан, 

Байтемір, Еркеқара, Көкше, Дәрітай, Күшлік, Тоқтабегі, Идіқұт, Алтан, 

Туғашар, Толыхан, Темір, Тоқтамыс, Ерсары, Илбарыс, Күнше, Тұрхан 

қатын, т.б. Монғол тілінен енген кісі есімдері: Бұғұн, Бұдынжар, 

Байсанқұр, Мамиқай, Барғұтай, Мұрқад, Дотумен, Кәнду чене, Түмне, 

Бартаң, Қыдан, Дөрбітай, Есуки, Мұңдай, Тимаж, Қалмажухан, 

Барғүнай, Бөрте, Бөкебендур, Жакембу, Аланқо, Доту, Қадан тайшы, 

Мәтушах, Табұдай, Енкірес, Нәкүз, Жорлық, Қабай, Жошы,Сүбідей,  

т.б. Араб тілінен енген кісі есімдері: Назарқожа, Мұхаммедқұлы, 

Әбілғазы, Сұбханқұлы, Шәріпмұхаммед, Сұлтан Мұхаммед, 

Шейхислам, Хамар тегін, Жалеладдин, хан Мәлік сұлтан, 

Дінмұхаммед, Әлисұлтан, Мәлік Сейфутдин, Әміртемір, Шейх Хасан, 

Әбусағит, Қожағабит, Махмұт, Мұхаммедғазы, Сұлтанғазы,  
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Ғабдолғазы сұлтан, Спандияр хан, т.б. Араб және парсы тілінен енген 

кісі есімдерінің көпшілігі қазақ тілінің орфоэпиялық айтылу ырғағына 

қарай өзгеріп, тіліміздің сингармониялық заңына бағынған. Сондықтан 

да Мәлік, Әмір, Спандияр, Махмұт, Дінмұхаммед т.б. сияқты болып, 

тұлғалық жағынан өзгеріске түскенін көреміз. Шежіреде жиі 

кездесетін кісі есімі – Шыңғыс хан. “Шыңғыстың хан болған баяны” 

атты тараушада былай деп жазылған: “Шыңғыс ханның күші мен 

дәулеті күннен күнге өсе түсті. Жақын отырған елдердің тек күштілері 

ғана оған бағынбады, күші және саны аз елдер бірінен кейін бірі келіп 

Шыңғысқа бағынды. Хижраның бес жүз тоқсан тоғызыншы (жаңа 

есеппен 1202-жылы) доңыз жылында қырық жасында Шыңғысты хан 

көтерді. Найман кіре деген жерде үлкен той жасап, ас берді. Қонқамар 

руынан Меңлік ечекенің ұлы Көкше деген бар еді, халық оны 

“тәңірінің беті” дер еді. Сол келіп, “Маған тәңіріден ишарат болды. 

Темучинға бар, елге, халыққа “бұ күннен соң Темучин демесін, Шыңыз 

десін, жер жүзінің патшалығын Шыңызға, оның балалары мен 

тұқымына бердім” деп айтты деді. “Шыңның” мағынасы ұлық және 

қатты деген болар, -ыз оның көпшесі. Көкше Монғолияның суық, қыс 

күндерінде жалаңаш және жалаң аяқ жүрер еді” [4, 59]. Бұл мәтінде 

автор Әбілғазы Шыңғыс сөзінің жасалуының, мағынасының қалыптасу 

уәжін көрсеткен деп есептеуге негіз бар. Шыңғыс сөзі туралы әр түрлі 

этимологиялық болжамдар бар. Дегенмен, Әбілғазы келтіріп отырған 

ұлық, қатты сөзінің уәждік негізі бар деуге болады.    

Қоңқамар деген кісі есімінің уәжін былайша көрсетеді: “Ормауыт 

руынан бір кісі бар еді, оның үш ұлы болды. Үлкенінің аты бимәлім, 

жігіт болған соң жұрт оған Қоңқамар деген ат қойды. Қоңқ – монғол 

тілінде үлкен, үлкен қарғаны – қоңқ қарға дер еді. Қамардың мағынасы 

– мұрын, жоғарыда айтқан кісінің мұрны тым үлкен еді. Сондықтан 

Қоңқамар деп атап кетті, барша қоңқамар руы осы кісінің нәсілінен, 

бұл уақытта өздерін қамар руынанбыз дейді [4, 41]. Меңлік ечеке деген 

кісі есімінің уәжін Әбілғазы былайша көрсетеді: “меңлік ечеке – 

қоңқамар руынан еді. Меңлік әкесінің қойған аты. “ечеке” монғол 

тілінде ата дегенге келеді [4, 41]. Ерлат есімінің уәжі - Әбілғазының 

көрсетуінше, атаның сүйген ұлы деген мағына береді. Ол - әкесі жақсы 

көретін бір кісінің аты еді. Оны анасы да жақсы көрер еді, бүкіл Ерлат 

елі оның нәсілінен тарайды  [4, 42]. Келкіт кісі есімнің уәжі - 

Әбілғазының көрсетуінше, “Кісінің тілінің кемдігі болса, оны түрік 

халқы бөлтек дер, монғол келкі дер еді. Ол кісінің тілінің кемдігі бар 

еді, сол үшін Келкіт атады, барша келкіт елі сол кісінің нәсілінен  
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тарайды”. [4, 42]. Ғалымның айтуынша, монғол тіліндегі т әрпі 

қосылғанда бір нәрсеге қатыстықты білдіреді, түрікте -лы 

қосымшаның (атлы, тоңлы дегендей) мағынасын білдіреді. Сонда 

келкіт – тілінің кемістігі бар дегені. Түрік тіліндегі кісі есімдері 

Шыңғыстың Керейт Оңханмен соғысын баяндаған кезде, Жошы хан 

әулетінен Дешті Қыпшақта патшалық қылғандардың тарихын әңгіме 

еткенде жиі кездеседі.    

Ш. Уәлиханов өзінің “Қазақ шежіресі” аталатын еңбегінде 

қазақтардың  ру-руға бөлінуі бұрыннан келе жатқан дәстүр екенін атап 

өте отырып, Рашит-ат Дин, Әбілғазы, Шайбанинаме, Қадырғали 

Жалаири, Н. М. Карамзин. А. И. Левшин т.б. еңбектерін көрсетіп, 

қажет жерінде сілтеме беріп отырады. Шоқан Уәлиханов мақаласында 

барлығы 40-қа жуық кісі есімдері келтіріледі. Бұл ғылыми мақала 

болғандықтан, қазақ халқының құрамындағы рулар тарихы мен 

олардың атауы, қазақ елінің шығуы туралы бағалы да байламды 

пікірлер бар. Шоқан шежіресінде келтірілетін көптеген есімдер күрделі 

тұлғада болып келеді: Кәрім-Берді, Жабар-Керей Берді, Селд-Ахмет, 

Дәулет-Берді, Тас-Темір ұлы, Мұхаммед-Темір-хан ұлы, Ғийас-ад-дин 

Шәдібек, Ұрыс-хан, Құтлық-Темір, Әли-Темір бек, Тоқай-Темір, Үз-

Темір, т.б. Қазіргі қазақ тіліндегі кісі есімдерімен салыстыра қарар 

болсақ, осы атаулардың көпшілігі кездеседі, немесе нұсқалары бар. 

Олардың барлығы дерлік бірігіп жазылады. Олай болса, қазіргі кісі 

есімдерінің бірігіп жазылуының өзі кейінгі кездегі жазу дәстүрінің 

қалыптастырған үрдісі деп қабылдауға болады. Кәрім – берді, Дәулет-

Берді, Жабар-Керей берді  сияқты тұлғалардың қазіргі кездегі жазылуы 

Аллаберді, Тәңірберді, Жасағанберді, Құдайберді, Аллаберген, 

Тәңірберген, Жасағанберген, Құдайберген т.б. сияқты болып келеді.  

Шоқан Уәлихановтың өзіне дейін жазылған шежірелердің мәтінімен 

жақсы таныс болғаны байқалады. Ол Қ. Жалайридың “Жылнамалар 

жинағы” туралы мынадай пікір білдіреді: “Жылнамалар жинағы” Ораз-

Мұхаммед Қасым қаласын билеп тұрғанда, һижраның 1000 жылында 

Борис Годуновтың патшалығы соңында жазылған. Жылнама авторы 

Қасым қаласы билеушісі Ораз-Мұхаммедпен бірге болған, аты-жөні 

белгісіз... бұл жылнама таза араб тілінде жазылған аударма сөзбен... 

және тілмен, дегенімен түркінікі, далалық теңеулер мен мәтелдерге 

тұнып тұр  [5. 122-123]. Ш. Уәлиханов шежіреде Абылайхан, Жошы, 

Орыс хан, т.б. хандар туралы қызық деректер келтіреді. Шоқан қазақ 

шежіресін тізуден гөрі шежірелер туралы толғамды ой айтқан. 

Көптеген жазбаша шыққан шежірелерге сілтеме жасап, олардың бар 
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екендігін, өзінің білетіндігін де көрсеткен. Қазақ, өзбек, ұйғыр, монғол, 

татар сияқты т.б. халықтарды, үйсін, дулат, арғын, найман, керей т.б. 

руларды таратып, олардың тарихы туралы пікір білдірген.     

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының “Қазақ шежіресі” атты еңбегі 

арабтың хадим жазуынан бүгінгі әліпбиге түсірілген нұсқасында 

Сәрсенбі Дәуітұлының баспаға дайындауымен 1993 жылы жарыққа 

шыққан. Нұқ пайғамбардан басталатын адамзат тарихынан бастап, 

ғалым Оғыз хан тарихын көрсетеді. Оғыз ханның атын Уыз хан деп 

анықтайды. Мұндағы оғыз-уыз болып өзгеруінің фонетикалық 

заңдылығы бар. Яғни о дыбысы у-ға сәйкес дыбыс болғандықтан 

өзгеріп, -ғ тұрақсыз дыбыс ретінде түсіп қалады. Автор былай деп 

жазады: “Әуел басы Нұқ пайғамбардан тарап, бөлінгенде Жаппас 

(Иафес болуы керек) деген баласынан түрік, онан түтік, онан қой, онан 

киік, онан еділше, онан алтыншы, онан моғол, татардың моғолынан 

Қара хан, онан Уыз хан! Осы Уыз ханнан өрбіп, өнген нәсілден 

тарадық. Киіз үй сол Уыз ханның жасатқан үйі. Киіз туырлықты қазақ 

уыз үйлі атанғандығы сондықтан” [6, 12].    

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының Шежіресінде 2000-нан астам кісі 

есімі кездеседі. Шежіреде қазақ халқының қазіргі кездегі ат қою 

дәстүріне сәйкес келмейтін де аттар кездеседі. Автор мұндай аттардың 

қойылуының кездейсоқтығын көрсетіп, олардың уәжін, себебін 

көрсетіп отырады. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының “Қазақ шежіресі” 

атты еңбегінде кездесетін кісі есімдерінің дені қазақша атаулар. Мұнда 

араб тілінен енген есімдер жоғарыдағы еңбектерге қарағанда сирек 

ұшырасады. Мұның негізгі себебі хандардың шежіресі емес, халық 

шежіресі екендігімен де байланысты болуы керек.  

Сонымен, мәдениеттің негізгі сипатын танытатын – жазба тіл. 

Жазба тілі бар тіл - әдеби тілі бар тіл. Ал әдеби тіл – дамыған, 

нақтыланған, сұрыпталған, нормаға түскен тіл. Көне заманда-ақ, қазақ 

халқы әдеби тіл қалыптастырған, оның нақты деректері мол. Көне 

түркі тілінде жазылған қайсы бір ескерткішті алсақ та, оның көне қазақ 

тіліне тікелей қатысы бар.  Әлкей Марғұлан сөзімен түйіндесек: 

“Орхон-ойғыр жазуларын өзіне дәстүр қылған елдер – найман, 

керейлер, оңгіт-уақтар, меркіттер барлығы ерте кезден үкімет құрған, 

кейін қазақ ұлтына кірген тайпалар. Елді орхон-ойғыр жазуына 

үйретуге бұлардың үлесі зор“ [7, 70]. Сондықтан да бұл тайпалардың 

тілін зерттеп, олардың көне қазақ тілінің қалыптасуы мен дамуына, 

көне қазақ мәдениетін жасауға тікелей қосқан үлесін салмақтап 

саралау, қазақ мәдениетінің ежелгі қайнар көздерін айқындау қажет. 
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ӘОЖ 811.512.132 
 

ESKİ UYGURCA *SÜYE- FİİLİ VE TÜREVLERİ ÜZERİNE 

ON OLD UIGUR SÜYÄ- AND ITS DERIVATIONS 
 

E. UÇAR* 

 
Vefâtının 42. sene-i devriyesinde  

merhum Ahmet CAFEROĞLU’nun aziz hatırasına... 

 
Özet 
Eski Uygurca süye-’nin kökeni hakkında şimdiye değin etimoloji sözlüklerinde bir 

açıklama yapılmamıştır. Sadece, Räsänen, Orta Türkçe tanıklardan hareketle süye- ~ söye-

’yi ‘lehnen, stützen’ maddebaşı yapmıştır, ama kökeni hakkında bir şey söylememiştir. Eski 

Türkçedeki süyek’in şimdiye değin tanıklanmayan *süye- köküne dayandığı açıktır. 

Anahtar Kelimeler: süye-, süyek, Eski Türkçe, Orta Türkçe. 

 

 Summary 

There is no explanation in etymological dictionaries about the origin of the Old 

Uigursüyä- or süyäk.Only in RÄSÄNEN’s dictionary, süyä- ~ söyä-‘lehnen, stützen’ is 

made the itemtogether with Middle Turkic evidences, but nothing is found about its origin 

there. It is obvious that the Old Uigursüyäk is based on the unattested verb *süyä-. 

Key Words: süyä-, süyäk, Old Turkic, Middle Turkic. 

 

I. Giriş 

1969 yılında Sovyet Türkolog heyetinin ortak bir ürünü olan 

Drevnetyurkskiy Slovar yayımlanır. Sözlükte, Nadelyayev, Nasilov, Tenişev 

ve Şerbak gibi dönemin meşhur birçok Rus Türkologları projede görev 

almıştır. Sözlük, Türk Runik metinleri, Uygur metinleri ile erken dönem 

Orta Asya İslamî metinlerin sözvarlığını kapsar. 

Räsänen’in 1969’da çıkan Versuch eines etymologischen Wörterbuchs 

der Türksprachen başlıklı sözlüğü Türk dillerinin etimolojik sözlüğüdür. 

Doerfer’in 1963-1975 yılları arasında çıkan dört ciltlik Türkische und 

Mongolische Elemente im Neupersischen adlı eseri, Yeni Farsçaya 

alıntılanan Türkçe ve Moğolca verileri incelemektedir ve bu eser Eski 

Türkçe ile Altayistik sahasında etimolojik çalışma yapacaklar için önemli 

bir kılavuzdur.  

Clauson’un An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century 

Turkish (1972) başlıklı sözlüğü kendisinin ölümünden iki yıl önce 

                                           
* Yrd. Doç. İzmir-Türkiye. E-mail: merdemu@gmail.com 
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yayımlanmıştır. Uzun zaman süren çalışmaların bir ürünü olan sözlük, 

Radloff’un sözlüğünü tamamlamayı hedeflemiş, ancak bunun yapılmasının 

pek de mümkün olamayacağı anlaşılınca Türkçenin XIII. yüzyıl öncesiyle 

sözlük sınırlandırılmak zorunda kalmıştır.  

Erdal’ın Old Turkic Word Formation,a Functional Approach to the 

Lexicon adlı eseri Türk Runik, Uygur ve Karahanlı Türkçesi sözvarlığına 

dayanır. Eserde Clauson’ın sözlüğüne, Uigurisches Wörterbuch’a ve 

Drevnetyursky Slovar’a sık sık başvurulmuş ve gerektiği yerlerde 

bunlardaki bilgiler düzeltip değiştirilmiştir.  

Röhrborn tarafından 1960’lı yıllarda başlatılan Uigurisches 

Wörterbuch projesi Uygurca metinlerdeki bütün sözvarlığının tespitini 

hedeflemektedir (1977-1998, 2010, 2015). Ancak proje kapsamında şimdiye 

kadar Uygurca sözvarlığının sadece bir kısmı işlenebilmiştir. Proje dâhilinde 

sözlüğün yeni ciltlerinin çıkması beklenmektedir. 

Uigurisches Wörterbuch henüz tamamlanmadığı için Eski Uygurcanın 

sözvarlığının tamamına vâkıf değiliz. An Etymological Dictionary of Pre-

Thirteenth Century Turkish ve Drevnetyurkskiy Slovar gibi sözlüklerdeki 

eksiklikler büyük oranda Old Turkic Word Formation başlıklı çalışmada 

giderilse de bu konuda yapılacak çalışmalar için hâlâ zengin bir malzemenin 

olduğu söylenebilir. Makalemizde üzerinde duracağımız *süye- fiili de bu 

kapsamda değerlendirilmesi gereken bir kelime özelliğindedir. 

 

II. Eski Türkçe Tanıklar 

Eski Türkçe*süye- fiili ve türevleri hakkında Clauson’un sözlüğünde 

ve Drevnetyurkskiy Slovar’da herhangi bir kayıt bulunmaz. Sadece, 

Räsänen, Orta Türkçe tanıklardan hareketle süye- ~ söye-’yi ‘lehnen, 

stützen’ maddebaşı yapmıştır (1969: 435a). 

Eski Türkçede kelime hakkında leksikolojik ilk tespit Erdal 1991’de 

yapılmıştır. Kitapta sadece süyek ve süyeş-’e yer verilmiştir. İlk olarak {-

(O)k} eki bölümünde süye-’den türemiş süyek ‘support’ gövdesine değinilir 

ve kelimenin tayak ile birlikte kullanımına bakılarak sondaki ünsüzünün 

sedasız olabileceği tahmin edilmiştir (243). Ayrıca işteş gövdelerin 

incelendiği kısımda hapaks olarak gösterilen süye-ş- ‘support each other’ 

gövdesine yer verilmiş (567), bununla beraber bir ikinti(ş)ke ‘each other’ ile 

kullanılan fiiller arasında süyeş- de zikredilmiştir (581). 

Eski Türkçe döneminde, şimdiye değin Runik harfli metinlerde *süye- 

fiiline rastlanmamıştır. Eski Uygurcada ise, *süye- fiilinden {-(O)k} veya {- 
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(X)g}ile teşkil edilen1süyek iki yerde, *süye- fiilinin işteş gövdesi 

süyeş- de bir yerde geçen hapaks olarak tanıklanmıştır. Bunun dışında, Eski 

Türkçede *süye- köküne tesadüf edilmemiştir. 

Eski Uygurcada kelime hakkındaki ilkkayıtBerliner Turfantexte 

serisinin ilk cildinde bulunmaktadır. Kelime, işteş çatıda şöyle geçmektedir: 

tınl(ı)glı nomlı ikigü bir ikintike süyeşürler “Beide, Lebewesen und dharma 

stützen einander” (Hazai-Zieme 1971: D/127-128 [s. 36]). Cümledeki süyeş- 

için neşrin dizininde ‘sich stützen auf’ (1971: 64a) anlamı verilmiştir. Aynı 

cümlenin İngilizce tercümesi ‘to support’ için krş. Yakup 2010: 146-147.  

Maitrisimit Nom Bitig’in Türkçe ilk neşrinde TEKİN, süyek’in geçtiği 

yerde kelimeyi doğru okuyamamış, ama kelimenin anlamını yanında geçen 

tayak’a bakarak doğru anlamlandırmıştır: tört yıŋaktınkı bursoŋ kuvraglarka 

süŋ tayak kılsar (1976: 52,49 [s. 331]). Neşrin dizin kısmında kelimenin aslı 

Çince sung ‘refakat etmek, dayanak (?)’ gösterilmiştir (1976: 462b).Aynı 

metnin 1980’deki Almanca neşrinde ise kelimenin okunuşu düzeltilmiş ve 

kelimenin Kırg. süyök ile ilişkisine değinilmiştir (1980: 52 v20-21 [s. 147]). 

Altun Yaruk’un V. kitabında (367/8) aslında süyek kelimesi 

geçmektedir, ancak şimdiye değin yapılan neşirlerde kelimenin okunuşu 

sorunlu olduğu için kelime tespit edilememiştir. Altun Yaruk’un St. 

Petersburg yazmasında Swnkynt’ şeklinde yazılan bir kelime vardır. Kelime, 

Tekin (1971: 45) ve Kaya (1994: 218) tarafından soŋınta şeklinde 

okunmuştur. Hâlbuki bu kelime metnin bağlamı bakımından hiç de uygun 

değildir. Muhtemelen St. Petersburg yazmasının müstensihikelimeyi 

anlayamadığı için yanlış yazmış olmalıdır. Aslında eserin Berlin 

yazmalarından birinde kelimenin doğru yazımı bulunmaktadır: swy’kyndyn 

(B 1 = *9059 ön yüz 6). Buna göre, Uygurca metindeki süyek, Çince aslında 

藉(= Taishō 665 16 424 b28) jie‘to lean on for aid’ (Giles 1964: 1537) 

karşılığındadır. Böylelikle Uygurca metindeki süyek ‘dayanak’, Çince 

metinle de uyuşmaktadır. 

III. OrtaTürkçe Tanıklar 

Eski Türkçe döneminde *süye- ve türevlerinin az kullanılmasına 

rağmen, Orta Türkçe döneminde kelime ve değişken şekillerikullanım 

sahasına daha çok çıkmaya başlamıştır.Orta Türkçede süye- ve türevleri ile 

süyek ve türevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

                                           
1 Kelimenin sonundaki ünsüzün sedalı mı yoksa sedasız mı olduğunun tespiti 

mümkün gözükmemektedir, zira /k/ ve /g/ ayrımı gözeten Mani harfli metinlerde 

süyek geçmemektedir. Erdal 1991’de kelimenin tayak ile birlikte kullanımına 

bakılarak kelime /k/’li okunmuştur (243). 
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söve ~ söye ~ söykegü ~ söykü ~ 

süvek ~ süye ~ süyek 

söken- ~ söygün- ~ söyke- ~ 

söyken- ~ söykendür- ~ söykenil- 

~ söykün- ~ süve- ~süven- ~ süye- 

~ süyen- ~ süyken-  

Harezm Türkçesi 

Rabguzî, Kısasu’l-Enbiyâ: kapug 

süyekiŋe (Al–Rabghūzī 1995: A 

242 r6 [s. 551]). Neşirde sübek 

tercih edilmiştir. Diğer nüshada 

süyek vardır. Krş. B 203 r2. Eserin 

Türkçe neşrinde ise süyek tercih 

edilmiştir. Bk. Ata 1997: 242 r6 

[s. 351]. 

 

Kıpçak Türkçesi 

 Codex Cumanicus: süyen- ‘sich 

lehnen, sich stützen’ (Grønbech 

1942: 81r 24 [s. 226]). 

 İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn: süve- 

‘dayamak’ (Toparlı 1992: 238r 2 [s. 

293]); süve-n- ‘dayanmak’ (Toparlı 

1992: 219r 7-8 [s. 281]) 

 Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-

Lugati’t-Türkiyye: süye- ‘ayn.’ 

(Salan 2010: 9v 17 [s. 320]); süye-

n- ‘ayn.’ (Salan 2010: 26r 50 [s. 

203]); söyke-n- ‘ayn.’ (Salan 2010: 

5v 9 [s. 203]). 

Kitāb fī ‘ilm an-Nuşşāb: süvek 

‘ayn.’ (Öztopçu 2002: 59 v7 [s. 

199], 60 r5 [s. 199]). 

Kitāb fī ‘ilm an-Nuşşāb: süven- 

‘ayn.’ (Öztopçu 2002: 32 r1 [s. 

191]); süyken- ‘ayn.’ (Öztopçu 

2002: 33 v8 [s. 191]). 

Çağatay Türkçesi 

 Pavet de Courteille: süye- 

‘soutenir, prendre sous les bras’; 

süye-n- ‘s’appuyer’ (1870: 363). 
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Eski Türkiye Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi1 

Kısasü’l-Enbiya: söyke-gü 

‘minder, döşek’ (Bayraktar 2008: 

263r 1 [s. 223]); söyke-gü ‘ayn.’ 

(Yılmaz 2013: 914(909)/6 [s. 

512]); söye ‘ayn.’ (Yılmaz 2013: 

771(770)/9 [s. 445]); söve 

‘kapıların alt ve üstünde bulunan, 

dönmeyi sağlayan miller’ (Yılmaz 

2013: 39(99)/9 [s. 81]); söykü 

‘dayanılacak şey’ (Yılmaz 2013: 

912(907)/12 [s. 511]). 

Kısasü’l-Enbiya: söyke- ‘ayn.’ 

(Yılmaz 2013: 496/3 [s. 309]); 

söyke-n- ‘ayn.’ (Yılmaz 2013: 

682(681)/9 [s. 401]). 

Bahşayiş Lügati: söye ‘1. direk; 

2. kapının her iki tarafında 

bulunan ve kapıyı tutan doğrama’ 

(Turan 2001: 48v 10 [s. 164a]). 

Satırarası Kur’an Tercümeleri: 

söyke-n- ‘dayanmak, yaslanmak’ 

(Topaloğlu 1976: 112r 9 [s. 181]; 

Küçük 2014: 598v 5 [s. 320]; 

Ayhan 2007: 249r 4 [s. 89]); söyke-

n-il- ‘dayanılmak, yaslanılmak’  

(Topaloğlu 1976: 265r 6 [s. 470]; 

Kütükçü 2005: 563v 6 [s. 131]; 

Toker 2011: 491r 1 [s. 409]); 

Şâmilü’l-Luga: süye ‘söve, kapı 

ve pencerenin yerleştiği kasa, 

çerçeve’ (Akçay 2010: 125r 1 [s. 

886]). 

Amme Cüz’ü Tefsiri: söyke-n- 

‘ayn.’(Nisar 1987: 134r 10 [s. 51]). 

 Ferec Ba’d eş-Şidde: söyke-n- 

‘ayn.’ (Hazai-Tietze 2006: L 234r 

10 [s. 455]). 

 Tarih-i İbn-i Kesir 

Tercümesi:söyke-n-dür- 

‘dayandırmak’ (Ergüzel 1999: 419v 

16 [s. 480]). 

 Gülistan Tercümesi: söyke-n- 

‘ayn.’ (Özkan 1992: 28b 6 [s. 164]). 

 

                                           
1 Bu döneme ait kaynaklarda tespit edilen diğer tanıklar için bk. TS: 3532, 3538-3541. 
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 Hikâye Mecmuası (Destan-ı 

Geyik):söyke-n- ‘ayn.’(Korkmaz 

2012: 150v 2 [s. 477]). 

 İbni Mühennâ Lügati: söke-n- 

‘ayn.’ (Battal 1988: 63a). 

 Lehcetü’l-Lügat: söykü-n- ‘ayn.’ 

(1999: 604a-b). 

 Evliya Çelebi Seyahatnamesi: 

söyke-n- ‘ayn.’ (Dankoff 2008: III 

145r 8 [s. 211]). 

 Meninski: söygü-n- ~ söykü-n- 

‘ayn.’ (Tulum 2011: 1609a-b). 
 

 

IV. Türk Dillerindeki Tanıklar 

Modern Türk dillerinde süye- ve süyek’in türevleri mevcuttur. 

Aşağıdaki tabloda tespit edebildiklerimizi göstermeye çalışalım. 

öyö ~ öyöl ~ öyömjü ~ öyüö ~ 

söve ~ söye ~ söyeg ~ söykek ~ 

süyenç ~ süyendürüş ~ süyev ~ 

süyevsüyeş ~ süyölölüü ~ süyönç 

~ süyöö ~ süyündürüş ~ süyünüş 

~ üyex ~ 

höyke- ~ öyö:- öyön- ~ öyönnör- ~ 

öyüö- ~ söye- ~ söyel- ~ söyen- ~ 

söyeniş- ~ söyeş- ~ söyke- ~ söyke- 

~ söyken- süya- ~ süyal- ~ süyan- 

~ süyaniş- ~ süyat- ~ süye- ~ süye- 

~ süyen- ~ süyendür- ~ süyet- ~ 

süyö- ~ süyön- ~ süyü- 

Oğuz Grubu (Güneybatı) Türk Dillerinde 

Azerice: söykek ‘dayak’ (Orucov 

2006: 146b). 

Azerice: söyke- ‘dayamak’ (Orucov 

2006: 146b), ayrıca krş. söyke-n-. 

Türkiye Türkçesi: söve ‘1. kapı 

ve pencerenin yerleştiği kasa, 

çerçeve; 2. avlu kapısının iki 

yanına konan uzun taşlar’ (Türkçe 

Sözlük)1. 

 

                                           
1 Standart Türkiye Türkçesinde süye- ve türevleri, ağızlarda mevcudiyetini 

koruyabilmiştir:söyke- ‘dayamak, desteklemek’ (DS: 3683a), ayrıca krş. söyke-l-, 

söyke-n-; söyke ~ söykek ‘destek, dayanak’ (DS: 3683a); söğkegi ‘ayn.’ (DS: 3674b); 

söye ~ söve ‘ahşap ev yapılırken duvarları tutması için dikilen iki yanı oyuk direkler’ 

(DS: 3682b); söke ~ söğe ‘ocağın iç yanı, odunların dayandığı duvar’ (DS: 3674b), 
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Türkmence: söye ‘kapının iki 

tarafındaki ağaç dayanak’ 

(Kyýasowa 2016: 281b); söye-g 

‘ayn.’ (Kyýasowa 2016: 281b). 

Türkmence: söye- ‘dayanmak’ 

(Kyýasowa 2016: 281b), ayrıca krş. 

söye-n- , söye-l-, söye-ş-, söye-n-iş-.  

Kıpçak Grubu (Kuzeydoğu) Türk Dillerinde 

 Tatarca: söye- ‘dayanmak’ 

(Mahmutova 1979: 720b), söyke- 

‘dayanmak’ (Mahmutova 1979: 

714b). 

 Başkurtça: höyke- ‘ayn.’ (Agışev 

1993: 596b). 

Kazakça: süyev ‘ayn.’ (İskakov 

2011: 403b-404a). 

Kazakça: süye- ‘ayn.’ (İskakov 

2011: 395a-b); ayrıca krş. süye-n-. 

Kırgızca: süyöö ‘dayanma’, 

süyölölüü ‘dayanmış olan’, süyönç 

‘destek’ (Yudahin 1994: 674b). 

Kırgızca: süyö- ‘ayn.’ (Yudahin 

1994: 674a), ayrıca krş. süyö-n. 

Karakalpak: süyev 

‘ayn.’(Baskakov 1958: 594a). 

Karakalpak: süye- 

‘ayn.’(Baskakov 1958: 593b), 

ayrıca krş. süye-n, süye-t-. 

 Karaçay-Balkar: süye- ‘ayn.’ 

(Goçiyayeva-Suyunçev 1989: 

588a). 

 Kumukça: süye- ‘ayn.’ 

(Bammatova 1969: 295a) 

Karluk Grubu (Güneydoğu) Türk Dillerinde 

Yeni Uygurca: süye-ş ‘ayn.’ 

(Nadjip 1968: 528c); süye-nç 

‘ayn.’ (Nadjip 1968: 528c); süyü-

n-üş (Nadjip 1968: 529c); süyü-n-

dür-üş ~ süye-n-dür-üş ‘ayn.’ 

(Nadjip 1968: 528c, 529c). 

Yeni Uygurca: süyü- ‘ayn.’ (Nadjip 

1968: 529c), ayrıca krş. süye-n-, 

süye-n-dür-. 

 

                                                                                                           
vs. “Armanian Loanwords in Turkish” başlıklı eserde, Anadolu ağızlarındaki bazı tanıklarda Ermenice 

c’iw ve c’uik ‘roof, eaves’ ile Eski Türkçe süyek’in Anadolu ağızlarındaki bakiyelerinin birbirine 

karıştırıldığı görülüyor (Dankoff 1995: 730 [s. 145]). Bu nedenle,Dankoff 1995’te Türkçedeki Ermenice 
alıntı olduğu iddia edilen tanıkların bazıları tekrar gözden geçirilmelidir.  
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 Kaşgar ve Yarkend Ağzı: süya-l- 

‘ayn.’ (Shaw 2014: 3286 [s. 232a]); 

süya- ‘ayn.’ (Shaw 2014: 3288 [s. 

232b]) 1 ; süya-n-iş- ‘ayn’ (Shaw 

2014: 3290 [s. 232b]); süya-n- ‘ayn’ 

(Shaw 2014: 3291 [s. 232b]); süya-

t- ‘ayn’ (Shaw 2014: 3292 [s. 

232b]). 

Sibirya Grubu Türk Dillerinde 

Yakutça: öyöl ‘destek, erzak’ 

(Kałużyński 1995: 115); öyömjü 

‘ayn.’ (Kałużyński 1995: 123); 

öyüö ‘ayn.’ (Kałużyński 1995: 

316); üyex tayax ‘dayanılacak 

nesne’ (Kałużyński 1995: 338). 

Yakutça: öyüö- ~ öyö:-< *söye:- 

‘unterstützn, helfen’ (Stachowski 

1993b: 73). 

Dolganca: öyö: ‘Imbiß’ 

(Stachowski 1993a: 199). 

Dolganca: öyön- ‘sich stützen’ 

(Stachowski 1993: 198); öyönnör- 

‘sich anlehnen lassen’ (Stachowski 

1993a: 199). 

 

V. Kelimenin Kökeni Üzerine Bir Tahmin 

Eski Türkçe süye-’nin kökeni hakkında şimdiye değin etimoloji 

sözlüklerinde net bir açıklama yapılmamıştır. Sadece, RÄSÄNEN, Orta 

Türkçe tanıklardan hareketle süye- ~ söye-’yi ‘lehnen, stützen’ maddebaşı 

yapmıştır, ama kökeni hakkında bir şey söylememiştir (1969: 435a). Ayrıca, 

Türk Dillerinin Etimolojik Sözlüğü’nde süye- fiilinin modern Türk 

dillerindeki bakiyelerinden olan süyke- maddebaşı yapılmış ve kelimesüy-

ke- şeklinde tahlil edilmiştir. Sözlüğü hazırlayanlara göre bu süy- kökü sür- 

fiilinin bir varyantı olmalıdır (Levitskaya-Dybo 2003: 370). 

Dede Korkut’un Vatikan yazmasının neşrinde, eserde geçen söyken- 

için sö:k+e-n- şeklinde bir analiz düşünülmekte ve kelimenin kökündeki 

uzun ünlü nedeniyle söyk ve söv şekillerinin ortaya çıktığı iddia 

edilmektedir. Ayrıca sögüm ‘bir sele uzunluğundaki iplik ve benzeri’, sögüş  

                                           
1 Kitabın mütercimi Türkçe süye- ile Moğolca sörge- ‘karşı olmak, aleyhte olmak’ arasında bir 

ilişkinin olabileceğini tahmin etmektedir, ancak gerek seslik denklik gerekse de anlam 

bakımından bu iki kelime arasında bir münasebet düşünmek oldukça zor gözükmektedir. 
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‘arkadaş’, sövek ‘kemik’, sövük ‘ayn.’, sövüş ‘dost’ ve sökel ‘hasta’ 

kelimeleri de söyk ve söv ile ilişkilendirilmiştir (Kaçalin 2006: not. 68: 03 

[s. 249-250]). Burada, söyke- ile ilişkili görülen sögüm ‘bir sele 

uzunluğundaki iplik ve benzeri’ ve söyem ‘bir dikimlik bir sele 

uzunluğundaki iplik’, Moğolca kökenlidir. Kıpçak Türkçesindeki Moğolca 

alıntı söyem ve sögüm ‘span (of hand)’ için bk. Csáki 2006: 179-180. 

Dolayısıyla bu iki kelimenin Türkçe söyke- ile bir ilişkisi yoktur. Diğer 

taraftan sövüş ve sögüş ‘dost’ kelimeleri de Eski Türkçe sev- ‘sevmek’ 

fiiline dayanmaktadır. Son olarak,sökel ‘hasta’ ile ‘dayanmak’ kavramı 

arasında anlamsal bir ilişki kurmanın pek mümkün olmadığını söylemeliyiz. 

Eski Türkçedeki süyek’in şimdiye değin tanıklanmayan *süye- köküne 

dayandığı açıktır. Ancak tanıklanmayan *süye-’nin kökeni neye 

dayanmaktadır? Bunun hakkında kesin bir şey söylemek şimdilik pek kolay 

gözükmemektedir. 

Eski Türkçede kelimenin taya- ile birlikteki kullanımına bakılarak 

kelimenin kökeninin açıklamasında taya- fiilini de dikkate almak köken 

açıklamasında belki bize yardımcı olabilir.Eski Türkçe taya- ‘dayamak’ fiili 

hakkında şimdiye değin etimolojik sözlüklerde Räsänen’ki hariç herhangi 

bir izah yapılmamıştır (Clauson 1972: 567b;Erdal 1991: 245-246). Räsänen, 

taya-’nın kökünün Moğolca ile ortak olan tay- ‘kurban etmek’ fiilinin 

olabileceğini düşünür (1969: 455a-b), ancak Türkçe ve Moğolcadaki bu 

kelimeler arasında anlam bakımından bir ilişki bulunmamaktadır. Altay 

dillerinin etimolojik sözlüğünde kelime hakkında kayıt bulunmaz. Bk. 

Starostin 2003. Kelimenin Altay dillerinde muadilinin bulunmayışı 

kelimenin başka bir dil ile ilişkisini göstermektedir. Eski Türkçe taya- 

fiilinin Çince 戴 dài ‘to bear, sustain’ (Giles 1964: 10567 [s. 1308b]) ile 

seslik ve anlam bakımından benzeştiği görülmektedir. Çince karakterin 

tarihî dönemlerdeki seslik durumu için bk. Pulleyblank 1991: 69 ve 

Schuessler 2007: 203-204. Buna göre, Çince 戴 dài ile ilişkili olan farazî 

*tay kökünden Eski Türkçe {+A-} ile taya- fiili teşkil edilmiş olabilir. 

Acaba benzer durum *süye- için de geçerli olabilir mi? Eski Türkçede 

Çinceyle ortak bir *sü veya *süy isim kökünden Eski Türkçe {+A-} eki ile 

süye- meydana gelmiş olabilir mi? Gerçekten de Eski Türkçe *sü veya 

*süyile seslik ve anlam bakımından benzeşen Çincede iki karakter dikkati 

çekiyor: 树 shù‘a tree, flagstaff; to set up, errect, sow’ (Giles 1964: 10090 

[s. 1249b]) ve 柱 zhù ‘to support, sustain’ (Giles 1964: 2533 [316c]).树
shùkarakterinin tarihî dönemdeki seslik durumu için bk. Pulleyblank 1991:  
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289 ve 柱 zhùkarakterinin tarihî dönemdeki seslik durumu için bk. 

Pulleyblank 1991: 415. Eski Uygurcadaki Çince alıntıların Orta Çincenin 

geç döneminde bir kuzey diyalektiği vasıtasıyla geçtiği tahmin edilmektedir. 

Yukarıdaki iki Çince karakterden 树 shùkarakterinin *sü veya *süy ile 

seslik bakımdan daha çok benzeştiği, ama 柱 zhùkarakterinin ise seslik 

benzeşmeden ziyade anlam bakımından yakınlığının olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla Eski Uygurcaya geçen *sü veya *süyşeklindeki bir kök 

morfemin üzerine {+A-} ekinin getirilmesiyle süye- fiilinin meydana gelmiş 

olması bir tahmin olarak ileri sürülebilir. Eski Türkçede {+A-} eki isimden 

fiil (denominale verba) yapımında sıkça kullanıldığı gibi (Erdal 1991: 418-

429), tarihî ve modern Türk dillerinde de aktif olarak kullanılan bir ektir 

(Räsänen 1957: 144).  

Diğer taraftan bu fiilin Mançucada da bulunduğu görülmektedir. Krş. 

suǯa- ‘dayanmak’ (Cincius 1977: 120a).Eski Türkçe süye-’nin Altay 

dillerinin etimolojik sözlüğündeki kaydına bakıldığında, kelimenin Mançuça 

hariç, Moğolca muadili ile anlam ve ses bakımından uyuşmadığı 

görülmektedir (Starostin 2003: 1285).  

Eski Türkçe *süye-’nin dönüşlü gövdesi Codex Cumanicus’ta süyen- 

şeklinde geçerken, bu kök Tatarcada söye- şeklinde bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bu tanıklar fiilin Eski ve Orta Türkçede /ü/’lü okunabileceğine 

işaret etmektedir. 

Son olarak, aşağıdaki tabloda tarihî ve modern Türk dili alanında 

süye- ve bunun isim gövdesi süyek’ten türetilen gövdeler listelenmiştir:  

*süye- 

süye-l- 

süye-n- 

süye-n-iş- 

süye-ş- 

süye-t- 

süyek < *süye-k 

süyke- <süye-k+e- 

süyken- <süye-k+e-n- 

süykendür- <süye-k+e-n-dür- 

süykel- <süye-k+e-l- 

süykek <süye-k+e-k 
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VI. Kısaltmalar  

ayn. = aynı; bk. = bakınız; DS = Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü (1993); 

krş. = karşılaştırınız; TS = XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan 

Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü (1996). 
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АНТРОПОНИМИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ РОССИИ 
ANTHROPONOMY OF TURKIC PEOPLES OF RUSSIA 

 

А.С.ЖОЛДОШБАЕВ*  
 

Резюме 
В данной статье рассматривается антропонимия тюркских народов 

Российской Федерации. В рамках темы статьи рассмотрены такие вопросы, как 

национальные имена, мотивация и семантика личных имен, традиции присвоения 

личных имен. 

Ключевые слова: Антропонимия, личные имена, тюркские имена, традиции 

выбора и присвоения личных имен, происхождение и мотивы имен. 

 

Summary 

In this article discusses anthroponomy of Turkic peoples of Russian federation. 

Within the topic of the article they have such questions as national names, motivation and 

semantics of personal names, traditions of assigning personal names. 

Keywords: Anthroponomy, personal names, Turkic names, traditions of choice 

and naming, origin and name motif.  
  

 На территории Российской Федерации много тюркских народов, 

многие из которых имеют автономные образования. В списке 

тюркских народов Российской Федерации алтайцы, хакасы, тувинцы, 

якуты, татары, башкиры, карачаевцы и балкары,  кумыки, ногайцы, 

чуваши, крымские татары и тофалары (карагасцы). Традиции, 

связанные с выбором и присвоением имен, у тюркских народов 

Российской Федерации имеют большое разнообразие, вместе с тем ряд 

общностей. На традиции личных имен оказывали влияние различные 

факторы: национальные обычаи, территориальное расположение, 

вероисповедание, соседние народы, политический строй, влияние 

современности и др. 

 Интересным у алтайцев и хакасов является обычай запрета 

(табу) для жены произносить слова, используемые в качестве 

собственных имен мужа и всех старших родственников по мужской 

линии. Аналогичная традиция имеется у многих тюркских народов. В 
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этих случаях иногда самые обычные слова исключались из лексикона 

женщин, и они вынуждены были заменять их придуманными словами. 

Если в имени названной категории лиц были элементы малта – топор, 

кой – овца, суу – вода, жена не должна была в обиходной речи 

произносить эти слова, заменяя их словами кезинер – режущий, 

рубящий, мараачы – блеющий, агачы – текущий и т.д., что вызвало 

появление своеобразного женского языка или жаргона. Сегодня в связи 

с утратой многих национальных традиций и других причин этот 

обычай постепенно забывается. 

С середины XIX века, когда некоторая часть алтайцев и хакасов 

приняло христианство, стали распространяться русские имена, хотя 

одновременно с русским именем давалось и свое национальное имя. В 

то же время многие русские имена, полные и сокращенные, настолько 

приспособились к фонетике алтайского и хакасского языков, что их 

трудно было отличить от имен нерусских: Темекей – Тимофей, Элескей 

– Алексей, Бануш – Ванюша, Маткей – Матвей и др. Эти имена стали 

употребляться в качестве полных личных имен и записывались в 

документах. В позднее время алтайская и хакасская молодежь стала 

отходить от приспособлений и использовала традиционное русское 

написание. 

 В составе башкирских имен можно выделить имена собственно 

тюркские, арабские, персидские, а также новые имена, заимствованные 

из русского и западноевропейских языков. В доисламский период 

имена давались в связи с особенностями физического развития 

ребенка, особенностями характера, в связи с различными поверьями, 

связанными с предрассудками и тотемными верованиями. Например: 

Буйсан – рослый, Арзак – уважаемый, Бытбылдык – разговорчивый. 

Древнетюркский культ неба Тенгри, имеющий в основе одухотворение 

сил окружающей природы, объясняет существование таких имен, как 

Сулпан – планета Венера, Кояш – Солнце, Йондоҙ – звезда. 

Современные родители, нарекая детей такими именами, конечно, 

просто желают дать ребенку красивое имя. 

 Выделяются также имена, в основе которых лежат различные 

пожелания родителей: 

 а) иметь в семье ребенка: Һагындык – соскучились; 

 б) пожелание долгих лет жизни: Торһон – пусть живет, Йаноҙак 

– душа-долгая; 

 в) пожелание дать ребенку силы, здоровья и крепости: Таш – 
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камень, Тимер – железо, Тимерйән – железо - душа, Батыр – богатырь. 

 В выборе женских имен у древних башкир чувствовалось 

стремление родителей видеть дочь красивой. Например: Һылыу – 

красивая, Кунһылыу – красивая как день, свет. 

 Древние башкиры выбирали и другие мотивы, например время 

рождения ребенка, обстоятельства, сопутствующие рождению: 

Таңатар – рассвет настанет, Юлдыбай – дорога – богатый, Яукилде – 

сражение пришло. 

 С принятием ислама важным источником имен становится 

Коран. По мере укрепления влияния ислама и при усиленном 

содействии мусульманского духовенства число арабских имен 

постепенно увеличивается, однако не были забыты собственные имена. 

Их стали включать в состав таких сложных имен, как  Баләхмәт (тюрк. 

бала – ребенок, мальчик + арабск. Ахмет), Кинйәғали (тюрк. кинйә – 

младший, последыш + арабск. Али). 

 В антропонимию башкирского народа, вместе с арабскими 

именами, вошли и многие персидские имена. В настоящее время все 

они хорошо освоены башкирским языком и употребляются как свое, 

национальное достояние. 

 Октябрьская революция наметила новый этап в развитии имен 

башкирского народа. Были заимствованы новые имена из русского 

языка, западноевропейские через русский язык. Эти имена получили 

широкое распространение, хотя основной массой населения они не 

воспринимаются как национальные имена. Например: мужские – 

Артур, Алик, Марс, Марат, Марсель, Ринат, Эмиль; женские – Аида, 

Альбина, Венера, Зоя, Роза. 

 Карачаево-балкарский язык - это язык двух этнических групп 

одной народности. Некоторая географическая изоляция балкарцев и 

карачаевцев  и вхождение этих этнических групп в разные 

государственно-административные области привели к появлению 

диалектных вариантов отдельных имен (Хабич, Хабиж), однако 

основная масса имен совпадает. 

 Среди личных имен можно выделить исконные имена 

языческого периода, имена арабские, пришедшие с исламом, и имена, 

заимствованные из русского после Октябрьской революции. 

 Исконные имена в карачаево-балкарском языке образуются на 

базе знаменательных частей речи. Они могут быть простыми и 

сложными. Например: мужские - Кочхар – баран, Козу – ягненок, Тана 
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– теленок, Тюлкю – лиса, Бёрю – волк, Бекболат – крепкий – сталь; 

женские - Джулдуз – звезда, Джумарык – горная курица, Кундуз – 

бобер, Айджаяк – луна – щека, Мингсом – тысяча – рубль. Приток 

арабских имен происходил в XIV-XV вв. Из русских имен 

заимствовались главным образом женские, причем не в полной форме, 

а в форме уменьшительной, например: Рая, Люба, Люся и т.п. 

 Основную массу кумыкских личных мужских и женских имен 

составляют арабские и персидские заимствования, что объясняется 

принятой кумыками ранее религией ислама: Абдулкерим, Анварбек, 

Жалил, Жаппар, Ибадулла, Муслимат, Написат, Саида, Саният и др. 

Наряду с исламскими именами в списках кумыкских собственных 

имен встречается также значительное количество имен тюркского 

происхождения, образованные от слов кумыкского языка: Астемир, 

Жанболат, Жангиши, Калсын. Имеются сложные имена, образованные 

от арабских и кумыкских слов.  В именах кумыкского народа 

отражаются все древние тюркские традиции, заметное влияние ислама. 

 Относясь по вероисповеданию к мусульманам, ногайцы 

сохранили традиции именования детей мусульманскими, в 

значительной части заимствованными из арабского языка, личными 

именами, общими для таких народов Российской Федерации как 

татары, башкиры, кумыки, карачаево-балкарцы и другие. Некоторый 

слой составляют исконно ногайские слова.  

Сегодня ногайская антропонимия имеет несколько слоев имен, 

включающие исконно тюркские, ногайские, арабские и персидские 

имена: Абдулгазы, Абдулкадыр, Акмурза, Акболат, Байдемир, 

Жентимир, Касым, Кенжехан, Мадина, Бекбийке, Юлдыз, Актай, 

Баубек, Айсылув, Алтын, Эсенбийке, Карашаш и др.   

В составе личных имен в последнее время встречаются 

заимствованные русские и интернациональные имена. 

 В татарском языке собственно тюркских имен в настоящее 

время насчитывается меньше чем арабско-персидского 

происхождения. Основная масса имен, употребляющихся у татар, 

заимствована из арабского языка вместе с мусульманской религией. Их 

длительное пребывание в татарском языке привело к тому, что былая 

чуждость многих из них забыта, и они воспринимаются как свои, 

национальные, наряду с сохранившимися древнетюркскими именами. 

 Происхождение и мотивы присвоения собственно тюркских 

имен связаны с восприятием древними тюрками окружающей  
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действительности, в частности с одухотворением сил природы, 

например: Кояш – солнце, Чулпан – планета Венера, Йолдыз – звезда, 

Айбикә– луна-хозяйка, Айсылу – луна-красавица, Айбулат-луна-сталь. 

В основе ряда имен лежат различные пожелания, чувства родителей: 

Куандык, Сөендек – обрадовались, Тансык – редкостный, желанный, 

Торсын – пусть живет, Ульмас – не умрет, Талмас – не устанет, Алмас – 

не возьмет и т.д. 

 Желание родителей видеть ребенка богатым, смелым, 

здоровым, счастливым отразилось в именах Алтын – золото, 

Таштимер – камень-железо, Батыр – сильный, Котлыбай – 

счастливый-богатый. 

 Некоторые имена давались с пожеланием, чтобы следующий 

ребенок был обязательно сыном: Кызтумас – девочкой не родится, 

Кызбирмәс – девочку не даст. Можно предположит, что такие имена 

давались в тех семьях, где до этого рождались только девочки.  В 

данном случае предки, вероятно, придерживались «ырым» (обычаи и 

обряды, исполняемые в предзнаменование ожидаемых событий, 

имеющих характер суеверия). 

 Желая сохранить ребенка, в семьях, где часто умирали 

новорожденные дети, детям давали неблагозвучные имена: Эталмас – 

собака не возьмет, Эттимәс – собака не тронет (в смысле того, что 

даже собака не возьмет эту падаль). 

 Наречение детей названиями животных – одно из очень 

распространенных явлений у тюркоязычных народов. В этом 

отражается желание родителей видеть своих сыновей сильными, 

быстрыми и ловкими: Аюхан – медведь-хан, Арыслан – лев, Юлбарыс – 

тигр. 

 Имена, происходящие от птиц, обычно встречаются у женщин: 

Сандугач- соловей, Карлыгач – ласточка, Былбыл – соловей. 

 По сопутствующим при рождении обстоятельствам давали 

имена типа: Таңатар – родился при рассвете, Айтуган – родился при 

луне и т.д. 

 Одним из распространенных компонентов в образовании 

личных имен у татар служило слово миң – родинка (предполагалось, 

что родинка приносит счастье, предохраняет от несчастья). На это 

обстоятельство указывают имена  Миңлебай – родинка-богатый, 

Миңлебикә – родинка-хозяйка, Миңленур – родинка-луч, свет. 

 По мере укрепления ислама у татаров число арабско-персидских 

имен увеличивается. 
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С 20-30 гг. ХХ века, после революции, у татар резко возросло 

количество заимствованных западноевропейских имен, принятых через 

русский язык, например: Альберт, Артур, Ренат, Равиль, Марс, 

Марсель, Венера, Эльвира, Эльмира, Роза, Альбина, Азалия и др. 

 В сегодняшней татарской антропонимии заимствованные имена 

уступают исконно национальным татарским именам – таким, как 

Айдар, Булат, Илшат, Таһир, Алсу, Нәфисә, Айсылу, Зөһрә, Айгөл, 

Гөлнур, Гөлназ. 

 В составе татарской нации есть такая этноконфессиональная 

группа, которая именуется кряшен татар – крещеные татары. Это 

татары христианской веры православного толка. Кто-то их называет 

субэтносом, а кто-то отдельным народом, но официально это татары не 

мусульмане. Имена и фамилии у татар кряшенов очень похожи на 

русские. Сегодня их статистика официально составляет 24668 человек, 

не официально от 200 тысяч до 300 тысяч. Документально 

подтверждено, что известные герои Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов генерал Карбышев Дмитрий Михайлович и последний 

защитник Брестской крепости майор Гаврилов Пётр Михайлович были 

из татар кряшенов.  

Кроме татар кряшенов есть еще одна этнорелигиозная группа 

татар – нагайбаки, которые проживают в отрыве от основной массы 

татар и также являются православными, как и татары кряшены. 

Произошли они в основном от служивых татар царской России. 

Сегодня их ориентировочное количество составляет 9600 человек. Они 

тоже в основном носят русские имена и фамилии или фамилии от 

тюркских имен, но уже давно обрусевшие, например: Деветьяров, 

Черкизов, Кугушев, Кадышев, Темирязев, Кулчюрин, Розгильдеев, 

Тенишев, Бахметов, Ижбулдин и др. 

 Имена крымских татар также являются составной частью 

тюркской антропонимии и по своему составу они очень близки к 

традиционным именам всех тюркских народов. Крымская 

антропонимия включает в себя исконно тюркские имена, 

оригинальные национальные имена, имена арабского и иранского 

происхождения, что свойственно всем тюркским народам принявших 

исламскую религию. В крымско-татарской антропонимии все еще 

сохранились следующие домусульманские имена, как Бавбек, Байбек, 

Улан, Чалаш, Чорман, Улькер и др.  
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Крымско-татарский язык относится к кыпчакской группе 

тюркских языков, которые испытывали длительное влияние огузских 

языков. Сегодня крымские татары в составе Крымской автономии 

вновь вошли в список народов Российской Федерации. 

 В тувинском языке  в большей степени, чем в других тюркских 

языках, представлены монгольские элементы.  Это видно и в 

собственных именах.  

Тувинские собственные имена по происхождению можно 

разбить на три группы.  

Первая группа – исконно тувинские имена: Анай – козленок, 

Белек – подарок, Маадыр – герой, Мерген – мудрый, Чечек – цветок, 

Чечен – красноречивый. 

Многие тувинские имена  состоят из двух компонентов: Алдын-

Херел – золотой луч, Анай-Саар – козленок-доить, Белек-Баир – 

подарок-праздник. 

Наиболее распространенным вторым компонентом мужских 

имен является слово оол – парень, мальчик: Ак-оол – белый мальчик, 

Алдын-оол – золотой мальчик, Хеймер-оол – младший мальчик, Чараш-

оол – красивый мальчик. В женских именах таким компонентом 

являются слова  кыс – девочка, уруг – ребенок, дочь: Ак-кыс – белая 

девушка, Ак-уруг – белый ребенок, Чараш-уруг – красивый ребенок. 

Одним из показателей женских имен является аффикс – маа, 

восходящий к тибетскому слову «мать». Например: Сайлыкмаа – от 

слова синичка, Төгериңмаа – от төгерик – круглый, Чечекмаа – от 

чечек – цветок. 

Ко второй группе относятся имена, связанные с буддийской 

религией. Тувинцы, как и монголы, новорожденным давали имена 

буддийских божеств: Долгар, Долчанг, Шогжал; буддийских 

священных книг: Дажы-Сегбе, Манзырыкчы, Чадамба; буддийские 

философские понятия: Сотпа – терпеливость, Самдан – глубокое 

размышление; в соответствии с днем рождения давали тибетские 

названия дней недели: Баазанг – пятница, Даваа – понедельник и др. В 

качестве личных имен употребляются тибетские слова со значением 

добрых пожеланий, положительных качеств: Серен – долголетие, 

Чимит – бессмертный. 

В третью группу входят имена, заимствованные из русского 

языка и через него из других европейских языков. 

Чувашский язык относится к тюркской языковой семье. Однако 

многие чуваши имеют русские имена, потому что с середины XVIII в. 
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среди них начало распространятся христианство. Чувашские имена по 

своему составу не однородны: среди них исконные, заимствованные из 

других языков (арабского, персидского, татарского, а также соседних 

финно-угорских и славянских языков). 

Мусульманскими по происхождению являются такие имена, как 

Айтар, Асамат, Анисса, Селиме, проникшие в период Волжской 

Булгарии, Казанского ханства. Татарскими по происхождению 

являются имена типа Аксупай, Карапай, Минеслу, Эрнеслу, Селтилет.  

Основанием для наречения в исконно чувашских именах 

служили пожелания (Илпек – изобилие, Пуянтай – от слова богатый, 

Юман – дуб, Салампи – приветливая, Сарпи - красивая), время и место 

рождения (Эрнук, Эрнепи –родившиеся в пятницу, Хиртепи – поле, 

Пинерпи – от топонима Пинер), древняя титулатура (Турхан – от 

тархан, Хапас-жрец, Алманча – сборщик податей, Марсӑ– от мурза).  

Исторические условия жизни якутов были таковы, что они 

давно приняли православие, сосуществовавшее с шаманизмом. 

Поэтому большинство якутских имен – русские. В настоящее время в 

официальных случаях принято русское написание и произношение 

имен, но в художественной литературе допускается и их якутское 

написание: Баһылай – Василий, Арамаан – Роман, Киргиэлэй – 

Григорий, Борускуобуйа – Прасковья. 

После революции в среде якутов начали распространятся новые 

имена: Марат, Спартак, Ким, Альбина, Артур, Роза, Янина, Клара. 

Позже стали употребляться в качестве личных имен имена 

популярных героев  легенд из устного народного творчества, название 

местностей, рек, птиц, цветов, а также новые поэтические 

новообразования. Например: легендарные прародители якутов – Эллэй, 

Омоӷой; имя легендарного бунтаря позапрошлого века Манчаары, а 

также имена любимых героев былин -  Туйаарыма (от глагола 

«щебетать» (о жаворонке), Ньургун (имя богатыря, означающее 

«лучший», «славный»);  имена героинь популярных якутских 

писателей – Күннэй (героиня драмы Суорун Омоллона «Күкүр уус», от 

слова күн – солнце), Сайсары (героиня одноименной драмы Суорун 

Омоллона, названная по названию местности); имена в честь 

крупнейших рек Якутии – Лена, Яна, Алдан, Вилюй, Тоңмот; имена от 

названий птиц, воспеваемых в произведениях устного народного 

творчества – Күөрэгэй (жаворонок), Күөрэгэйчээнэ (жавороночек), 

Кыталыкчаана (журавлик). 
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Тофалары (карагасы) на сегодня являются самым малым 

тюркским народом Российской Федерации. По данным 2010 года их 

число не превышало 800 человек. Проживают они в Нижнеудинском 

районе Иркутской области Российской Федерации. Сведения об 

исконных именах тофаларов очень малы. Сегодня тофалары в 

основном именуются русскими именами. Об антропонимии тофаларов 

можно узнать по очень скудным сведениям из названий тофаларских 

родов и патронимий: Кара-Хаш, Четпей, Тырк-Хаш, Ирге-Хаш, Кара-

Йогду (Кара-Чогду), Ак-Чогду; Тайга-аалы, Мухай-аалы, Отрум-аалы, 

Хого-аалы, Киштей-аалы, Балыхай-аалы; из сохранившихся фамилий: 

Токуев, Унгуштаев, Арантаев, Изотов, Баканаев; из записанных в 

свое время сказок: Халяй (женское имя), Маймаяк (женское имя), 

Мээркпай, Кууламай, Улузун, Мунго; из редких сохранившихся 

документов: Сыынай Шыпшыр оглу, Огдоин Шыпшыр кызы. Язык 

тофаларов сегодня входит в список исчезающих языков.  

Традиции имен тюркских народов Российской Федерации 

имеют очень много общего и в то же время собственные особенности, 

большое разнообразие. На традиции имен тюркских народов 

Российской Федерации оказывали влияние собственные обряды, 

верования, официальная религия, политические ситуации, 

географическое расположение, соседние народы. Большие различия 

внесли христианство (православие), ислам, буддизм. Много общего 

можно увидеть в древнетюркских именах тюркских народов от 

просторов Сибири до Европы. 
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КӨП МАҒЫНАНЫ БІЛДІРЕТІН ПРОСОДИКАЛЫҚ 

ПАРААМАЛДАР  
POLISEMY OF PROSODIC PARAELEMETS 

 

С.МАҒЖАН* 
 

Түйіндеме 

Мақалада тілде кездесетін көп мағынаны білдіретін просодикалық параамалдар 

қарастырылады. Паралингвистикалық амалдар тіл білімінде жан-жақты зерттеліп 

жүр. Соның ішінде просодикалық амалдар аз зерттелген. Просодикалық амалдардың 

көп мағына білдіретіндігі сөз болып, бұл категорияның әлі де зерттеуді қажет 

ететіндігі көрсетіледі. 

Түйін сөздер: паралингвистика, просодика, полисемия, дауыс, тон, 

бейвербалды, вербалды. 
 

Summary 

This article deals with the prosodic paraelements having different meanings in speech. 

Paralinguistic elements are studied widely in linguistics. However prosodic paraelements 

demond more research. The article concludes that the need for a detailed research of 

prosodic paraelements in linguistics. 

Key words: paralinguistics, prosody, polisemy, voice, tone, non-verbal, verbal. 
 

Көп мағыналылық қазақ тілінде қосымша морфемадан бастап, 

мәтінге дейінгі аралықта кездеседі [1, 75]. Сондай-ақ тілдік жүйенің 

дәл осы ерекшелігі тіл арқылы коммуникативтік функцияның іске асуы 

нәтижесінде жалқы мағыналылықтың немесе моносемияның 

жасалуына, оның үстемдігінің пайда болуына өз әсерін тигізеді. 

Мәселен арқадан қағу, бас изеу құптаудан өзге, басқа мағыналарды 

білдіре береді. Немесе бәрекелді, дұрыс екен деген сөздердің кекету, 

мысқылдау мағынасында жұмсалуы мүмкін. Ал олардың оқушы, 

қабылдаушы, тыңдаушы, әңгімелесуші екінші адам тарапынан 

болжанатын көп мағыналылығынан арылуына, коммуникация кезінде 

жалқы мағынаны білдіруінде мәнмәтіннің атқаратын рөлі айрықша 

болады. Мысалы: 
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– Бәрекелді! – деді ол езуін қисайта күліп, – деген сөйлемді 

алайық. Бұл жерде құптаудың, қостаудың тіпті нышаны да жоқ, 

керісінше, жаратпау байқалады, сарказм элементінің араласып тұрғаны 

сезіледі. Бұл жердегі аталмыш сөздің нақты қай мағынада жұмсалып 

тұрғанын мәнмәтін көмегінсіз айыру мүмкін емес. Жай ғана:  

– Бәрекелді! – деп жазылып тұрса да, біз осы сөздің қоршауын 

іздей бастаймыз. Ол қоршау мәнмәтінге, тіпті үлкен көлемді мәтінге де 

алып келетін кездері болады. Бірақ біз дәл осы жерде мәнмәтін туралы 

ғана сөз қозғаймыз. Яғни мәнмәтін ойды нақты жеткізудің нақты 

құралы болып тұрғаны айқын. Осы жердегі ойдың мысқыл, әжуа 

түрінде айтылғанын одан әрі нақтылай түсудегі езуін қисайту 

ишаратының қызметі де ерекше байқалатынын айту керек. 

Көп мағыналылық пен жалқы мағыналық бір-бірімен тығыз 

байланысқан бір нәрсенің екі жағы, екі полюсі тәрізді. Бұл екі тілдік 

құбылыстың аралығында сөйленістер мен мәтіннің нақты бір тілдік 

актідегі айқындығы, нақтылығы үнемі өз-өзінен дәлелденіп, тілдегі 

көрінісін тауып жатады. 

Көп мағыналылық – тілдік жүйенің субстанционалды белгісі. 

“Функционирование языка не подчинено имманентным законом 

формирования его структуры, а определяется необходимостью 

выражения конкретного опыта, т.е. в факте формирования 

определенного сообщения об определенном явлении” [2, 95]. 

Көп мағыналылық бейвербалды амалдардың барлық түрлерінде 

көрініс табады. Айталық тілдегі просодикалық амалдар мәтінде 

бірнеше көп мағынаны білдіре алады. Мысалы:  

Күрсіну, жабырқауға байланысты амалдар 

Маңымыздағы көршілерімізге, көп кедейге қарап, бізден де кедей 

бар, бізден де жалаңашы бар, бізден де қарны ашы бар ғой. Өлмей жүр 

ғой солар да, дейміз. Еңбегімізді емейік деп, күн-түн бой жазбай сол 

тамақ, кәсіп соңындамыз! – деп күрсіне түсіп, Дәмежан ойлы жүзбен 

өз жайын аяқтады (М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 11-бет). 

Шошынуға байланысты амалдар 

Жәбікен әйелімен екеуі осы қалада жұрт аузына жайылған сөзді 

сұқтанып, шошынып айтысады. 

– Адамның демі суынып кетеді екен. 

– Қол-аяқ мүлде тастай боп қалады! 

– Сөйлеген үні көрден шыққандай қатты бұзылып кетеді деседі 

(М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 12-бет). 
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Бұйыруға байланысты амалдар 

Әлі де жеңілгенін білмей тағы да жауап айтқысы келген өзі 

құрбылас ағайыны Мұхаметжанға ол енді бұйыра сөйледі. 

– Жә, тоқтат, қыртпа! Жеңілгеніңді білетін болсаң, сен Бестіқырт 

аталар ма едің? – деді (М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 8-бет). 

Сармолла бұларды тыңдап болып, салқын қабақпен, қысқа, қатаң 

жауап берді. 

– Жаназаға бір ғана дін ұстазы барсын. Хатімді бір ғана адам 

жасасын. Ас ішу болмасын. Жаназа, фидия, хатімге босқа барып, текке 

үнсіз отырып, ақша, пұлды түпсіз терең қалталарына жітіре беретін 

қариялар, мәзіндер тоқталсын! – деді (М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 

20-бет). 

Намаз оқылып болған соң зор дауысты семіз Самұрат жаңағы 

Сармолла тұрған алаңға шықты. Ширақ қозғалып, халыққа қол көтерді 

де:"Жамағат!" – деп екі-үш рет үн қатты. Намаздан тарамай бұған 

қарай қалған жұртқа ол сартылдаған үнмен бар сөзін анық сөйлеп жар 

етті. 

– Жамағат, сабыр етіңіз! Тарамаңыздар! Ишан, қазірет қазіргі 

жұмға намазы ақырында хұтпа оқиды! – деді (М.Әуезов "Абай жолы" 

4-том, 25-бет). 

Ашулануға байланысты 

Абай енді ыза болды. Қатты зекіп сөйледі. 

– Жә, ішер асыңды іштің! Айтарлық, Құдай аманаты, бос мылжың 

сөзіңді айтып болдың. Енді тұр, тарта бер! Менде не ақың бар? Кімді 

халқым дейтінімді сендердің біліп нең бар! Бар, бара беріңдер! – деді 

де, үш Ырғызбайды суық көзімен, қатал түсімен қаймықтырып осы 

үйден ұзатып салды (М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 15-бет). 

Сармолла әр сөзді өзінің өш, күндес молла, халфелерін 

жамандауға сая берген соң, Абай бір кезде оны қатқыл үнмен, сынап 

сөйледі: 

– Сармолла, сабыр! Шағир айтпап па еді: "Кісінің бір ғайыбын 

маған айтып келген адам, менің жүз ғайыбымды кісіге де барып айтар" 

– деп. Мынадай қалың қаза, қайғы уақытында өштік-қастықты 

алдымен айтпай қоя тұрсаңызшы! (М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 18-

бет). 

Ширығып, қатаң үнмен сөйлеп кетті. 

– Ей жұрт, мынау көрінеу қиянат қой... Бас салып бақыртып, тонап 

жатқан деген осы емес пе жарлы менен жазықсызды? – деп 

жолдастарының жүзіне қарап өтті (М.Әуезов "Абай жолы" 2-том). 
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Абай ашулы үнмен енді әмір ете сөйледі: 

– Мағаш, Дәрмен! Бар екеуің! Мына Әбдіге еріп тез жетіңдер сол 

жанжал жерге. Айт Әзімбайға тоқтатсын орақ салғанын. Жылатпасын 

мынау елді! – деп кесіп-кесіп бұйрық айтты (М.Әуезов "Абай жолы" 2-

том). 

Біз ормаймыз, сен ора ғой деп қашан айттық? – деп Сержан, 

Асқар, Әбділер қатулана сөйледі (М.Әуезов "Абай жолы" 2-том). 

Әзімбай ақыра жөнелді: 

– Тоқтамайды! Бұйрық айтпақсың ба маған? Аш көзіңді. 

– Тоқтайды... Тоқта! Әй, орақшылар, тоқта былай! – деп Әбді 

атынан түсе қалды (М.Әуезов "Абай жолы" 2-том). 

Мәзін мен қари да орындарынан атып тұрысты. Айқайлауға 

мұршалары болмаса да, ұрса сыбырлап, бүліне күбірлеп кетті. 

– Сіз діннен шығарсыз! 

– Сізге шариғат хұкімі керек! 

– Сіздің күпірлігіңіз  халден асқан. 

– Астағфиралла, не дейді? 

– Нәмәрт! – десіп, Сармоллаға арналған ыза мен кек қайнай 

бастады (М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 20-бет). 

Бұл сөзді Сармолла осымен екінші рет айтқан. Соған орай елден 

келген атқамінер тобының бір адамы қатты дауыс беріп, қатулана 

килікті. 

– Ой, моллеке, осы Абай, Абай деп қайта-қайта қоймайсың. Сол 

Абай туралы не білуші ең өзің! (М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 29-бет). 

Сен кәззәпсің! – деп Самұрат мәзін де жағын тістеп, екі көзі 

қанталап ұмтыла түсіп еді, Сармолла осы кезде қатты ашуланып 

айғайлап жіберді: 

– Тоқтат харақат сөздеріңді. Болмаса, қазір-ақ мен махалла халқын 

жиямын. Кім кәззап, кім залым, кімдер ұры екенін қазір осы арада 

ашып, шешуін талап етемін! – деді (М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 32-

бет). 

Жақтырмауға байланысты амалдар 

Шұбар қасындағы Көкбайды түртіп: 

– Заржағын қарашы! – деді. Жігітті жақтырмай, мұрнын шүйіріп 

тұр. Шұбар жақтырмай, тыжырынып күле түсті: 

– Сенің аузыңдағы сөзіңді айтқам жоқ. Өзімнің ойымдағы 

байлауымды айттым. Сенің жазатыныңды менің айтатыным не? Өзім 

айттым, өзім жазам (М.Әуезов "Абай жолы" 2-том). 
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Өзінің екі дұшпаны – соқыр қари мен Самұрат мәзінге бар сөзін 

әдейі қадай сөйледі. Егесе түсіп: 

– Әрбір адам өлген үйге бара бермесін, ауру таратпасын, одан да 

инсап ойласын! – деп қызына түрегелді (М.Әуезов "Абай жолы" 4-том, 

20-бет). 

Ұзын бойлы, ұйпаланған сары сақалды біреуі аласа бойлы тықыр 

қараға әзіл айтпақ болады. 

– Сені мынау жақсы адамдар оба десе, сен ғой ұятсыз, алдайсың! – 

деп біресе сақылдап, біресе ырсылдап күледі (М.Әуезов "Абай жолы" 

4-том, 40-бет). 

Қорытындылай келе, тілде кездесетін бейвербалды амалдардың 

бір түрі ретінде қарастырылатын просодикалық параамалдың көп 

мағына білдіре қолданылатынын мысалдар арқылы дәлелдеп көрсетуге 

тырыстым. Моносемиядан полисемияға ауысатыны ғылымда 

дәлелденді. 
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КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНІҢ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІМЕН 

САБАҚТАСТЫҒЫ 

THE CONTINUITY OF THE LANGUAGE OF TURKISH WRITTEN 

MONUMENTS WITH MODERN KAZAKH LANGUAGE 
   

Р. ДОСЖАН*  
 

Резюме 

 Қазақ тілі мен оның сөздік қорындағы сөздер талай замандар бойы дамып, 

өсіп, жаңарып, бүгінгі жетілген, қалыптасқан қалпына жетті. Мақалада өзгеріске 

ұшыраған көне түбірлердің мағыналық маңызы туралы сөз болады. Сөз 

мағынасының кеңеюін немесе тарылуын анықтау үшін белгілі бір кезеңдердегі 

сөздерді салыстыра отырып, талдау жүргізеді. 

Кілт сөздер:  сөз, этимология, көне түбірлер,  қазақ тілі, көне түркі тілі.     
 

Summary 

During many centuries Kazakh language changed and was subjected to many 

alterations. Stems of many words changed by way of affixation. Semantic meanings of old 

stems of words subjected to changes are considered in this article The analyses of wide or 

narrow alterations of the meanings of some words are made.  

Keywords: words, etymology, Kazakh language. 
 
 

        Көне түркі тілін қазіргі қазақ тілімен салыстыра отырып, біздің 

тілімізде сақталмаған деп түсінетін біраз көне сөздердің өзгерістерге 

ұшырай отырып, қазір де тілімізде қызмет ететіндігін айқындауға 

болады. Көне түбірлердің бір буынды болып келетіндігі жөнінде 

ғалымдарымыз жайдан-жай айтпаған болар. Бір буынды түбірлер көп 

буынды түбірлердің жасалуына негіз болған. Сондықтан сөздердің 

түбірін табуда алдымен бір буынды архетип, түпкі түбіртегін іздейміз. 

Архетип түбірлердің сәйкестігі тіліміздің көне тілге жақындығын 

көрсетеді. Сөздердің этимологиясын ашу арқылы бір түбірден тараған 

түбірлес сөздердің танымастай өзгерістерге ұшырағандығын 

аңғарамыз. Оларды айыру сол сөздердің бүкіл даму, өзгеру жолын 

ескерткіштер тілінен алынған нақты деректер арқылы, қазіргі түркі  
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тілдеріндегі сипаты арқылы салыстыра отырып, айқындай отырып 

жүргізіледі. 

Қазақ тілі мен оның сөздік қорындағы сөздер талай замандар 

бойы дамып, өсіп, жаңарып, бүгінгі жетілген, қалыптасқан қалпына 

жетті. Мәселен, тілімізде қолданылып жүрген ара мен орта сөздерінің 

бір түбірден тарағандығын айыру оңай емес. Бүгінде екі нәрсенің 

арасы, ортасы деп, аралық жерге, екі ортаға, мезгілге қатысты 

пайдаланғанмен, өзге орындарда мағына айырмашылықтары бар. 

Семантикалық даму нәтижесінде сөздер өздерінің қолданылу аясын 

кеңейтіп, жаңа мағыналарға ие болып отырады. 

      Тіл байлығын анықтаудың бірден-бір жолы – сөздердің 

қолданылуының қыр-сырын көрсете білу. Сөздер қолданылуы 

жағынан да әр уақытта біркелкі сипатта болып келе бермейді. Тіл 

дамылсыз жаңару үстінде өмір сүреді. Тілдің іштей толысып, 

кемелденуіне байланысты жаңа сөз қолданыстары өмірге келеді. 

Сөздің қолданылу өрісінің кеңеюі көп мағыналыққа әкеледі.  

       Сөз мағынасының өзгеруі – үздіксіз болып отыратын үдеріс. Сөз 

мағынасының кеңеюін немесе тарылуын анықтау үшін белгілі бір 

кезеңдердегі сөздерді салыстыра отырып, талдау жүргізуімізге болады.    

       Тұлғалық жағынан ешбір өзгеріске ұшырамаған бақыр сөзінің 

мағынасы қазіргі кезде тарылған.   Мыстан жасалған шелек мағынасын 

білдіретін бақыр сөзі көне дәуірде мынадай мағыналарда қолданылған: 

1. Мыс (металл): Бар бақыр йоқ алтун. Бар – бақыр, жоқ – алтын (МҚ 

18115). Йағыз йер бақыр болмағынча қызыл.    Қара жер қызыл мыс 

болмағанша (ҚБН 216). 2. Бақыр (төрт грамнан біршама кіші 

салмақтық өлшем бірлігі). Мурч т[өрт] бақыр пітпіді беш бақыр 

бысығ сіңір алты бақыр чур[ны] қылып. Қызыл бұрыштан төрт бақыр, 

қара бұрыштан бес бақыр, піскен сіңірден алты бақыр алып, ұнтақ 

жасап (Rach I7). 3. Мыс ақша: Бақыры буңсыз ерті қара сачын тег. 

Қара шаш сияқты ақшасы (сансыз) көп болды (Е 267); 4. Бақыр (ақша 

бірлігі): Болмышның үч сатыр үч йарым бақыр бертім. Болмыштың 

үш сатыр, үш жарым бақырын мен бердім (USp 501) [1, 82 б.]. Бірінші 

мысалдағы бақыр сөзінің баламасын қырғыз ғалымдары жез деп 

береді: «Бар – бақыр (кадырсыз), жоқ – алтын (кадырлуу). Бул макалда 

жакындарынын арасында жүргөндө бааланбай, кордолуп, кийин жок 

болгондо кадыры билинген адамдар тууралуу айтылат» [9, 15 б.]. 

Бақыр сөзінің беретін мағыналары түркі тілдерінде сақталған. 

Мысалдар «Көне түркі сөздігінен» (ДТС) алынды. Соңғы кездерде  



46 

 

Түркология, № 2, 2017 

 

кейбір көне түркі жазба ескерткіштерінің оқылуына жаңа түзетулер 

енгізу жөнінде пікірлер айтылып жүр. Осы арада көне түркі тілі 

ескерткіштер тілінің оқылуына мән беріп, ұзақ жылдар бойы зерттеп, 

жаңа тың пікірлер ұсынып жүрген ғалым, бірнеше ғылыми еңбектердің 

авторы О.Д. Бекжанның монографиясынан үшінші мысалды қалай 

оқығандығын бере кеткенді жөн көріп отырмыз. Болашақта тікелей 

осы бағытта зерттеу жұмысын жүргізіп жүрген ғалымдар өз пікірлерін 

білдірер деген ойдамыз. Мысалы, сөйлемнің дұрыс оқылымы былай 

берілген: Б1аҚҰР4  аТ1Ы Б1ҰҢС2ІЗ еР2Т2І ҚаР1А еС2іД2 ҰЧаН1 Т2еГ 

Бағары (малы) сансыз еді, қара, асыл Ұшан Теңіздей [10, 256 б.]. 

       Қазіргі кезде бақыр сөзі өзінің әуелгі мыс мағынасынан айрылған. 

Ал шелек мағынасы (Қост. Жанг.; Қ.орда; Жамб.; Сем.); қаңылтыр 

(Алм., Жам.); бақыраш, үлкен ожау (Маңғ., Сем., Түркм., Ашх., Таш., 

Мары; МХР); үлкен қазан (Көкш.); ұсақ тиын (Алм., Жамб.) мағынасы 

жергілікті жерлерде қолданыста бар. Шелектің бақыр атануы оның 

мыстан жасалуына байланысты туындаған. Сондай-ақ ақшаның да 

бақыр атануы осы мыстан жасалуына байланысты. Кеңес өкіметі 

кезінде ұсақ сары тиындарды бақыр тиын дейтін. Қазір мұндай сары 

тиын теңгелер болмағандықтан, бұл сөз де ұмыт болып бара жатыр. 

Олай болса, қоғамдық әлеуметтік ортадағы өзгерістер де сөздердің 

өзгеруіне ықпал етеді. Дегенмен ҚТТС-де көне мағыналары да беріліп 

жүр: БАҚЫР I 1. Мыс. 2. Мыстан жасалған ұсақ тиын. 3. Мыстан 

жасалған шелек. БАҚЫР II Тамақ дайындауға арналған, түбі 

шұңғылдау, қысқа сапты ыдыс [2, 103 б.]. ҚӘТС-де осы сөздің тиын 

мағынасын нақты берген: БАҚЫР1 зат. көне. Бір тиыннан бес тиынға 

дейінгі металл ақша [3, 644 б.]. Бұл сөздің алғашқы мағынасы қазіргі 

түркі тілдерінде сақталған: түрік т.: bakir; азерб.: mis; башқ.: bakir; 

қаз.: mis, jez; қырғ.: cez, pakir, mis; өзб.: mis; тат.: bakir; түрк.: mis; ұйғ.: 

mis [4, 46 б.]. Түркі тілдерінде әртүрлі нұсқалары бар: бақыр: түрк, 

диал., қ.тат., қар. к., қыр., қаз., ноғ., ққал.,тат., баш., өз. диал.; бақир 

өзб. диал.; бахыр түр. диал.; пахыр аз.; пăxăр чув.; пақыр түрк. диал., 

с.ұйғ.; пақïр өзб., ұйғ.; бағыр қар. т. г., балқ, кбал. [5, с. 46]. Осы 

сөзден жасалынған бакыреч т.б. нұсқалары да біраз түркі тілдерінде 

кездеседі және мағыналары жағынан да көне тілмен сәйкес келеді. 

Соның ішінде мыс, мыс ыдыс мағыналары жақсы сақталған. 

        М. Рясенен түркінің bakir сөзінің шығу тегін парсы тілінің baһir 

сөзімен байланыстырады. Сондай-ақ гомогенді форма қатарында әлі 

нақты болмаса да якут тілінің baǧarax (горшок для варки молока) сөзін 

келтіреді. Г. Рамстедт те екіұдай пікірде түркі сөзін монғолдың baqаr,  
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baqur сөздерімен байланыстырады (baxɐr, baxr ‘зер, оқа, зерлі жіп’). 

Қалмақ т. bȁk´rs және т.б. ‘кострюль’, ‘қақпағы мен құлағы бар 

кішкентай қазан’. Г. Рамстедт мұны түркизм ретінде бағалады. 

Дегенмен бұл сөз біраз тілдерде кездеседі. Түркінің bakir, bakrаç балғ. 

т. (bakęr  ‘мыс’, ‘қазан’, bakrаç ‘қазан’), албан т. (bakęr, pagrač т.б.), 

камасин т. bağyr ‘мыс’, парс. т. baһуr ‘мыс’, ‘мыс тиын’, слав. т. багръ 

‘мыс’ [5, с. 46-47]. Орыс тіліндегі багрить ‘қызарту, тоқ қызыл түске 

ендіру’етістігінің түбірі осы сөзбен түбірлес болу керек. Себебі бұл сөз 

мыс мағынасымен қатар қызыл мыс мағынасын да білдірген сияқты  

        Ал осы сөздің этимологиясына келсек, ғалымдар тарапынан 

әртүрлі пікірлер болғанмен, нақты бір тоқтамға келе қойған жоқ. 

Жоғарыда берілген мысалдар – бұл сөздің бүгінде түркі тілдерінде 

кеңінен қолданылуының түпкі төркіні көне тілдерден бастау 

алатындығының көрінісі. Мыс, мыстан жасалған әртүрлі ыдыс, мыс 

теңге мағынасындағы бақыр сөзінің өзге тілдерде де кеңінен етек 

алуын бір кездердегі Қытайдан басталып, Түркістанды, Жетісу өлкесін 

басып Батысқа баратын атақты Жібек жолы бойындағы сауда-

саттықтың немесе кезінде ұшы-қиыры жоқ кең алқапты мекендеген 

түркі  халықтары тілінің өзге халықтарға әсерінің жоғары 

болғандығымен де түсіндіруге болады. Сөздің түбірі – бақ, бағ. Бұл 

түбір қарашай-балқар тілінде сақталған: «baǧуr ‘қызыл мыс’< кбал. 

bak- ‘кенді байыту’, ‘кенді тазалау’ + зат есім тудырушы жұрнақ -уr) 

[5, 46].   

        Тұлғалық жағынан бір ғана дыбысында өзгешелігі бар енді бір 

сөздердің мағынасы бір жағынан тарылып, енді бір жағынан кеңейіп 

жатады. Бұл үдеріс бойынша сөздің кейбір мағыналары ұмытылып, 

қолданыстан шығып қалып жатса, уақыт өте келе өзге бір мағыналарға 

ие болып, жаңа  мағыналар туындап отырады. Адам мен жан-

жануарлардың қан тарату, зат алмасу, ас қорыту қызметтеріне 

қатысушы ішкі мүшесін білдіретін бауыр сөзі көне дәуірлерде бағыр 

түрінде дыбысталған. Бұл сөз әртүрлі мағыналарды білдіріп, біршама 

өнімді жұмсалған, сондай-ақ сөзжасамдық қызмет атқарып, біраз 

сөздердің және  тұрақты сөз тіркестерінің жасалуына ұйтқы болған. 

Енді сол мағыналарға тоқталып көрейік. 1. Бауыр: Йазыда бөрі улыса 

евдә ыт бағры тартышур. Түзде бөрі ұлыса, үйде иттің бауыры тартар 

(МҚ 5572); 2. Іш, қарын, құрсақ: Йердәкі бағрын йорығма тынлығқа. 

Жердегі бауырымен жорғалаушы тірі жәндікке (Chuast Л34). 3. ауыс. 

Жүрек: Болу бер маңа сен айа бағры таш. Сен менімен келіс, кімнің  
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жүрегі (бауыры) – тас (ҚБН 14020); 4. Қандас бауыр: Оғулы қызы уруғы 

тарығы бағры бөшүкі үкүш болур. Оның ұлдары мен қыздары, ұрпағы 

және қандас бауырлары және неке бойынша туысқандықтары жағынан 

көп болады (ТТ VI105) [1, 78 б.].  

       Іш мағынасы тек қазақ, қырғыз тілдерінде сақталған. Бауырымен 

жорғалаушы дегенде, осы іш туралы айтып тұр. Ал ауыспалы 

мағынадағы жүрек мағынасы бізде қолданылмайды. Сол дәуірлерде 

жұмсалған кейбір тұрақты тіркестер аздаған өзгерістермен қазіргі 

тілімізде кездеседі. Мысалы, бағыр бер қазір бауырмал бол түрінде, 

бағыр іч қос сөзі ішек-қарын мағынасын білдіреді, қазір іші-бауыр 

түрінде қолданылады. Іші-бауырыма кіріп кетті дейміз. Сондай-ақ 

осы сөзден жасалған туынды сөздердің біразы сақталса, біразы 

қолданыстан қалып кеткен. Бағырдақ орта ғасырларда әйелдің жеңі 

қысқа кеудешесі дегенді білдірсе, қазір бауырдақ – жергілікті 

жерлерде ершікке, ер-тұрман әбзелдеріне тағатын айыл.  Бағырла 

‘бауырдан ұру’ етістігі зат есімнен етістік тудырушы -ла жұрнағы 

арқылы жасалады. Мұндай етістіктер өзге де дене мүшелеріне қатысты 

ұру дегенді білдіреді. Мысалы: қарынлады ‘қарнына (немесе 

қарнынан) ұрды’ (МҚ ІІІ 332), төшләди ‘төсіне ұрды’ (МҚ ІІІ 346) т.б. 

Қазіргі бауырла сөзінің мағынасы мүлде басқа, қолданылу аясы да кең, 

бес түрлі мағынада жұмсалады, негізгісі – етпетінен жатып жылжу, 

жорғалау. Осы сөзден жасалған туынды бағырлығ ‘берік, күшті, батыр, 

ер’,  бағырсақлық ‘шын берілгендік’, бағырсыз  ‘бауырмал емес, 

өзімшіл’, бағырсуқ ‘ішек, ішек-қарын’  мағыналарын білдіреді. Қазір 

бұл сөздер қолданыста жоқ. Бағырлан ‘ұю, қоюлану (қан жайында)’ 

етістігі осы мағынада бауырдай боп ұйып қалу тіркесінде кездеседі. 

Бағырса ‘бауыр жегісі келу’ етістігі қазіргі бауырсырау сөзімен сәйкес 

келмейді, себебі оның мағынасы – бауырын сағыну, туысқансырау. Бұл 

сөздердің сыртқы тұлғасында ұқсастық болғанмен, мағынасы басқа. 

Қазіргі тілімізде де бұл сөздің сөзжасамдық қызметі жоғары: бауырлас, 

бауырмал, бауырла т.б. Біраз сөз тіркестерінің жасалуына ұйтқы 

болады: бауыры бүтін, бауыры езілді, бауыры қатты т.б. 

Мысалдардан байқап отырғанымыздай, бауыр сөзінің мағынасы бір 

жағынан тарылып, бір жағынан кеңейіп, жаңа мағынаға ие болып, жаңа 

қолданыстар жасалып отырған. 

        Бауыр сөзінің жоғарыда берілген өзге мағыналары әртүрлі түркі 

тілдерінде сақталып қалған. Жүрек – аз. (ауыс.), баш. (ауыс.), өз. 

(ауыс.), ұйғ., ұйғ. диал., алт. (ауыс.), алт. диал., хак. (ауыс.); төс – 

түрк., түр., аз. (ауыс.), қар. қ., өз., өз. (ауыс.), алт. (ауыс.), хак. (ауыс.  
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көнер.); іш – қыр., қаз.;  заттың алдыңғы және ішкі жағы – түр.; бір 

нәрсенің ортасы – як.; жаны, таудың баурайы –  қыр., қаз., ноғ., өз.; 

таудың етегі – қаз.; қандас туыс, бауыр – қбал., қыр., қаз., ққал. 

(ауыс.) [5, с. 17-18] т.б. Берілген мағыналар – көне тілдегі 

мағыналардың мүлде жоғалып кетпегендігінің айғағы.  

       Негізгі бауыр мағынасы кейбір дыбыстық ерекшеліктермен 

көпшілік түркі тілдерінде сақталған. Мысалы: бағыр – түркм., аз., аз. 

диал., қтат., қар. қ., өзб. диал.; беғир – ұйғ.; бәғыр – тат., баш.; бағир – 

өзб.; пағыр – сұйғ., алт.; пеғыр – сұйғ.; быар – як.; бавур – қар., қбал., 

өз. диал.; бауыр – қаз., ноғ., ққал., тат., баш., өз. диал.; баыр – түр.; ба:р 

– тув., тоф.; па:р – хак., кыз. [5, с. 17-18] т.б. Бұл сөздердің сыртқы 

тұлғаларынан шығу тегінің бір екендігін айыруға болады.  

        Батпан сөзінің де мағынасы бүгінде көпшілікке түсініксіз. Орта 

ғасырларда батман түрінде дыбысталған бұл сөз алғаш МҚ  еңбегінде 

бір жерде және USp ескерткішінде үш жерде кездеседі: Бір батман ет 

(МҚ 2233), 180-нен 300 кг дейінгі салмақ өлшемін білдірген. Ікі 

батман ет. Екі батпан ет (USp 915). USp-да  үш батпан жүн, жиырма 

батпан жақсы шарап түрінде де айтылады. XI ғасырларда бұл сөз 

салмақ өлшемін білдірген де, одан кейінгі дәуірлерде сыйымдылыққа 

қатысты да жұмсалған, яғни әртүрлі салмақ, сыйымдылық өлшемдерін 

білдіріп кеткен. Өзбек тілі мен диалектілерінде әртүрлі салмақ 

өлшемін білдіреді (32 – 176 кг. өз., 128 кг., 19 кг., 38 кг өзб. диал.); 64 – 

192 кг – қыр.; 40 кг – түрк. диал., ққал.; 2,5 – 10 кг – түр.; 3 – 8 кг – аз. 

т.б. Құмық т. – жүнді өлшейтін ескі салмақ өлшемі, тар. т. – көнерген, 

баш. т. – товарларды , чув. диал. – салмақ өлшемі.  

       Қазір біздің тілімізде де бұл сөз көнерген, салмақ өлшемі ретінде 

емес, спорттық құрал ретінде қолданылатын батпан сөзі бар. 

Батпандай сөзі  қолақпандай, үп-үлкен дегенді білдіреді. Бұл сөз 

батпан құйрық ‘семіз, үлкен құйрық’ сөз тіркесінің құрамында 

сақталған. 

       Ф. Миклошич орыс тілінің ескі заманда ауырлық өлшеуішті 

білдіретін батман (10 фунт, 28 фунт) сөзімен салыстырады. Бат 

түбірінің мағынасын М. Рясенен төмендетілу, төмендеу (опускаться) 

етістігімен береді. Сондай-ақ бұл сөз монғ. т. – батман, ар. т. – wazn, 

парс. т.  – vaznan (парсы тілінде вәззан ‘таразышы, өлшеуші’) [11, 425 

б.] түрінде дыбысталады. Бұл сөздің орыс, монғол тілдерімен 

ортақтығы сол тілдерге түркі тілінен енген болу керек деген жорамал 

жасауға себеп болып отыр. 
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        Көне дәуірлерде бұрыш сөзі булуң түрінде айтылған.  Сол 

дәуірлердің өзінде бұрыш сөзі әртүрлі мағынада жұмсалған. Қазіргідей 

әлем елдері, өлке және горизонт бағыты мағыналарын білдірген. 

Бұрыш сөзінің мағынасы кең ұғымды білдірген сияқты, яғни тек үш 

бұрыш, төрт, бес бұрыштарды білдіріп қоймаған. Қуыс сияқты 

жерлерді де, әртүрлі орындарды да булуң деп атаған. Көне тілдегі 

мағыналары мынадай: 1. Бұрыш (МҚ III 370); 2. Әлем елдері, 

кеңістіктің горизонттық бағыты: Йернің төрт булуңының қағаны 

болсам керек турур. Жердің төрт бұрышының қағаны болсам керек-ті 

(ОҚ 12/8) [8, 193 б.]. Төрт булуңдақы бодунығ етдім йаратдым. 

Жаратдым және халықты әлемнің төрт бұрышына орналастырдым (БК 

Хb9) [1, с. 124].  Булуң йыңақ барча бүтүрү қарарды. Әлемнің барлық 

елдері бүтіндей қарайды (Suv 6178) (Suv 58915) [1, с. 124]. 3. Өлке, ел, 

жақ : Күндүңкі булунда Барақа деген бір йер бар турур. Күн түстік 

жақта Барақа деген бір жер бар болатын (ОҚ 33/7) [8, 199 б.]. Бір 

қызығы булуң сөзі алдыңғы сөздермен тіркесіп келіп, булуң батман, 

булуң бақыр түрінде салмақ өлшемін білдірген. Тілдік деректер, 

берілген мысалдар және қазіргі түркі тілдеріндегі мағыналары бұл 

сөздің кең мағынада қолданылғандығын аңғартады.  

       1. Бұрыш – қыр., ұйғ., алт., хак., кыз., тув. т.б. 

       2. Шек, шекара – алт.; жақ – алт. диал. 

       3. Орман, өзен, көл, қыраттардың бір шеттегі бөлігі, т.б. – як.; 

өзеннің шығанағы – алт., алт. диал. т.б.  

       4. Мүйіс – хак. 

       5. Аңғар, шалғын, алқап т.б. – казан т.б. [5, с. 262]. 

Бұл сөздердің мағыналарына қарасақ, біраз сөздер әуелгі 

мағыналарынан алшақтап кеткен, әртүрлі бағытты, әртүрлі орындарды 

білдіреді. Төртінші, бесінші мағыналар кейіннен пайда болған болу 

керек. 

        Қазақ тілінде булуң сөзі бұлың-бұлың ‘бөлек-бөлек, бұрыш-бұрыш, 

қуыс-қуыс’ қос сөзінде сақталған.  

        Булуң сөзінің шығу тегі жайлы әртүрлі пікірлер бар. Г. Рамстедт 

корей, жапон тілдерінің yomo ‘төрт бұрыш’сөзіндегі  mo ‘бұрыш’ сөзін 

түркі-монғол тілдерінің булуң сөзінің бу түбірімен және монғ. т. бу-ча 

‘кейін  бұрылу, оралу’, гольд. т.  мо-чо ‘оралу’ етістіктерінің 

түбірлерімен салыстырады. Д.Г. Тумашева тат. диал. пулмак ‘бұрыш’ 

сөзімен салыстыра отырып, түбірі бу емес, бул дейді. Сондықтан көне 

түркі тіліне монғол тілінен ауысқан дейтін М. Рясэненнің пікірі де 

күмәнді  [2, 262].  Шындығында, бұл сөздің өзге де тілдерде, мәселен,  
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     қалм. т. – булң, тат. т. – болон, алт. диал., қыр., өз. диал., ұйғ. т.б.  

– булуң, монғ. т. – булан(г), эвенк. т. – болон т.б. түрінде дыбысталуы 

түбірінің бул екендігін растайды. 

 Қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамында көне, орта түркі 

тілдерінде қолданылып, бүгінде тек сөз тіркестерінің құрамында 

сақталып қалған, жеке-дара қолданылмайтын, мағынасы күңгірттенген 

сөздер бар. Олар нақ сол көне тілдердегідей, дәл сол мағынада, сол 

тұлғада ұшыраспайды. Алайда көне тілдік материалдарға сүйене 

отырып, қазіргі тілдік деректермен салыстыра отырып, олардың біздің 

тіліміздегі біршама сөздерге, сөз тіркестеріне негіз болғандығын 

аңғаруға болады. Олар байырғы сөздердің құрамын түсіндіріп қана 

қоймайды, түбірлердің буын құрамы жайлы да мәлімет алуға 

мүмкіндік береді. 

      Мұндай көне сөздерді арнайы зерттеулер арқылы анықтауға 

болады. Бұған мысал ретінде адалбақан сөзін алуға болады. Адалбақан 

– киім ілетін, ашалы қада ағаш. Бұл сөзді естіген немесе бір жерден 

оқыған адам адал сөзін бірден тіліміздегі араб тілінің халал сөзінің 

тілімізге енген адал, яғни пайдалануға, ішіп-жеуге жарамды, бағалы, 

пайдалы мағыналарын білдіретін баламасы деп ойлауы мүмкін. 

Негізінде, бұл – екеуі тек дыбыстық жағынан сәйкес келетін омоним 

сөздер. Себебі екеуінің шығу тегі мүлде екі басқа. Адал сөзі тілімізде 

жеке-дара қолданылмағандықтан, әуелгі мағынасы ұмыт болған. 

Дегенмен лексикалық тіркестің (сөздің бірігуі арқылы жасалған 

күрделі атау) құрамында әуелгі мағынаның сақталғандығы байқалады. 

Осы сөздің мағынасын беретін ашалы қада ағаш тіркесіндегі аша сөзі 

басы екі айыр ағаш дегенді білдіреді. Көне және орта түркі 

ескерткіштерінің тілінде осы сөзбен түбірлес әрі етістік, әрі есім мәнді 

адыр және адар сөздері кездеседі. Адыр сөзі етістік ретінде бөлу, бір-

бірінен бөліп алу, айырып алу мағыналарын білдірсе, есім сөз ретінде 

бөлім, бұтақ, тарам мағыналарын білдіреді. Ал адар сөзі айыру, бөлу, 

талдап жіктеу дегенді білдіреді. Олай болса, мағынасы жағынан бұл 

сөздер сәйкес, ал тұлғалық жағынан дыбыстық сәйкестіктердің 

негізінде қалыптасқан. Адал сөзі көне адар нұсқасына жақындау, р~л 

сәйкестігінен, р-ның л-ға ауысуынан туындаған сөз. Әрине, біз бұл 

арада, біріншіден, көне ад түбірінің тілімізде сақталып қалғандығына  

куә болсақ, екіншіден, дыбыстық жағынан өзгерген түрінің әуелгі 

қалпынан алшақтап, танымастай өзгеріске түскендігін аңғаруға 

болады. Көнерген, ескірген сөздердің бәрі бірдей тілімізден шығып 

қала бермейді. Тіпті мүлде шығып қалатындары да бар. Дегенмен олар  
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ұзақ уақыттар бойы көненің қалдығы ретінде тілімізде қызмет етеді. 

Ал олардың тұлғалық өзгерістерге түскен қалпының қаншалықты 

семантикалық өзгерістерді басынан өткергендігін айқындау үшін тарих 

қойнауында жатқан сөздердің мағына, мазмұнын ашып, даму сипатын 

көрсету керек.  

 Көне, орта түркі тілдеріндегі адыр етістігі біздің тілімізде айыр 

түрінде айтылады. Бұл етістік  й~д сәйкестігінің нәтижесінде, яғни 

дыбыстық алмасудың нәтижесінде қалыптасқан, көне тілде айыр 

нұсқасы кездеспеді. Дегенмен түркологияда й-дің арғы тек саналып 

жүргендігін ескерсек, айыр нұсқасын кейін пайда болды деп айту да 

негізсіз болар. 

 Енді осы адыр сөзінің мағыналарына тоқталып көрейік: 

 1. Бөлу, бір-бірінен бөліп алу. Бір йыл саны ічінта үчәр-үчәр 

айларығ адырмақ үзә өд болур. Бір жыл ішіндегі айларды үш-үштен 

бөлсе, маусым болады (Suv 58915).\ 

 2. Айыру, түсіну. Киши мен тегүчи аба оғланы ісиг тумлығығ 

билгү адра аны. Ыстық пен суықты айыра алатын әкесінің ұлы (өзі 

туралы) мен адаммын деп айта алады (ҚБК 27311). 

 3. Ажырату, жекелеу. Уқушуғ адыртың білігтә өңі. Білімнен 

өзге ақылды ажыратасың (ҚБН 7024). 

 4. Бір нәрседен, біреуден айыру. Амрақынта адыртымыз ерсәр. 

Егер біз (оларды) сүйіктілерінен айырсақ (ТТ IV В14). 

 5. Өмірден айыру. Алты йашымда қаң адырдым білінмәдім үч 

ечімә йыта адырдым. Алты жасымда әкемнен айрылдым, білінбеді 

(жете түсінбедім), үш үлкен бауырымнан айрылдым (Е 3216) [1]. Осы 

сөйлемді О.Д. Бекжанның монографиясында былай береді: Алты 

йашымта қаңқ адырдым ебі елін емдем өчічіме йыта адырдым. (Он) 

алты жасымда ханды өлтірдім, үйін, елін қинағаны үшін өштігімнен 

өлтірдім ... [10, 195-196]. Біз қарастырып отырған адыр сөзі мұнда да 

алдыңғы сөйлемдегідей өлтіру мағынасын білдіреді. 

 Айыр сөзі етістік ретінде тілімізде тоғыз түрлі мағынада 

жұмсалады. Бұл етістік бұрынғы мағыналарын жоғалтпаған, керісінше 

үстеме жаңа мағыналарға ие болған. 

 Тілімізде осы сөзбен мәндес, тұлғалас тағы бір сөз бар, ол – 

ажырау, ажырату етістігі. Бұл сөз де өз алдына дамып, бірнеше 

мағынаға ие болған, дегенмен мағына сәйкестігі сақталған. Көне тілде 

й-мен айтылған сөздердің көпшілігі тілімізде ж-ға ауысқандығы 

тарихтан белгілі. Й~ж сәйкестігінің нәтижесінде қалыптасқан сөздер 

тілімізде өте көп. 
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Мұндай қолданыстар және сөздердің бірнеше нұсқада келуі сөз 

байлығын толықтыра түседі. Бұл сөздердің мағыналық, мазмұндық 

ауқымы әлдеқайда кең. Сөз мағыналарының өзгеруі бір жақты 

болмайды. Соның бір көрінісі – осындай дыбыстар сәйкестігінің 

нәтижесінде қалыптасқан сөздер.  

 Көне, орта түркі тілдерінен алынған мысалдарды саралай 

қарағанда, сөздердің едәуір бөлігінің біздің тілімізге кейбір 

фонетикалық, морфологиялық өзгерістер арқылы жеткені байқалады. 

Мұндай өзгерістер түркі тілінің сан ғасырлық дамуы тұрғысынан алып 

қарағанда, тілдің жүйелі даму заңдылығына сәйкес болып отыратын 

жайлар. 

 Сөздердің енді бір тобы өте өнімсіз қолданылудан немесе тіл 

талабына жауап бере алмай уақыт өте келе қолданыстан шығып қалады 

немесе қолданылу аясы тарылады. Дегенмен де көне тіл мен қазіргі 

тілді салыстыра отырып, мұндай сөздердің қатары аз-ау деген 

қорытындыға келуге болады. Себебі бүгінде архетип түбірлердің 

этимологиясын дұрыс аша білсек, міндетті түрде көне тілге барамыз 

және бұл түбір бірнеше өзге сөздердің жасалуына негіз болатынын 

аңғарамыз. 
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ТАРИХ ЖӘНЕ ЭТНОГРАФИЯ 

 

УДК 305.8 943 
 

ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

УЗБЕКСКОГО ЭТНОСА В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ 

РЕГИОНЕ 

ETHNIC ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

THE UZBEK ETHNOS IN THE CENTRAL ASIAN REGION 
  

Н. НАЗАРОВ* 
 

Резюме 

В данной статье освещены проблемы формирования узбекского этноса в 

Центрально-Азиатском регионе. Проанализированы концепции формирования и 

развития этноса и её место в социальной жизни региона, проблемы этнической 

консолидации и ассимиляции в возрождение нации. Кроме того, освещены проблемы 

диаспора и ирредентa которой имеют важное значение при определение место этноса 

на территории национальной государственности и за её пределами, в данной статье 

которой уделены достаточное внимание на примере узбекской нации. 

Ключевые слова: Узбеки, Центральной-Азии, регион, этнос, этнические 

группы, нация, диаспора, ирредента, народ, этническое самосознание.  

 

Summary 

This article highlights the problems of the formation of the Uzbek ethnos in the 

Central Asian region. The concepts of the formation and development of the ethnos and its 

place in the social life of the region, the problems of ethnic consolidation and assimilation 

into the revival of the nation are analyzed. In addition, the problems of the diaspora and 

irredent of which are important in determining the place of an ethnic group on the territory 

of the national statehood and beyond, are highlighted in this article of which sufficient 

attention is paid to the example of the Uzbek nation. 

Key words: Uzbeks, Central Asia, region, ethnos, ethnic groups, nation, diaspora, 

irredenta, people, ethnic identity. 

 

Узбеки также как и другие национальности прошли длинный 

путь многовекового  исторического развития, показали себя на 

этноисторической арене как естественно сложившаяся 

национальность. Процесс формирования узбекского этноса имеет 

древнейшую социально-политическую, экономическую и культурно-

духовную, традиционную корни. И на определённом этапе истории  
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узбекский этнос сформировал мощную государственность и 

политические институты в регионе. Таким образом объединяются 

тюркоязычные племена, живущие на этой территории и 

организовивают единую этнополитическую общность на основе 

существующего корня малых тюркоязычных групп. 

Известно, что X-XII веки особое место занимают в 

формирование узбекского этноса. В этот период возрастает 

политический и духовный авторитет народов живущих между 

Амударьей и Сырдарьей разговаривающих на языке тюрки и это стало 

свидетельством формирования их как народность. Как ясно, 

народность является исторически сформировавшейся прочной 

единицей, основанной на общности своеобразных черт языка, 

территории, экономической жизни и духовности. В результате 

перехода от количественных изменений в качественные в X-XII веках 

вышеуказанные черты проявляются и в узбекском этносе. Таким 

образом исторически укрепившись как народность узбекская 

национальность начинает давать великих мыслителей. Для этого 

естественно должна была быть политически и экономически 

установившаяся территория и единый язык, который считается, 

средством общения на такой огромной территории. Подобное 

этническое развитие не происходит спонтанно, победой одной группы 

или поражением другой, оно происходит в сложном этноисторическом 

процессе. Уже в XII-XIII веках, можно констатировать, узбекская 

национальность приобретает полную этническую форму и начинает 

своё этнополитическое развитие. 

Формирование и развитие как народность узбекского этноса 

открыли новые возможности в его слиянии в единое мощное 

государство и объединение как единая национальность. Всякое 

единение происходит по требованию общества. Этническое развитие 

узбеков также выходит на политическую и культурную арену как 

реальный продукт общественной потребности. Так как, на 

определённом этапе исторического развития в обществе появляется 

потребность к народностям. Народности нужны обществу как 

движущая сила его к прогрессу. Таким образом установившимися 

относительно спокойными экономическими и культурными 

отношениями на территории между Амударьёй и Сырдарьёй общество 

направляется к прогрессу и появляются великие мыслители, которые 

вносят свой вклад в развитие этого прогресса. В ходе формирования и 

развития как народность узбекский этнос дал миру таких великих  
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мыслителей как Махмуд Кошгари, Аль-Харезми, Аль-Бируни, Аль-

Фергани, Ат-Термизи, Аль-Бухари, Алишера Наваи, Мирза Улугбек, 

Бабура и другие, и это, естественно, свидетельствовало о 

этнокультурном прогрессе. Однако в этот период стихийная 

политическая борьба за власть между отдельными группами оказала 

значительное отрицательное влияние на этническое развитие, несмотря 

на эти регрессивные явления глубокие социально – духовные 

изменения, происходящие в обществе, стали важной движущей силой. 

Если подходить к рассматриваемому вопросу с этой точки зрения, то 

становится очевидным, что X-XII века стали своеобразной переменой в 

социальном развитии узбекского этноса как народность и устойчивое 

этнические единство. 

История общества является не только историей 

производственных сил, но и в первую очередь, историей народностей и 

национальностей, которые в своей основе порождали эти силы. 

Важное значение имеет ещё то, что народности и национальности 

этого региона дали миру великих политических и духовных деятелей, 

и они предстали как сила, обеспечившая этническое развитие 

узбекской национальности. 

Из исторических источников известно, что до периода 

установления своей власти в Моварауннахре Шайбанихана из Дашти 

Кипчак на этой территории оседлый народ был известен как 

тюркоязычная этническая группа. Со времён Фараби и Кошгари до 

Бабуридов народы этой местности назывались тюрками, однако узбеки 

Дашти Кипчака являясь тюркоязичной этнической группой, регион, 

где жили они назывался “Мамлакати узбекия” (“Страна узбеков”) и 

народность назвалась узбеками. В результате установления 

владычества Шайбанихана в Моварауннахре этноним “узбек” стали 

применять и по отношению местного оседлого народа. Однако, 

необходимо отметить ещё то, что до установления владычества 

Шайбанихана в Моварауннахре наблюдались родственные отношения 

между местным населением и узбеками Дашти Кипчак. “Несмотря на 

постоянную борьбу за политическую власть в стране узбеков (на 

Дашти Кипчаке) караваны Самаркандских и Бухарских торговцев 

постоянно ездили на Дашти Кипчак” [1, 98]. Или, “в 1451 году 

Абдулхайрхан (дед Шайбанихана) женится на дочери Мирзо Улугбека 

Робия Султон Бегим” [1, 98]. Позже в связи с приходом Шайбанидов в 

Моварауннахр издавна существующие тесные родственные отношения 

ускоряются процесс консолидации местного населения и узбеков из  
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Дашти Кипчак, народы объединяются под общим этнонимом “узбек”. 

То есть в связи с слиянием двух тюркских народов с общим языком, 

обрядами и культурой этнический прогресс переходит на новый этап 

развития. 

Необходимо отметить ещё то, что существуют различные 

мнения об узбекском этнониме в различных исторических источниках 

и научных кругах. В произведениях Хамидуллох Казвини (1281-1350), 

Насриддин ибн Ал-Фурот (1334-1404), Ал-Асади (1377-1447), 

Низамиддин Шами (XV век), Абдураззак Самарканди (1413-1482), 

Хондамира (1475-1535), написанных в XIV-XV веках на арабском и 

персидском языках говорилось о том, что тюркско-монгольские 

племена, жившие в начале XIV века в восточной части Дашти Кипчака, 

т.е. от Арала и Каспия до северных регионов Западной Сибири и до 

восточных берегов Волги и Урала, назывался узбеками [1]. 

Другая группа учёных (Н. А. Аристов, П. П. Иванов, А. Ю. 

Якубовский, М. А. Чапличка, Хилда Хукхэм) узбекский этноним 

связывает с именем хана Золотой Орды Узбекхана (1312-1342), где он 

властвовал государством Узбек, а народ, который жил на этой 

территории назывались узбеками. Абулгази Бахадирхан также в своём 

произведении “Шажараи Турк” (“Потомки Тюрк”) пишет о том, что 

после смерти Тактагухана на трон садится тринадцатилетний 

Узбекхан, во время своего властвования он приобрел огромный 

авторитете среди народа и его поданное население, стало называться 

узбеками. «Можно лишь с большей или меньшей долей уверенности 

сказать, что в конце XIV в. Узабеками назывались тюркские и 

тюркизированные племена восточного Дашти-Кипчака, входившие в 

состав улусов Шейбана и Орды (в том числе и отдельные мангытские 

роды)» [2]. 

Следующая группа учёных ( А. П. Чулошников, Г. Вамбери, Г. 

Ховорс, М. П. Пельс) происхождение названия узбеков связывают с 

поведением части тюрко-монгольских кочевых племен, поэтому их 

называют – «сам себе хозяином», т.е. узбеком. Академик Бурибай 

Ахмедов также солидарен с мнением учёных последней группы и 

пишет: “важным мнением” [1]. 

Приблизительная правдивость мнений последней группы 

учёных в том, что узбеки, Даштикипчакского происхождение и сегодня 

называют своей национальностью «узбек» – «уз-узига бек» (т.е. 

«узбек» – «сам себе хозяин»). Значит, эта мысль не придумана народом  
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в недавнем прошлом, её можно считать реальным понятием, которое 

переходит из поколения в поколение в течение веков. 

Известно, что узбекский этнос вначале возник как продукт 

политического объединения трёх крупных субэтносов:  

Совокупность тюркских и тюрко-монгольских племён, которые 

жили до XIV-XV веков на территории современной Центральной Азии, 

вели оседлый и полуоседлый образ жизни, в научных литературах их 

называли “тюрками”. 

Вторую крупную этническую группу составляли жокающие 

узбеки проживающих издавна и узбеки Дашти Кипчак, 

переселившиеся в Моварауннахр вместе с Шайбаниханом в XV-XVI 

веках, они в основном занимались скотоводством и вели полукочевой 

образ жизни. Язык представителей этой группы относится к 

кыпчакскому диалекту, и называют они себя чистыми узбеками. К 

данной группе относятся кунграты, мангиты, кипчаки, найманы, 

кенагасы, сараи, китаи, минг, жуз, кирк, катаганы, лакаи и другие. 

Представителей третьей группы составляет население, которое 

смешивалось с тюркоязычними племенами, живущими с древнейших 

времён на территории Центральной Азии. 

Вместе с тем с приходом ислама в Центральную Азию в VII-X 

веках происходил естественный процесс ассимиляции с местным 

населением арабских родов, поколений ишанов и ходжа, считавшиеся 

элитой или кастой мусульманского общества. 

Завоеванием Россией Средней Азии вместе с отрицательными 

последствиями в политической жизни региона позволило построить 

заводы и фабрики по переработке хлопка и машиностроению, открыло 

возможности местным торговцам вести свои дела в рынках Санкт - 

Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и даже Хельсинки. Словом 

формирование и развитие в регионе местной промышленности, 

налаживание экономических и культурных отношений с другими 

регионами свидетельствовало о развитии узбеков как единой 

национальности. Развитие производства и торговли, проявление 

качественной стороны народности, ещё большее укрепление позиции 

национальной торговли, процветание деятельности активистов 

национального возрождения (джадидов) свидетельствовали о переходе 

на новый этап развития узбеков как национальности в начале XX века. 

В конце XIX и начале XX веков экономические, культурные, 

политические и духовные изменения в общественной жизни 

национальности нашли своё отражение и в национальном сознании, то  
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есть как результат изменений в общественной жизни начинается 

движение национального возрождения и представители этого 

движения считали своей общечеловеческой обязанностью применять в 

национальную жизнь общеполитические и духовные нововведения. 

Узбеками на основе многолетней деятельности в 

животноводстве выращены кони карабайир и лакайской породы, 

крупнокурдючные гиссарские бараны, в земледелии освоены 

плодородные орошаемые земли, освоены новые виды бахчевых 

культур и в садах выращены новые сорта фруктов и овощей, в 

ремесленничестве исходя из нужды эпохи и требований обстановки 

вырабатываются различные орудия для животноводства, земледелия и 

военных целей, которое свидетельствует о древности этого этноса.  

Этнический состав узбекской национальности разнообразен и 

многосоставен. Оно состоит из тюркоязычных этнических групп, 

которые являются древнейшими жителями Маверауннахра и 

народности, появившиеся в связи с консолидацией и ассимиляцией 

соседних, арабских родов и узбеков Дашти Кипчака. Если исторически 

анализировать этнические единицы, то в произведении Рузбехана 

“Мехмонномаи Бухоро” (“Гостеприимство Бухары”) говорится о том, 

что кочевые узбеки состоят из объединения племён, которые входили в 

состав народа Шайбон, казахов и мангитов. Позже казахи разделились 

как отдельная национальность, но до XVI века они были в составе 

кочевых узбеков. 

Маъсуд ибн Усман Кухистани в своём произведении “Тарихи 

Абулхайрхон” (“История Абулхайрхана”) рассказывает о кочевых 

узбеках и их политической государственности, организованной в XV 

веке и говорит о том, что в начале XV века в составе народа Ок Урда и 

Шайбон входили буркут, киёт, кушчи, ийжон, кунграт, найман, 

чимбай, карлук, кенагас, дурмен, курловут, тубои, мангит, нукуз, 

тангут, уйгур, китай, тоймас, эчки, туман, минг и другие племена. 

Камолиддин Бинаи утверждает, что в 80 годах XV века в составе 

народа Шайбанихана было также племя шадбакли. 

В произведении “Таворихи гузида, нусратнома” указываются 

следующие этнические группы, входившие в состав узбеков Дашти 

Кипчак в начале XVI века: кушчи, найман, уйгур, курлавут, гирайли, 

кият, кунграт, тангут, эчки, дурмен, ёбоку, китай, чимбай, шункарли, 

шадбакли, ийжан, кавчин, мангит, жургун, минг, башкирд, мажар, 

салур, казан, эчки и байри. 
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Хафиз Таниш Бухари в произведении “Шарафномаи Шохий” (“Победы 

шахов”) указывает, что узбеки Дашти Кипчака в XVI веке состояли из 

следующих этнических групп: бахрин, беш юз, дурмен, жалайир, 

кенагас, мангит, минг, мажар, найман, алчин, арлот, сулдус, тангярук, 

уйгур, халаж, китай, ширин, утарчи, кангли, катаган, кипчак, кунграт, 

кият, аргин, ёбу, мугул, сулжувут, тубайи, тама, кераит, карлук, сарай, 

тюрк, уйшун. А в XVII веке в произведении “Бахр ул-асрар” Махмуд 

ибн Вали к вышеуказанным этническим группам причисляет 

следующие племя: буйрак, кирк, курама, дугдак, юз, келачи, узз, кулан, 

аёнлик, кука, араб, куш аёк, уйрат, булачи (балгачи), макрит, фулавчи, 

шабаят, месит и другие. 

В произведении Мухаммедяр ибн Араб Мухаммед Катаган 

“Мусаххир ал-билод”, рассказывает события, происходивщие до 80-х 

годов XVI века. В этом произведении он перечисляется следующие 

племена узбеков: барлас, аргин, билкут, жалайир, дурмен, калмак, 

кунграт, кушчи, кипчак, арлат, уйшин, мангит, буркут, кераит, катаган, 

ганчи, кизил аёк и другие. 

В разных источниках существуют различные мнения 

относительно этнического состава узбеков. Многие исследователи 

высказывают мнение о существовании девяносто два узбекских 

племён. В том числе поэт Турди Фароги пишет следующее:  
 

“Беки, будьте милосердными, думайте о народе,  

В стране узбеков девяносто два племён, на них равно смотрите”. 
 

Чтобы глубже понять содержание этнополитического термина 

“узбек” вернёмся немного назад. В 20-е годы XV века после краха 

Золотой Орды от восточной части Дашти Кипчака, т.е. восточной 

части реки Волга до северной части Сырдарьи появляется мощное 

государство кочевых узбеков. Это государство обосновал Абулхайрхан 

– дед Шайбанихана. Этот политический союз господствовало в 

течении сорока лет и на территории этого государства жили племена, 

которые обосновались здесь в древние времена. В исторических 

произведениях их называли “узбеками” не в этническом, а 

политическом значении. Подобно тому термин “казах” также 

употребляется по отношению населения, которое вело кочевой образ 

жизни на Чуйской и Еттисуйской долинах, переселившись из 

территории, где господствовал Абулхайрхан и они тоже имели 

этнический авторитет, как и узбеки. Узбеки (Дашти Кипчаки) и казахи  
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пятьсот лет тому назад образовали одну народность под названием 

узбек. 

В исторических произведениях тех времён приводятся 

этнонимы многих племён, живших в стране Узбек. Они входили в 

состав не только сегодняшних узбеков и казахов, но и имелись в 

составе нынешних каракалпаков, башкирцев, ногайцев, южной 

алтайцев и частично киргизов. 

В XV-XVI веках узбекские племена во главе Шайбанихана 

обосновались в Моварауннахре. Однако, как было отмечено выше, 

обоснование узбеков – даштикипчакцев в Моварауннахр происходит 

не только с захватом этих мест Шайбаниханом, но и до его прихода 

здесь были историко-политические условия для слияние 

тюркоязичных этнических групп. С приходом Шайбанихана 

политический авторитет этого этнического пласта, объединивщейся 

под этнополитическим союзом узбек ещё больше укрепился. 

Узбеки, казахи, каракалпаки, киргизы и туркмены, которые 

издавна вели кочевой и полукочевой образ жизни, состоят из многих 

племён, поэтому при изучении проблем историко-политического 

формирования важно сопоставительно изучать племенной 

классификации этих народов. «Почти все они (тюркоязычные 

этнические группы – Н.Н.) в разной степени вошли в состав 

нынешнего узбекского, казахского, киргизского, каракалпакского, 

татарского и башкирского народов» [3, 54]. 

Мы в своём исследовании редко обращаемся термину племя, 

потому что это понятие обозначает совокупность нескольких родов, 

живших в древние времена. Наши предки также прошли этот этап, 

однако этническим группам, которые сегодня живут на культурно-

цивилизационной основе неуместно применение термина племя. 

Племени сейчас существуют в странах Африки и южной Америки, 

только не у нас. 

В произведении Заки Валиди “Узбек уруглари” (“Узбекские 

племена”) также отмечается, что узбеки состоят из девяносто два 

племени и основываясь на родословное, созданного в XVI-XVII веках 

перечисляет названия племён и пишет следующее: “Нет сомнения, что 

произведение “Родословное” посвящается жизни узбеков во времена 

Золотой Орды новой Мангит-Нугай и казахов, которые были ещё в их 

составе”. Заки Валиди приводит название девяносто племён, а племена 

Барлас и Кавчин особо подчёркивает. Вместе с тем, в эти времена 

говорится о существовании вокруг Душанбе племён Лакай, Марка, а  
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вокруг Файзабад племени Карлук. Количество узбекских племён в эти 

годы составляло не девяносто два, а около сто. 

В начале XIX века индийский исследователь Мир Иззатуллох 

анализирует этнические процессы в Афганском Туркестане и пишет 

следующее: “Местные узбекские племена состоят из мингов, кипчаков, 

катаганов, сараев, муйтанов, ишкамишев и чигатаев. Катаган делится 

на следующие три роды: беш кабан, салжовут, турт ата. Беш кабан в 

свою очередь делится на лакай, янги катаган, кесмавир, каён, манас и 

другие”. 

Следующие исследователи при определении этнического 

состава национальности продолжили древние традиции и старались не 

выходить за рамки традиционных чисел племён. По свидетельству 

историка Махмуда ибн Вали при возведении ханом Абулхайрхана 

Золотой Орды участвовало более двухсот предводителей родов и 

племён [1, 70]. Однако более мелкие по количеству и качеству роды и 

племена в течение историко-этнического процесса естественным 

образом ассимилировались с более крупными и стали составляющими 

компонентами казахов, киргизов и других тюркских национальностей, 

и поэтому сегодня спорным остаётся количество этнических 

компонентов, образующих узбекские национальности.  

Сегодня узбеки как крупных макроэтнос проживает во всех 

государствах региона. Если рассмотрет их место в Таджикистанском 

обществе узбеки составляют одну четвёртую часть населения 

республики, по количеству занимают второе место после таджиков. 

При изучение узбеков их можно разделить на две группу: 

1. Узбекская диаспора. 

2. Узбекская ирредентная группа. 

Узбекская диаспора в Таджикистане переселены из Узбекистана 

в 1930-50-е годы с целью освоения целинных земель. Узбекскую 

ирреденту составляют узбеки, которые постоянно проживали на 

территории нынешного Таджикистане. Узбекскую диаспору 

составляют в основном ферганские и ургутские узбеки, а узбекскую 

ирреденту составляют лакайцы, кунграты, барласы, жузы, дурмени, 

марки, карлуки, катаганы и кипчаки. Лакайцы являются самыми 

крупными ирредентами и относительно компактно живут в 

республике. Необходимо отметить, что при переписи населения в 

республике Таджикистан в 2000 году узбекскую диаспора на графе 

национальность отмечена узбеками, узбекская ирредента названа  
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этническими терминами минг, дурмен, лакай, кунграт, катаган, жуз 

(юз), барлас и другие [4, 4–5]. 

Узбекская национальность состоит из народностей и этнических 

групп, похожих друг на друга и в то же время отличающихся друг от 

друга обрядами, жизненными условиями и своеобразными чертами. 

Эти народности и этнические группы не только обеспечивают  

целостность, естественную красоту и национальный дух, но и 

показывают в течении многих веков славу, национальную гордость и 

единство узбекской национальности. Целесообразно было бы 

остановиться на лакайцев, которые составляют одну из этнических 

компонентов узбекской национальности и живущие в центральном и 

южном Таджикистане. Мудрецы говорят: “Человек, который лишён 

чувства гордости за свои предки и несведущий истории подобен 

слепому человеку – куда поведёшь туда и идёт” [5]. 

Лакайцы до революции составляли один из основных 

компонентов узбекского народа, занимали определенное место в жизни 

Бухарского эмирата. Они занимаясь животноводством, создали 

лакайских коней и являются искусными наездниками. В 20-30 годы ХХ 

века активно участвовали в движении за обороне от большевиков. За 

это они пережили жестокие и тёмные дни. В народном движении 

армия Ибрагимбека в начале в некотором значении одержал победу. В 

связи с огромной военной силой и безграничными техническими 

возможностями большевиков жизнь основной части народа трагически 

завершилась. Часть этноса называлась “кулаками” и “басмачами”.  Они 

из-за страха репрессий, каторги в Сибири и северный Казахстан, 

направились искать мирное пристанище в Афганистан, часть 

оставалась на родине. Но после всего этого представителей этноса не 

оставили в покое. Самые лучшие представители оставшийся этноса 

подвергались репрессиям. А репрессия 1937-38 годов также не обошла 

стороной лучших людей лакайцев, их ссылали в Сибирь или северный 

Казахстан, или просто физически уничтожили. В результате репрессий 

и ссылок распавший этнос ещё больше рассыпался по всей бывшей 

стране. Лакайцы ныне живут в составе тюркских этносов северного 

Казахстана и Сибири, а также они ассимилировались в состав других 

тюркских народов. 

Сегодня лакайцы живут в девятнадцати районах центрального и 

южного Таджикистана. По неточным подсчётам в Таджикистане живут 

около полутора миллиона узбеков, из них полмиллиона их лакайцы. 

Кроме этого в северном Афганистане, и в городе Стамбул, на  Зайтун  
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Бурни Турции живут тысячи семей, в Шонли Урфе живут 700 семей 

лакайцев. В Иране, в городке Хисорак вблизи Тегерана, а также в 

Кувваи Арабободе живут 300 семей лакайцев. В городе Кувейта 

Пакистана, а также в городе Карачи живут 250 семей, в Балужистане 

около 500 семей лакайцев [6].  

Необходимо отметить, что лакайцы достигли больших успехов 

в животноводстве. Как результат их достижений были выведены кони 

Лакайской породы. Созидательные способности представителей 

этносов является фактором, обеспечивающим славу этого этноса. 

Кроме всего этого лакайцы имеют своеобразные обряды и 

традиции. Как отмечает этнограф-учёный Б. Х. Кармишева, мапремеч, 

жук чаригич, айнахалта, кеште и другие образцы вышивки девушек – 

лакаек сегодня украсят не только музеи Центральной Азии и стран 

содружества, но и этнографические музеи Западной Европы. Особенно 

своеобразны тюбетейки. Они выделяются как яркие образцы 

национальной культуры. Обряды, традиции, неповторимый фольклор и 

своеобразный диалект лакайцев требуют отдельных исследований 

учёных. 

В наши дни лакайцы как один из субэтносов в составе 

узбекской национальности в своей культуре, жизненном укладе и 

традициях сохранили принципы общенационального и этнически 

частного. Этому причиной послужило то, что лакайцы составляют 

большенство, чем другие тюркские этносы в Таджикистане и живут 

относительно компактно. 

Всякая национальность и народность не объединивщейся в 

определенные социальные группы не могут осуществить свои 

политические, экономические или духовные цели. Лакайцы живущие в 

Таджикистане с целью обеспечения этнической целостности и 

пропаганды национальной культуры в 1990 году создали ассоциацию 

“Лакай овози” (“Голос Лакая”). В программе действия объединения 

имеет место разрешения культурных проблем, в том числе-

сопоставительное изучение лакайского диалекта с диалектами других 

этносов узбекской национальности, восстановление забытых 

несравненных образцов устного народного творчества, пропаганда 

своеобразных обрядов, неповторимой традиции и этнической культуры 

лакайского этноса, изучение современной классификации лакайских 

родов, агитировать деятельность видных людей этноса. Также 

общество поставило перед собой цель-изучение истории, культуры, 

социальных жизненных условий и этнографии в тесной связи с  
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этническими атрибутами других этнических групп узбекской 

национальности, рассмотрение лакайцев как народность, имеющая 

своеобразные обряды и диалекты в составе узбекской национальности 

[7]. Конечно, объединение в ряде лет стремилось осуществить 

поставленные перед собой задачи. Однако в сегодняшних трудных  

экономических условиях деятельность объединения заметно 

ослаблена.  

Подводя итоги вышесказанному можно констатировать, что 

этническое разнообразие как основа национального единства занимает 

важное место в этносоциальной жизни. Узбекская национальность как 

корневое и древнейшее население региона в отличие от многих других 

национальностей мира сформирована в связи с объединением 

тюркоязычных этнических групп. Изучение своеобразных черт этих 

составляющих этнических компонентов, описание общих черт, 

характерных национальности, и выявление основы единой 

национальности являются актуальными задачами, стоящими перед 

нашими учёными.  

Узбекская национальность также как и другие тюркоязычные 

народы пережила сложные этноисторические и политические 

процессы. Сегодняшнее этническое единство узбекской 

национальности успешно выдержало все исторические испытания и 

благодаря национальной независимости оно приобрело качественно 

новое значение. На мировой арене узбекская национальность стала 

известна как этническое единство, имеющее этноисторическую и 

политическую основу национальной государственности, и мировое 

сообщество признало узбеков как народа, который внёс свой 

достойный вклад в развитии человеческой цивилизации. 
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ӘОЖ 958.4 

«АЛПАМЫС БАТЫР» ЖЫРЫ ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ 

ТАРИХЫНДА 

THE POEM «ALPAMYS BATYR» IN THE HISTORY OF TURKIC 

NATIONS 

 

Э. Е. АЛЬЖАНОВА*  

Х.К.АТАЕВА** 
Түйіндеме  

Мақалада түркі халықтарына ортақ батырлық дастан «Алпамыс батыр» жырына 

тарихи талдау жасалған. «Алпамыс батыр» жырын басқа да түркі халықтарының –  

қазақ, өзбек, қарақалпақ, башқұрт, татар, алтай халықтарында тараған нұсқаларымен 

салыстыра отырып Орта Азия жерінде өмір сүріп жатқан түркі тілдес халықтардың - 

тілі, діні, түбі бір халық екендігі айтылады. 

 Кілт сөздері: Орта Азия, түркі халықтары, эпос, мәдениет, тарихи деректер. 

 

Summary 

In the article was given analyze to the “Alpamys batyr” which is the common poem to 

all Turkic nations. The poem “Alpamys batyr” was compared with other Turkic poems or 

with other spread version of Kazakh, uzbek, Karakalpak, bashkurt, tatar, altay nation’s 

poems and considered that Turkic nations which live in Central Asia had the same root in 

their language and religion.  

Keywords: Central Asia, Turkic nations, epic, culture, historic data. 

 
 «Алпамыс батыр»  жыры  түркі халықтарының   құнды, көркем 

жазба жәдігері болып есептеледі. «Алпамыс батыр» жырында көне 

дәуірдің салт-санасы, ғұрпы, неғұрлым айқын бейнеленгенін атап өту 

өте маңызды.  Терең мазмұны, көркемдігі мен тарихи шындықты 

қамтуы жағынан «Одиссея»,  «Махабхарата», «Қобыланды батыр» т.б. 

жырлар секілді әлемге танымал эпостық жыр [1]. «Алпамыс батыр»  

жырында халықтың басынан өткен қаһармандық оқиғалар эпикалық  

әсірелеу заңдылығымен берілген. Жырда талай заманның түсінігі, 

дүниетанымы, шындығы сүреттелген. Әр халықтың ұлттық 

мақтанышына айналған бұл эпос ғасырлар бойы әр адамның бойына 
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рухани күш сыйлайды. Сондықтан да түркі халықтары бұл жырды 

қадір тұтып, батырлық жыр ретінде құрметтейді. Түркі халықтарының 

тарихы, ел-жұрт тыныштығы, өз Отандарының қорғанышы болған 

батырлардың ер-жүректігі осы «Алпамыс батыр» жырында айқын 

бейнеленген. Осылайша «Алпамыс батыр» жыры Орта Азия 

халықтарының көркем әдебиетіне үлкен әсерін тигізіп отыр. Қазіргі 

кезде бұл жырдың пайда болуына негіз болған архаикалық сюжетті 

анықтау, халық жыршыларының репертуарындағы көркем эволюциясы 

кезеңдерін анықтау, осы жырдың басқа халықтар әдебиетіне қалай 

таралғанын анықтау фольклортану  саласының өзекті мәселесі болып 

отыр [2]. Бұл қатарда орыс ғалымы В.М. Жирмунскийдің «Түрік 

батырлық эпосы» туралы монографиясын айрықша атап өтуге болады. 

«Алпамыс батыр» жырының дүние жүзіне мәлім болуына осы аталған 

еңбектің пайдасы зор болды. Жырдың аса тартымды, кең танымал 

болуының тағы бір сыры оның фабулалық желілерінің түрік тілдес 

халықтарда да ұшырауына байланысты [3]. Қазақ халқының бірнеше 

ертегілерінде «Алпамыс батыр» жырының оқиғалық сарыны кездеседі. 

Татар, башқұрт халықтарында бұл тақырып ертегі түрінде 

айтылады.  Мұның өзі қыпшақ-оғыз халықтарының бір заманда 

Сырдария бойында ұзақ уақыт аралас өмір кешкендігінің де 

куәлігіндей.  Бұл көрсетілгендер «Алпамыс батыр» жырының көптеген 

түрік халықтарының бастан кешкен тағдыр-талайын еске салатын 

жалпы түріктік қасиетінің молдығын аңғартады. «Алпамыс батыр» 

жырының халық арасында айрықша қастерленуі оның түрлі нұсқасы 

көп болуына ықпал етті.                                                       

«Алпамыс батыр» жыры қазірге дейін әр түркі халықтарында түрлі 

жолдармен, көптеген жыршылар тарапынан  жырланып, көптеген 

ғалымдар тарапынан зерттеліп келеді.  Ғалымдар тарапынан жырдың 

пайда болған уақыты, таралған аймақтарын зерттеу жоғары деңгейде 

жүргізіліп отыр. Әлбетте, бұл мәселеге орыс зерттеушілері 

алғашқылардың бірі болып көңіл аударды.  

XIX ғасырда В.Радлов, Н.Ильминский, Г.Потанин, А.Васильев, 

Ә.Диваев, Ш.Уәлиханов қазақ эпостарын зерттеп, қағаз бетіне түсіре 

бастаған. “Алпамыс батыр” жыры – қазақ халқының батырлар 

жырының ішіндегі ең көнесі. Батырлар жыры бір ғасырдың ғана жемісі 

емес. Ол халықтың ертедегі тұрмыс-тіршілігіне, тарихына, қоғамдық 

өміріне байланысты туып, солармен бірге жасасқан [4]. 
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 Атақты фолькоршы Ә.Диваев жырдың ел арасындағы түрлі 

нұсқаларын іздеп тауып, хатқа түсіріп орысша мазмұнда бастырды. 

Ә.Диваев жыр нұсқасын Ж.Бермұхамедовтен, тағы бірер нұсқасын 

Е.Ақылбековтың қолжазбасынан алған. «Алпамыс батыр» жыры баспа 

жүзін алғаш рет 1899 жылы («Қисса-и-Алпамыш», Қазан) көрген. 

Қазан төңкерісіне дейін бұл жыр 7 рет қайталанып басылып шыққан. 

Басқа да батырлар жыры сияқты «Алпамыс батыр» жыры да  Кеңес 

үкіметі тұсында бірнеше рет басылған [5]. 

А.К. Боровков Алпамыс туралы эпостың қай халыққа тиесілі 

екендігін зерттеп, эпосты қоңырат қауымының эпосы деп дәлелдеді 

[6]. В.М. Жирмунский «Алпамыс батыр» жырын  барлық кітаптарында 

Гомердің «Одиссея» дастанымен ұқсастыра зерттеді  [7]. 

В.М. Жирмунский мен Х.Т. Зарифов  Алпамыс жырын 

Сырдарияның төменінде, Арал жағаларында пайда болған деп 

дәлелдеді [8]. В.М. Жирмунский  жырды ХІІ-ХІV ғасырларға 

жатқызып, оқиғасын монғол шапқыншылығымен байланыстырды [9]. 

«Алпамыс батыр» жырының қалыптасу, даму тарихы жөнінде 

ғалымдар арасында түрлі көзқарастар бар. Әр ғалым өз тұрғысынан 

топшылайды.  

Мысалы, В.М. Жирмунский мен Х.Т. Зарифов былай дейді: 

«Өзінің шығу тегіне қарағанда «Алпамыс» қоңыраттардың рулық 

эпосы… Қоңыраттардың ру есебінде тарихқа белгілі бола бастауы 

монғолдардың жаулап алуымен байланысты». Бұл пікірді профессор 

А.К. Боровков «Алпамыс» жырының туған кезі – XII-XIVғғ. арасы 

болуы керек дейді. Ал академик Ә. Марғұлан «Алпамыс» қыпшақ 

заманында туған, содан қалған жыр екендігін айтады [10].  

Өзбек халқының  зерттеушісі  Хади Зариф  «Алпамыс батыр» 

жырының пайда болу және таралу тарихын зерттеп, Алпамыстың  

шыққан руы қоңыраттар туралы жеке зерттеді [11]. А. Каримов 1955 

жылы «Алпамыс батыр» жырының жаңа нұсқасын қарақалпақ жырауы 

Қияс Қайратдиновтан жазып алып, баспадан шығарды [12]. Т. Мирзаев 

«Алпамыс батыр» туралы  монографиясында жырдың түркі халықтар 

арасында таралған нұсқаларын салыстыра зерттеді [13].  

1989  жылы Америкада түрік ғалымы Хасан Паксой «Алпамыс 

батыр» жыры туралы монографиялық ізденістер жүргізді [14]. 

Жырдың қазақша нұсқасын көбірек зерттеген ғалым Т.Сыдықов 

жырды рулық, тайпалық кезден келе жатқан мұра ретінде атайды.  

Жырдың тарихи, көркемдік мәні мен әдебиеттегі орны туралы 
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М.Әуезов, С.Сейфуллин, Қ.Жұмалиев, Ә.Марғұлан, М.Ғабдуллин, 

Н.Смирнова, Т.Сыдықов сынды зерттеушілер арнаулы еңбектер жазды. 

«Алпамыс батыр» жырының әлемге әйгілі болуына осы ғалымдардың 

жазған еңбектерінің пайдасы зор болды. Батырдың туып-өскен, өмір 

кешкен елі – Жиделі-Байсын тайпасының нақты аты – қоңырат болып 

көрсетілгені көптеген ғалымдардың дастанды қоңыраттардың 

тайпалық эпосы деп дәлелдеген. Жырда көрсетілген жер, мекен, адам 

аттары, елдің шаруашылық кәсіптері, салт-ғұрыптары эпостың қазақ 

халқының төл туындысы екендігін дәлелдейді. Дегенмен, эпоста 

сипатталатын оқиғалар, адамдардың іс-әрекетінің молдығы, сан 

дәуірдің наным-сенім ерекшелігін танытатын тұстары эпостың 

шеңберін бүкіл қазақтық көлемге көтереді [15]. 

«Алпамыс батыр» жырының халық арасында айрықша қастерленуі 

оның нұсқасының көп болуына ықпал еткен. Мысалы, қазақ тілінде 

жырдың 10-11 нұсқасы бар. Қазан төңкерісіне дейін бұл жырды 

Қазақстанның барлық облыстарында айтып келген. Жырдың түрлі 

нұсқаларын айтқандар С.Аққожаев, Ә.Байтұрсынов, Е.Керімбетов, 

А.Нысанов, Ж.Жақыпов тәрізді ақын-жыршылар болып табылады. 

Әсіресе, Сұлтанбек Аққожаевтың жазып алған нұсқасы ең толық, әрі 

көркем түрі [16]. 

М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Ежелгі және 

Орта ғасыр әдебиет бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының 

кандидаты Серікбай Қосан   өз   зерттеулерінде   Алпамыс жырын  

түркі халықтарына  ортақ  жыр ретінде сипаттады. Қ.А. Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры, 

тарих ғылымдарының докторы Хазретәлі Тұрсұн  жырды   зерттеу 

жұмыстарында  жырдың шығу уақыты Түркі қағанатына дейінгі  

кезеңге сәйкес келетіндігін   айтты [17]. 

Сонымен, біз жоғарыда «Алпамыс батыр» жырының қалыптасу 

тарихы, даму кезеңі туралы ғалымдардың пікірлерін келтірдік. Ал осы 

ғалымдардың қайсысының пікірі шындыққа жанасымды екендігін біз 

дәл айта алмаймыз. Себебі әр ғалым өзінің ғылыми дәлелдерін келтіре 

отырып, өз пікірін тұжырымдаған. Десек те, біз бұл жырдың бас 

кейіпкерлері өмірде болған ба, болса олар қай ғасырларда өмір  
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сүргендігіне байланысты жырдың шамамен қашан қалыптасқандығын 

анықтауымызға болады. 
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Алпамыс - түркі халықтар бірлігінің  кепілі бола алатын 

батырлық эпосы. Қыпшақ даласында неше замандардан бері өрісте 

малын бірге бағып, дастарханда бірге дәм-тұз тартқан халықтардың 

басынан не күндер өтпеді дейсіз? Бірақ арада бірқатар кикілжіңдер 

болуына қарамастан олар тыныш өмір сүріп келеді. Қазіргі кезде  өмір 

сүріп жатқан түркі тілдес халықтарды тек қана дипломатиялық 

қатынастар ғана емес, ертедегі қазір бізге мұра болып қалған тарихи 

жырлардағы халықтардың тарихының ұқсастығы мен тығыз 

байланыстылығы жақындастырады. Сондай үлкен тарихи және 

тәрбиелік мәнге ие болған  дастандардың бірі - «Алпамыс» дастаны 

болып есептеледі.  

«Алпамыс» дастаны  тарихи тұрғыдан қарағанда сол уақытта, яғни 

ерте феодализмнің қалыптасуы кезеңінде, бірақ патриархалды 

тайпалық  байланыстар сақталып келген кезеңде түркі тайпаларының 

дастаншылық дәстүрлері негізінде қоңырат тайпасында пайда болған. 

Дешті Қыпшақ тайпаларының  түрлі территорияларға қоныстануы, 

қоңырат тайпасының бөлініп, жаңадан құрылып жатқан түркі 

халықтарымен араласу негізінде «Алпамыс» дастаны сол халықтың 

тарихына, дамуына қарай өзгеріп отырды.  

Ол өзіне сол халықтардың ұлттық дәстүрлерін сіңдіруімен түркі 

халықтарында әр түрлі варианттарда пайда бола бастады. Мысалыға 

қазақ және  қарақалпақтарда «Алпамыс», өзбектерде «Алпомиш», 

таулы алтайлықтарда «Ақпумиш», «Алпумиш», «Алп-Манаш», 

башқұрттарда «Алпамыша», қазан-татарларында «Алпамша» деп 

аталды [5, 278]. Ғалымдар «Алпамыс» дастаны қазіргі кезде қай 

халықта «алып» сөзі сақталынып қалса, сол халықтың әдебиетінде бар 

деп есептейді. 

Кейбір ғалымдар «Алпамыс» жырының үш нұсқасы бар десе, 

кейбіреулері төрт нұсқалары бар деп айтады. Бірінші нұсқасы 

«Қоңырат». Бұған қазақ, өзбек, қарақалпақ халықтары ортасында пайда 

болған және таралған «Алпомиш», «Алпамыс» атты нұсқалар кіреді. 

Екінші нұсқасы «Оғыз». Бұған  азар, түрік, түрікмен т.б халықтар 

арасында тараған дастан жинақтары кіреді. Үшінші нұсқасы 

«Қыпшақ». Бұның ішіне татар, башқұрт, абхаз халықтары қалдырған 

дастан жинақтары кіреді. Оның ішінде жеке «Баршын Сұлу» сияқты 

эпостарын да көруге болады. Ал Таулы Алтай жерінде таралған 

«Алып-Манаш»  дастанын  төртінші  «Алтай» нұсқасына кірітуге  
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болады. Сол сияқты «Алпамыс» дастаны   тәжік халқының да ұлттық 

батыры есептелсе де, ол туралы жазылған деректер сақталмаған. Тәжік 
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қыстақтарында жыршылар тарапынан тәжік тілінде әлі күнге дейін 

жырланып келеді. Бұл мәлімет қоңырат тайпасының аз болса да тәжік 

халқының құрамына енгендігін білдіреді. Орта Азияға көшіп келіп, 

қоныстанып қалған араб және ирандықтар арасында айтылып жүрген 

«Алпамыс» дастанына тән жырлар бар. Кейбір мәліметтерде қытай,  

иран, ауған, түрік тіпті Арабияда  өмір сүретін түркі  халықтарда  да 

«Алпамыс» жырымен тығыз байланысты болған дастандар өте көп 

кездеседі. Бұл дегеніміз «Алпамыс» батырлық жыры түркі 

халықтарының өмірінде, әдебиетінде ерекше орын алады.   

«Алпамыс» дастаны, оның ұлттық версия және варианттарын 

жазу, баспадан шығару және оны зерттеу өте маңызды, қиын және өте 

қызықты болып есептеледі. Өйткені «Алпамыс» дастаны  түркі тілі 

мемлекеттерінде фольклордың  пән ретінде пайда болуы және оның 

даму  сатыларымен  тығыз байланысты [6, 235]. 
Тарихта әр түркі халқы тарихи кезеңдерге, түрлі басқыншылықтарға 

және қиыншылықтарға тап болды.  Уақыт өте келе түркі тайпалар түрлі 

халықтардың құрамына енуіне байланысты олардың әдеп-ғұрыптарында 

да айырмашылықтар пайда бола бастады. Сол сияқты «Алпамыс» дастаны 

да түрлі халықтарда түрліше жырлана бастады. Бірақ Алпамыс және сол 

сияқты кейіпкерлер, елдімекендер өзгеріссіз қалды.  

Алпамыс кейіпкерлерінің  түркі халықтарында айтылуы 
Кейіпкерлер/Тілі Қазақ тілінде Өзбек 

тілінде 

Қарақалпақ тілінде 

Батыр Алпамыс Алпомиш Алпамиш 

Әкесі Байбөрі Бойбўри Байбори 

Туысы Сарыбай/Байсары Бойсари Байсары 

Қарындасы Қарлығаш Қалдирғоч Қарлығаш 

Жары Гүлбаршын Барчиной Гулбаршын/ Баршын 

Аты Байшұбар Бойчибор Байшубар 

Қалмақ ханы Тайшық Тойчихон Тайшыхан 

Ұлы Жәдігер Ёдгор Жадигер 

Досы Қаражан Қоражон Қаражан 

Өгей бауыры Ұлтан хан Ултон тоз Ултан хан 

Мыстан кемпір Мыстан Сурхайл Мыстан 

Қалмақ ханының 

қызы 

Қаракөз Қоракўз Каракуз 

Байбөрі ағайыны Құлтай Қултой Култай 
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«Алпамыс батыр». дастанында жазылған әрбір кейіпкердің есімі 

түрлі мағынаны береді. Басты кейіпкер батыр Алпамыстың есімінің 
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өзіндік мағынасы бар. 1999 жылы  Ташкент қаласында «Фан» 

баспасынан шыққын «Алпамыс» - өзбек халқының батырлық эпосы 

(«Алпомиш» - ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси) кітабында  «Алпамыс» 

сөзінің өзі  екі сөзден құралған деп есептелінеді. «Алып» және 

«памыш» сөздерін жеке-жеке қарастырайық. Есімнің бірінші 

компоненті «алып» сөзі бұл «үлкен», «күшті», «батыр» мағынасына 

келеді. «Алып» сөзі өзбек, қазақ, қарақалпақ тілдерінде көп кездеседі 

және түркі жазбаларында болып, қазірге дейін қолданылады. Ал екінші 

компоненті «памыс» сөзі ғалымдар үшін зерттеуде  біраз қиындық 

тудырды. Өйткені түркі тілдер сөздігінде бұл сөз кездеспейді. Бірақ 

барлық түркі халықтарында бұл сөз «алып» сөзімен бірге қолданылады 

және бірге жазылады: Алмопиш, Алпамыс, Алпамиш, Алпамша, 

Алпамиша. Тек қана Алтайлықтарда жеке-жеке қолданылып, дефис 

арқылы жазылады: Алып-Манаш.  

Әбілғазы Бахадурдың «Шажараи тарокима» еңбегінде 

«Мамышбек» түрінде кездеседі.  Бахсы Фазыл Йулдаштың айтуынша 

«памыс» немесе «помиш» сөздері тек қана күшті, батыр, ұзын бойлы 

келген адамдарға ғана берілетін лақап болып есептелінеді екен. Бұдан 

шығатын қорытынды «памыс», «помиш» сөзі өзбек тілінде 

«паҳлавон», қазақ тіліне аударғанда  «алып» деген мағынаға келеді. 

«Байбөрі» -  (өзбек тілінде бөрі-қасқыр) үлкен қасқыр немесе кейбір 

мәліметтерде ақ қасқыр мағынасын береді. «Қарлығаш» - адамзат 

және тәңірі ортасындағы дәнекер құс мағынасын білдіреді. 

«Гулбаршын» - сұлу, көркем мағынасын білдіреді [8,145]. Жыршылар 

«Алпамыс батыр» эпосында кездесетін әрбір образды ерекше 

сипаттаған.         

 Жырдың басты образы – Алпамыс. Ол Байбөрі мен оның 

бәйбішесінің жалаң аяқ жер кезіп жүріп тапқан ұлы. Алпамыс он 

жасында алып батыр болып, жұдырығы тиген балалар мерт болады. 

Алпамыс өз сүйіктісін жаудан азат етуші болып сүреттеледі. 

Алпамыстың басқа батырлардан ерекшелігі - ол мыстан қолына 

түскенде отқа салса күймейді, атса мылтық өтпейді, шапса қылыш 

кеспейді. Алпамыстың елі үшін туған батыр екенін оның зорлықшыл 

қалмақ хандары - Қараман мен Тайшыққа, өз еліне опасыздық жасаған 

Ұлтанқұлға қарсы қойылуынан байқаймыз. Мұнда ол олжа іздеп 

жүрмейді, адам, ел кегі үшін күреседі. Ол өзінің ерлігін сұлу жар 

күресінен бастаса да, ақырында Алпамыс Байбөрі мен бүкіл Қоңырат  
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елінің кегі, елдің бүтіндігі үшін күресуші халық батыры ретінде 

көрінеді. Кейінгі образ - Гүлбаршын. Жырда Гүлбаршын Алпамыстың 
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жастай атастырған  қалыңдығы болып көрінеді. Құдалықты Сарыбай 

бұзады. Гүлбаршын қалмақ зорлығына ұшырап, Алпамысты іздейді. 

Алпамыс жауға кеткенде, Гүлбаршын Ұлтанқұлдың зорлығына 

ұшырайды. Бірақ өзінің еліне, отбасына, жарына болған махаббатынан 

қайтпайды. Алпамыстың келуін асыға күтіп, оған адал жар ретінде 

қалады. Кейінгі образ бұл Алпамыстың адал серігі, оның аты – 

Байшұбар. Алпамыс образын Байшұбар ат толықтырады. Жырдың 

басында Алпамыс оны кемсітіп, жүгенмен басқа салып қалады. 

Құйрығынан ұстап, алып лақтырады. Бірақ дөнен жүгенделіп, ер-

тоқым салынғанда, ер қанаты-тұлпар ат болып шыға келеді. Алпамыс 

жорықтарында Байшұбар оның шын серігі ретінде сүреттеледі. 

Мысалы, Қараман мен он жасар бала жекпе-жекке түскенде, Байшұбар 

оны ала қашады. Қараманның Қара тұлпары Байшұбарға жете 

алмайды. Айтушылар Байшұбарды қасиетті, ақылшы ат қылып 

көрсетеді. Алпамыс жау қолына, зынданға түскенде, Байшұбар жауға 

берілмейді. Қалмақ ханының қызы Қаракөзайым Байшұбардың 

көмегімен Алпамысты зындандан алып шығады. Байбөрі - бүкіл 

Қоңырат елінің ағасы ретінде суреттелген. Жырда бүкіл  қоңырат 

тайпасының байлығы Байбөріге тиесілі. Сол байлық иесі, бір қауым 

елдің қорғаны - Алпамыс. Оны Байбөрі мал мүлкін тастап, «тәңірден» 

сұрап алған. Қаражан (кейде Қараман) - олжа құмар, қиянатшыл жау 

батыры. Ол Гүлбаршынды зорлап алмақ болады. Алпамыс келгенде, 

Қаражан қолына отыз батпан күрзі  ұстап, Қара атына мінеді. Тайшық 

- бүкіл Қоңырат елімен жауласып жүрген қалмақ ханы. Ол жайылып 

жатқан Байбөрінің жылқысын шауып кетеді. Ол өз елінде де жайлы 

емес.  Соның бір көрінісі - өз қызы Қаракөзайымды мыстанның таз 

баласына беруі. Кейқуат секілді қойшыларды қанауы. Мінезі жағынан 

Тайшық - ұсақ, мысық тілеулі хан. Ел талап үйренген. Тайшықтың 

Алпамыс келе жатқандағы түсі оның үрейлі, ниеті қара хан екендігін 

білдіреді. Мыстан-ханның сенері. Ол ханның сұлу қызы 

Қаракөзайымды  өз баласына алып бермек болады. Жырда мыстан - 

Қалмақ ханның жағында тұрған жағымсыз образында бейнеленген. 

Айтуышлар оны сүреттегенде ол Алпамысты алдап, қырық отауда 

қырық қыз ұстап, мас қылып, ұстап береді. Ол өзінің жауына 

мәймөңкелеп, дос болып сөйлейді. Ұлтанқұл немесе Ұлтан хан - 

қоңырат халқының өз ортасынан шыққан жауы болып көрсетілген. 

Оның ата-анасы, еліне опасыз, дарашыл тұлға Ұлтанның барлық мінезі  
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мен ісі халық батыры Алпамысқа қарсы қойылған. Ұлтанқұл образын 

жырда ертедегі жалғыз көзді дәулерге ұқсатқан. Алпамыстың баласы 
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Жәдігердің аяғына кісен салып, қозы баққызу -Ұлтан ханның 

озбырлығымен қатар, өз ісіне сенбейтіндігін білдіреді. Осылайша әрбір 

жырау «Алпамыс» дастанында әрбір образды өз деңгейіне жеткізе 

отырып сүреттеген [9, 166]. 

Қазіргі кезде Алпамыстың бізге жетіп келген толық нұсқалары 

ХVІ-ХVІІ ғасырларда қалмақ басқыншыларының Дешті Қыпшақ 

жеріне жасалынған шабуылдар кезінде жазылған делінеді. «Алпамыс 

батыр» жыры ел арасында замандар бойында айтылып келгенімен 

баспа жүзін алғаш рет 1899 ж. («Қисса И-Алпамыш», Қазан) көрген. 

Қазан төңкерісіне дейін бұл жыр 7 рет қайталанып басылып шыққан. 

Жырдың ел арасындағы түрлі нұсқаларын іздеп тауып, хатқа түсіріп 

орысша мазмұнда бастырған атақты фолькоршы Ә.Диваев. 1992 жылы  

Нукус қаласында «Билим» баспасынан шыққан «Қарақалпақ батырлық 

дастаны Алпамыс» (Қарақалпақ қаҳарманлық дәстаны Алпамыс) 

кітабында Ә.Диваевтың  бұл жырдың бір нұсқасын қарақалпақ 

бахшысы Жиемұрат Бермухамедовтан, тағы бірер нұсқасын Шымкент 

оязының тұрғыны Е.Ақылбековтің қолжазбасынан алғаны жазылған. 

Сонымен, «Алпамыс» эпосының бізге толық нұсқада  жетіп келуі 

мәдениетіміздің дамуындағы үлкен  жетістік.  Эпостағы бейнеленген 

оқиғалар қазіргі түркі тілдес халықтардың тарихынан маңызды дерек 

береді. 

Қазіргі кезде тек қана  Алпамыс батырдың және басқа 

кейіпкерлердің аталуының түркі халықтарда ұқсастығы ғана емес, 

жыршылардың жырды ұқсас етіп, ұқсас аспаптарда жырлауы да түркі 

халықтарының  тарихы тығыз байланысты екенінің тағы бір дәлелі [10, 

113]. Өйткені қазіргі кезде  өзбек, қазақ, қарақалпақ халықтарында  

«Алпамыс» жыры домбыра аспабында түрлі вариантта жырланады. 

«Алпамыс» жырын бір халықтың  ғана мәдени мүлкіне айналдыру, 

немесе тек қана бір халықтан тараған деп дәлелдеу пікірлері ақиқатқа 

мүлдем сай келмейді. «Алпамыс» жыры жоғарыдағы айтылған 

халықтардың барлығында бар. Қазірге дейін «Алпамыс батыр» өмірі 

және жырдың таралуы туралы көптеген  тарихи деректер жинақталған.  

 Көптеген түркі халықтарына ортақ қаһармандық жыр ретінде 

«Алпамыс батыр» атауымен деректер және пайымдаулар - белгілі 

«Аңыз адам» тарихи тұлға  туралы журналында баспадан шықты. 

«Аңыз адам» журналының  №16 санында «Алпамыс батыр» жырының 

пайда болуы  және таралуы  туралы  С.Қосан: «Алпамыс батыр» жыры  
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Қоңырат тайпаларына ортақ жыр ретінде қалыптасуы - шындықтан 

алшақ емес. Өйткені, қазіргі кезде Хорезм өңірінде оғыз түрікмендер, 
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қият қарақалпақтар, қоңырат қазақтар, өзбектер қатар өмір сүріп 

жатыр. Олардың ортақ эпикалық кеңістігін бұзып жатқан бүгінгі 

дүрбелең дүниенің теріс үлгісі мен көне түркілік сананы тұмшалаған 

тұрлаусыз саясат...» -деп жазады [17, 21-22]. Ал сол Алпамыс туралы 

«Аңыз адам» журналының дәл сол санында Х.Тұрсұн: “Жырдың шығу 

уақыты Түркі қағанатына дейінгі кезеңге сәйкес келеді. Сосын оғыз 

дәуірінде қайта жырланған. Жыр ішінде ортағасырдағы оқиғалар да 

ұштасып жатады. Тарих беттеріне үңілсек, «Алпамыс батыр» жыры 

түркілік өркениеттің ошағы - Сыр мен Әмудің арасын жайлаған 

тайпалар арасында қалыптасып, ұлы көшіқондар арқылы басқа елдерге 

жеткен. Мысалы, Алтай халықтары   «Алып-Манаш», қырғыздар 

«Манас», башқұрттар «Алпамыш», татарлар «Алпамша» деп 

түрлендірген. «Алпамыс батырды» өз елінің ұлттық әдеби мұрасы 

ретінде қарастыратын халық өкілдері оның ұлт пен ұлыстарға 

бөлінбей, түркі халықтары біртұтас болып тұрғанда пайда болған жыр 

екенін ескермей жатады. Алпамыс батырды қазақ, өзбек, қарақалпақ, 

башқұрт, татар деп әркім өзіне бұра тартып еншілеуге, егелік етуге 

болмайды. Жырдың ең көне нұсқасы қашан ғылыми тұрғыда қалпына 

келтіріледі, сол кезде де оның қай ұлтқа тән екенін айта алмаймыз. 

Өйткені, эпостық сана дәуірлеп тұрғанда ұлттық сана қалың ұйқыда 

жатқан болатын. Көршілес өзбек халқы Алпамыс батырды қатты қадір 

тұтады, оған арнап 20 томдық кітап шығарған. Сондықтан ол - өзбек 

ағайындарға да сіңісті батыр» - деп жазады [17, 32-33]. 

«Алпамыс» дастаны бойынша ізденістер алып барған 

ғалымдардың ең өзекті мәселесі бұл Алпамыс батыр өмір сүрген 

территория  және «Алпамыс» жырының таралу аймағы болып 

есептеледі. «Алпамыс» дастаны қазіргі кезде зерттеушілердің 

пайымдауынша Сыр бойы және Арал бойында өмір сүрген, 

шаруашылықпен айналысқан қоңырат тайпасында пайда болған. Бірақ 

бұл қазіргі кезде тек қана пайымдау болып отыр. Өйткені «Алпамыс» 

жырының қай уақытта және қай жерде пайда болғандығы тарихи 

деректерде анық көрсетілмеген. Сондықтан да зерттеушілер бұл 

эпосты зерттеуде эпостың ішінде жазылған мәліметтерге ғана сүйеніп 

отыр. 

«Алпамыс» дастаны секілді басқа дастандар Орта Азия 

территориясында өмір сүрген  халықтардың тұрмысы және мәдениеті 

негізінде пайда болды. Кейбір дастандар патриархал-рулық құрылыс  
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жойыла бастаған кезеңде пайда болса, көбісі халықтар тарапынан 

феодализм дәуірінде пайда болған деп айтылады. Жоғарыда  
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патриархал-рулық байланыстардың  кезі деп айтылуының себебі 

дастанда  рулық қатынасар көп көзге түседі. Яғни, бір тарапынан 

жиналыстарда мәселелер ақсақалдар арасында шешім табуы, әр рудың 

ақсақалы өз пікірін білдіруі және Қоңырат елінің негізгі мүшелері 

ақсақалдар болуы бұған бір дәлел болып тұр. Сол кезде Алпамыстың 

әкесі Байбөрі ақсақалдардан  кеңес сұрағаны  бұл мәселелердің 

ақсақалдар кеңесінде шешілгенін білдіреді. Ал екінші тарапынан 

Жиделі-Байсын жерінде өмір сүрді деп айтылып жатқан Байбөрі сол 

кездің өзінде-ақ салық системасын еңгізген. Сол кезде зекет, баж 

салығы сияқты сөздер эпоста өте көп кездеседі. Яғни Байбөрінің өз 

бауыры Сарыбайға салық салуы және Сарыбайдың Жиделі-Байсынды 

тастап кетуі бұған бір дәлел [14, 269]. 

Кейбір деректер бойынша «Алпамыс батыр» дастаны қоңыраттар 

орналасқан территорияда, моңғолдар басып алғанға дейінгі кезде пайда 

болған. Сондықтан «Алпамыс батыр» эпосының пайда болу кезеңін 

күрделі мәселе екенін есепке алып, бұл жерде «қоңырат» терминін 

толықтай анықтап алсақ. Қазірге дейін тарихышлар мен этнографтар 

«Қоңырат» - бұл моңғол тайпаларының бірі деп есептейді. Моңғол 

тарихшыларының пікірінше қоңырат сөзі «хун» - аққу, және «ард» - 

адамдар, дәлірек айтқанда «аққулар тайпасы» деген сөзден келіп 

шыққан. Аққу ертеректе моңғол тайпаларының тотемі болған. Қоңырат 

тайпасының пайда болуы және келіп шығуы туралы мәліметтер 

көбінесе белгілі тарихшы Рашид ад-Диннің «Жами ат-тауарих» 

еңбегінде кездеседі. Түркі халықтарының тарихы туралы тамаша 

деректер қалдырған Рашид ад-Дин мен Әбілғазы хан, «Қоңырат - бүкіл 

түрік жұртының атасы болып табылатын Оғыз ханнан тарайтын ұрпақ» 

- деп жазады. 

Бірақ өзбек фольклортанушысы Хади Зариф «қоңырат» сөзінің 

моңғол сөзі «Қунхурат» қа еш қатысы жоқ деген мәселені көтерді. Ол 

«Алпамыс - өзбек халық батырлық жыры»  (Алпомиш - ўзбек халқ 

қаҳрамонлик эпоси) кітабының  24 бетіндегі жеке өзінің «Алпамыс» 

эпосының негізгі мотивтері («Алпомиш» эпосининг асосий мотивлари) 

бөлімінде: «Алпамыс» жырындағы «қоңырат» сөзінің этимологиясы 

моңғол сөзі емес, жергілікті сөз болуы мүмкіндігін, Орта Азиядағы 

моңғол тайпасы «қоңырат» қа дейін «Қоңырат» термині болғанын 

айтты. Бұл термин үш сөз: қоң-ыр-ат тан құралды. Бірінші «қоң» - 

тайпа атауы, екінші сөз «ыр немесе өзбек тілінде ғыр» тез шабатын,  
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үшінші «ат» ат мағынасын береді. Ғалымның былай деп айтуына басты 

себеп бұл - эпоста жылқышылар бейнесі, жылқы бейнесі, бәйгеге ат 
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қосу және иесіне адал аттың Алпамысты өз еліне аман-есен жеткізуі 

болып табылады. Екіншіден, аңыздарға сүйенсек тайпа атауы қоңыр ат 

сөзінен шыққан. Бұл аңыз Сурхандария және Амудария бойында өмір 

сүрген қазақ, өзбек және қарақалпақ халықтар ішінде кең тараған. 

Тайпа атауын жануарлар атымен байланыстыру - бұл ең ежелгі түсінік 

болып табылады және бұл Орта Азия халықтарында көп кездеседі. 

Тіпті кейбір жұлдыздардың атаулары атпен байланысты. Мысалы 

«Ақбозат» деп те аталады. Алтай эпосы «Алып-Манаш» та 

Алпамыстың аты «Ақбозат» деп аталды. Қорытындылай келе 

«Алпамыс» жыры пайда болған кезеңде «Қоңырат» сөзі моңғол сөзі 

болмай, бәлкім жергілікті сөзден шыққан болуы да мүмкін [15, 196]. 

Телғозы Ағабекұлы және Шыналбай Уалиханұлының «Қоңырат» 

кітабының бірінші «Қоңырат туралы бірер сөз» деген бөлімінде: 

«Қоңырат тайпасын Шыңғыс хан заманынан да бұрын пайда болған. 

Оған «Алпамыс батыр» жыры дәлел бола алады» - деп жазылған. Ал 

жазушы Бақыт Сарбалаұлы пікірінше Қоңырат - Шыңғыс хан 

заманына дейін-ақ, маңайында қоныстанған түркі нәсілдес найман, 

керей, меркіт елдері секілді белгілі тайпалардың бірі болған. Кейбір 

деректерде жазылғандай бұл тайпа Орта Азия жерінде бірінші рет 

Шыңғысхан және Шыңғыс әулеттерінің  шапқыншылығы кезінде 

пайда болды деп айтады. Кейіннен жеке этносқа айналды. Қоңырат 

тайпалары кейіннен қазақ, өзбек, қарақалпақ, қырғыз халықтарының 

құрамына еніп кетті. Тарихи деректерде «Қоңғырат», «Оңғырат», 

«Қоңғила» деген атаулар кездеседі. Тарихи мекені Моңғолия жері 

болып табылады. Деректер бойынша Шыңғыс ханның анасы Оэлун 

бәйбіше Қоңыратқа кіретін Елқонұт руының қызы болған. Деректерде 

қоңырат тайпаларының қалыптасуына моңғол-қоңырат элементтері 

елеулі болды, бірақ олардың негізгі бөлігі түркі рулары болған. 

Қоңыраттар Дешті Қыпшақтың сол қанаты есебінде Темір әулетіне 

қарсы күресте Әбілқайыр ханды қолдаған. Осындай саяси тартыстар 

салдарынан Шайбани әулетімен бірге Мәуереннахр хандығының 

негізін салып, кейінірек қарақалпақ халқының құрамына енді. Керей 

мен Жәнібек бастаған топ Көшпелі Өзбек мемлекеті құрамынан 

бөлініп шыққан кезде Қоңыраттардың бір бөлігі осы хандармен келіп 

Батыс Моңғолияға келіп орнықты. Ал кейбір бөлігі Көшпелі Өзбек 

мемлекетінің құрамында қалды. Қазір қоңыраттар  
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көбінесе Қазақстанның оңтүстігі, Қарақалпақстан, Өзбекстан жерінде  

тұрады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Ш.Уәлиханов қоңыраттардың «Бұхарада, Қоқанда Ташкентте, 

бәрінен бұрын  Қаратауда және Талас өзені бойында  түркі тілдес 

тайпалармен араласып, қазақ, өзбек, қарақалпақ,  ноғай, башқұрт 

халықтарының құрамына кіріп кеткен» - деп жазады. Қазақ халқының 

этникалық тарихында қоңырат тайпасының орны ерекше. Қоңырат 

Орта жүз құрамындағы тайпа. Қоңырат тайпасы Көтенші, Көктіңұлы 

деген екі үлкен бірлестіктен тұрады. Осылайша қазіргі кезде Қоңырат 

тайпасының пайда болуы туралы көптеген көзқарастар бар [16, 203].  

Алпамыс дастанының пайда болуы туралы тағы да көп пікірлер 

бар. А.К. Боровковтың Алпамыс туралы эпостың пайда болуы және 

таралуы «Қыпшақ-түрік» редакциясы бойынша «Дешті Қыпшақ» 

айналасында  ХІІ-ХІV ғасырларға тура келуі мүмкін деп, эпосты 

қоңырат қауымының эпосы деп дәлелдеді. «Алпамыс батыр» Орта 

Азия халықтарына ортақ эпос болып есептеледі. Оны В.М. 

Жирмунский мен Х.Т. Зарифов та айтқан. 

Дәлдеп айтқанда «Алпамыснама» («Алпомишнома»), «Өзбек 

халық қахарманлық эпосы» кітаптарында Х.Т. Зарифов «Дастанның 

пайда болу орны, уақыты жөнінде, Алпамыс алғаш Қоңырат 

қауымының эпосы болды. Ол Сырдарияның төменінде, Арал 

жағаларында әлі қазақ, өзбек, қарақалпақ халықтары қалыптаспай 

тұрып, пайда болған. Эпостың қалыптасуы патриархал-рулық қатынас 

жағдайында іске асқан болуы мүмкін» -деп жазады.  

1960 жылы В.М. Жирмунскийдің  көпжылдық еңбектері 

нәтижесінде «Алпамыс батыр» эпосын зерттеуге арналған «Алпамыс 

туралы жыр және батырлық дастандар» («Сказание об Алпамыше и 

богатырская сказка») деген атаумен көлемді кітап шықты.  Автор бұл 

кітапта  өзінің назариясымен  «Алпамыс батыр» дастаны  VI-VIII  

ғасырларда алтайлықтар арасында кейінгі дәуірдегі жазылған «Алп-

Манаш» қа ұқсаған батырлық жыр негізінде Алтай тау бөктерінде 

жаратылғандығын жазады. Ғалымның жазуынша Алтайдан Алпамыс 

туралы сюжетті оғыздар  ІХ-Х ғасырларда Сырдария бойына таратқан. 

ХІ-ХІІІ ғасырда қыпшақ әулеттерінің батысқа жылжуы нәтижесінде 

бұл жыр Қазақстан, Башқұртстан, Волга бойына тараған және 

модернизацияға ұшырап, ертегіге ұқсас түрде татар, башқұрт 

халықтарының ауызекі мәдениетімен бізге жетіп келген. Шайбани 

әулетімен бұл сюжет Оңтүстік Өзбекістанға келген және ХVI ғасырда 

батырлық жыр ретінде Алпамыс дастаны өзбектер мен қарақалпақтар  
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арасында кең таралған. Ғалымдар дастанды  екі мың немесе екі жарым 

мың жыл бұрын пайда болған деп те айтуда.   
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Анықтап айтқанда В.М. Жирмунский өз еңбектерінде «Алпамыс 

батыр» эпосын ХІІ -ХІV ғасырларға жатқызып, жырдың жасалуын 

монғол шапқыншылығымен байланыстырды. В.М. Жирмунский: «1999 

жылда өзбек халқы «Алпамыс батыр» эпосының 1000 жылдығын 

ЮНЕСКО деңгейінде атап өтіп, зәулім есекерткіштер орнатты» - деп 

жазады [18,  233]. 

Қазіргі кезде еліміздің оңтүсігіндегі Шымкент қаласында да 

мүсінші Ә. Абылаев, Қ. Қосықбаев, А. Әбдеш жасаған Алпамыс 

батырдың ескерткіші орналасқан. 

«Алпамыс батыр» эпосының пайда болуы туралы тағы да басқа 

пікірлерге келетін болсақ: Ғұлама ғалым, академик Әлкей Марғұлан: 

«Қазақ эпосы «Алпамыс батыр» оғыздар мен қыпшақтардың тұсында, 

яғни бұл тайпалар Орталық Қазақстан даласы мен Сырдария арасында 

көшіп жүрген кезде  VII - IX ғасырларда пайда болған. Бұл жырдың 

елге кеңінен таралып, қалың көпке белгілі бола бастауы VII - ХІІ 

ғасырлардың арасы. Осы дәуірден біздің кезімізге дейін Алпамыс 

батырдың сюжеті келіп жетті. Кейін қоңырат тайпасы қазақ, өзбек, 

қарақалпақ т.б. халықтардың құрамына енген кезде осы халықтардың 

әрқайсысының өзінде бұл жырдың нұсқалары пайда бола бастады» - 

деп жазады.  

«Алпамыс батыр» жыры жайында пікір айтқан ғалымдардың бірі 

белгілі ақын әрі қоғам қайраткері С.Сейфуллин болды. Оның 

Қызылорда қаласында шыққан «Қазақ әдебиеті» атты 

монографиясында жырдың өзбек, қазақ нұсқаларының ерекшелігі, 

образдар жүйесі, ұлттық дәстүрге сай сарындары туралы тиянақты 

ойлар айтылады [18,234]. 1960 жыл баспадан шығарылған «Сказание 

об Алпамыше и богатырская сказка» кітабында «Алпамыс» дастаны 

Орта Азияда қалмақ басқыншылығы кезінде, яғни XVII -XVIII 

ғасырларда пайда болды деген деректер қате деп есептелінеді. 

Алпамыс дастанының идеялық мазмұнында қалмақ хандарының ХV - 

XVIII  ғасырлардағы шабуылы  анық көрінбейді. Өйткені Алпамыс 

дастаны одан бұрын қалыптасқан. Алпамыс дастаны рулық-

патриархалдықтан хабар береді.  

Ал егер дастанның пайда болуы және таралу уақытын дастанның 

өзінен іздейтін болсақ, кейбір деректерде «Алпамыс батыр» дастаны 

ислам діні таралғаннан кейін пайда   болған. Өйткені жырдың 

бастапқы жазылуында кейбір нұсқаларында Байбөрі мен оның бауыры  
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Мысалы Алпамыс дастанының қазақ тіліндегі нұсқасы «Батырлар 

жыры» кітабында: 

Жеті күн ұдай түнеді, Бай-бәйбіше екеуі.  

Ешбір нышан білмеді, Қожалардан бата алып.    

   

Жапан кезген атанып, Жоғары қарап өрледі...    

  

Отырарда Арыстан бап, Сайрамда бар сансыз бап, - 

Бәріне бір түнеді.  

Әзіреті Қаратау, Әулиенің кені еді.      

   

Өзен сайын тастамай, Бәріне бір түнеді...[19, 159].   

Бұл жерде «қожа» т.б сөздердің қолданылуы ислам дінінің 

таралғанының бір дәлелі болып есептеледі. Тағы да дастанның таралу 

орны жөніндегі Х.Т. Зарифовтың пікірі  айрықша қызығушылықты 

тудырады.  Ол 1947 жылы Мәскеу қаласында баспадан шыққан 

«Алпамыс дастанының талқысыға қатысты мәселелер» («Алпомиш 

достонининг муҳокамасига оид масалалар») кітабында  дастанның 

таралу орны деп Сырдарияның төменгі ағысы, Арал жағаларын 

көрсетеді. Ал бұл мәліметтер Жиделі-Байсынның орнын белгілеуде өте 

маңызды. Тарихи Жиделі-Байсанның Алпамыс дастанының таралуына 

тікелей қатынасы бар екендігі қазақша, өзбекше, қарақалпақша 

нұсқаларында бұл атаудың қайталанып отыруының өзінен көруге 

болады. Алпамыс өмір сүрген  Жиделі-Байсанның орнын белгілеу 

туралы бірқанша пікірлер бар. Олардың ішінде  біздің ойымызша  ең 

дұрысы Жиделі-Байсанды Сырдария мен  Амударияның Арал теңізіне 

құятын теңіз жағалауларынан іздеу керек. Себебі халықтың ерте 

кездегі орналасауы  бойынша, сондай-ақ Қарақалпақстан және 

Өзбекстан территориясында жүргізілген экспедиция  материалдары 

бойынша Жиделі-Байсанның жоғарыда аталған территорияларда 

орналасқандығынан дерек береді. Қазақ фольклорында Жерұйық, 

қасиетті мекен саналатын Жиделі-Байсын - қазіргі Өзбекстанның 

оңтүстігінде, Сурхан Дария аумағында, Термес қаласына жақын жер. 

Тарихи деректерде Термес шаһарының солтүстігі Қоңыраттардың 

меншігінде деп көрсетілген. Тарихшылар Қоңыраттардың бұл 

жерлерді Мұхаммед Шайбани хан тұсында иемденгенін жазады.  
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82 

 

дастанының таралуы уақыты және орны туралы пікірлер қазірге дейін 

жалғасын тауып келуде [12, 65]. 

«Алпамыс» дастаны өзінің ерекшелігімен ерте кезеңде жазылған 

дүниежүзілік  «Илиада» мен «Одиссея», «Махабхарата», «Рамаяна», 

«Шаханаме», «Манас» секілді эпостармен тең дәрежеде тұрады.  

Қазіргі кезде түркі халықтардың ішінде әр халықтың жыры әр түрлі 

жолдармен зерттелуде. Бұл дегеніміз халықтардың түрлі 

территорияларда мекендеуіне байланысты  әр халықтың «Алпамыс» 

жырында өзгешеліктер бар. Қазірге дейін «Алпамыс» жырын көптеген 

жыраулар жырлап келеді. Оның ішінде қазақ, өзбек, қарақалпақ 

жыраулары ерекше мәнге ие. Қазіргі кезде біздің қолымызда  Алпамыс 

дастанының Оғыз жырау, Қияс жырау, Есемурат жырау, Арзымбет 

жырау жырлаған нұсқалары бар. ХІХ аяғында жазып қалдырылған 

қарақалпақ жырауы Жиемурат Бекмухамедовдың версиясы ерекше 

мәнге ие. 1989  жылы Америкада түрік ғалымы Хасан Паксой 

«Алпамыс» эпосы туралы монографиялық ізденістер жүргізіп, жырдың 

ағылшын тіліндегі вариантын жаратты. Қазіргі кезде Алпамыс 

дастанының архивте қырыққа жақын варианттары бар [20, 99-101]. 

Олардың ішінде қазақ, өзбек, қарқалпақ, башқұрт тілінде жазылған 

жырдың көптеген нұсқалары бар. Бұл нұсқалар ішінде кейіпкерлер, 

территориялар ұқсас  болғанымен бір-бірінен өзгешеліктері көп. 

Өйткені бұл ұлттық мәдениетпен тығыз байланысты. Бірақ әр аймақта, 

әртекті этникалық жағдайға орай жергілікті халықтың жырды өздеріне 

туыстыра бейнелеуі фольклорымызда кең тараған құбылыстың бірі. 

Бұл варианттар түркі халықтар тарихынан маңызды дерек береді.  

«Алпамыс батыр» дастанының өзбек, қарақалпақ тілінде 30 жуық, 

қазақ тілінде 10-11  нұсқасы бар. Қазан төңкерісіне дейін бұл жырды 

Қазақстанның барлық облыстарында айтып келген. Олардың ішінде 

Ә.Байтұрсынов, Ы.Жүсіпов, С.Жаңбыршин, Қ.Серғазиев,            

Ә.Қоңыратбаев нұсқалары белгілі болып есептеледі. Ы.Жүсіпов пен  

С.Жаңбыршин варианттарын айтпасақ, «Алпамыс батыр» жырының 

көптеген нұсқалары Оңтүстік Қазақстан жерінен жазып алынған.  

 1934-1959 жылдарда Қарақалпақ ғалымдары Қ.Айимбетов, 

Қ.Мақсетов, А.Каримов, Р.Хужамберганов, Н.Камолов белгілі 

қарақалпақ халқының Хужамберген, Есемурат, Тәжібай, Оразымбет, 

Тәңірберген секілді жырауларынан түрлі варианттарын жазып алған. 

Жазылып алынған жырдың саны  тағы жеті жырды құрады [16,39].  
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екендігін айтады. В.М. Жирмунский өзінің «Алпамыс батыр» туралы 

барлық кітаптарында оны Гомердің «Одиссея» дастанымен ұқсастыра 

зерттейді.  Және де қазақ жазушысы-драматург Әнес Сарай да 

«Алпамыс батырды» Гомердің «Одиссея» жырымен салыстыра 

зерттейді. «Алпамыс батыр» дастанының «Қаһарманның қайтып 

оралуы» бөлімі бізге  жетіп келген көне  Гомердің  «Одиссея» сына 

ұқсас келеді. Одиссея 20 жыл көлемінде өз отаны Итакадан жырақта, 

Троя еліне соғысқа аттанады. Сол жылдар аралығында Пенелопа 

Одиссеяға адал жар ретінде ғұмыр кешеді [15,188]. 

Одиссейдің елден жырақта жүргенін пайдаланған сарай 

қызметкерлері барлық мал-мүлкін иемденіп алып, Пенелопаның 

көңілін алуға әрекет жасайды. «Алпамыс» та да, «Одиссея» да да 

олардың артында қалып, өз ішінен шыққан жаулардың езгісінің 

астында өмір сүріп жатқан әйелдері (Гүлбаршын мен Пенелопа), 

кедейлікте өмір сүріп жатқан басты кейіпкелдердің әкелері (Байбөрі 

мен Лаэрт), қорланған, және өміріне қауіп төніп тұрған ұлдары 

(Жәдігер мен Телемах), екі басты кейіпкердің де ең жақын досы және 

қамқоршысы, кәрі бақташы (Құлтай мен Эвмей) сүрттелген. Екі 

кейіпкер өз елдеріне қайтып оралғанда өз кейіпін өзгертуі және 

Одиссейдің өз ұлы Телемахқа, ал Алпамыстың Жәдігерге оның кім 

екендігін жасыруын тағайындауы, Одиссея қайтып оралғанда тек қана 

Эвмей оны жақсы қарсы алуы, ал бұл  Құлтайдың Алпамысқа 

көрсеткен құрмет және оған жасаған игі істеріне өте ұқсас келеді. Эпос 

соңында Одиссейдің кедей Иромды жазалағаны, Алпамыстың Ұлтан 

ханды жазалағаны да ұқсас. Тағы да ұқсастықтардың ішінде Одиссея 

қайтып оралғанда оның кәрі иті Аргустың оны лезде тануы, ал 

Алпамыс келгенде қанша уақыттан бері орнынан тұрмай жатқан 

Алпамыстың сіңілісі Қарлығаш бағып жүрген кәрі түйенің кенеттен 

орнынан тұрып кетуі де бар. Бірақ ең негізгі ұқсастық бұл Одиссея мен 

Алпамыстың садағын ұлдарына мұраға қалдыруы, әумесер құлдардың 

мұраға қалдырған садақты тарта алмауы, Одиссейдің өз садағын 12 

шығырдан, Алпамыстың 12 кетпеннен өткізуі болып табылады. 

Еуразия кеңістігінде және түркі халықтарында да ортақ және ұқсас бұл 

эпостар ерте заманға тиесілі. Гомердің «Одиссея» эпосы қанша жерден 

әлемге әйгілі болғанымен біз үшін «Алпамыс батыр» дастанының орны 

ерекше. Өйткені бұл дастан түркі халықтарының тектік-нәсілдік 

жақындығы, қоныстану аумағының тұтастығы, дін, тіл мен діл  
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тигізеді [20, 192]. Бұл жерде мақсат басқа халықтың әдебиетін  
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төмендету емес, тек қана ұлттық мұраны сақтау, оны құрметтеп, 

дамыту болып табылады. Өйткені  бұл батырлық жыр  арқылы біз 

қазіргі кезде жастарды жақсылыққа, адалдыққа шақыруымыз қажет. 

Ата-бабамыздан қалған бұл мұраны дамыту арқылы кейінгі әулетке 

жеткізуіміз керек. 
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ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ КЕСЕНЕСІНДЕГІ  ҚОЛА  

ШЫРАҒДАНДАРДЫҢ  ШЫРАҚҚА  БАЙЛАНЫСТЫ  КӨНЕ   

ДӘСТҮРЛЕРМЕН РУХАНИ ҰШТАСУЫ 

THE SPIRITUAL CONNECTION BETWEEN THE COPPER LAMPS  IN 

THE MAUSOLEUM OF KHOJA AHMED YASAVI AND ANCIENT 

CUSTOMS RELATED WITH FIRE 

 

Д. МҰСТАПАЕВА* 
          Түйіндеме 

          Мақалада Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі 1397 жылмен мерзімделген қола 

шырағдандар, олардың жасалу, әрлену сипаттары қарастырылады. Қола 

шырағдандардың ислам өнерінің туындысы ретіндегі мәні, олардың жасалуы мен 

қойылуы, ежелгі және ерте ортағасырлық Отырар оазисінде табылған заттай 

мәдениет туындыларымен сабақтастықтары сараланады. Елдің отқа, шырақтарға  

байланысты  көне наным-сенімдер, рәсімдерінің  мәні туралы  баяндалады.  

           Кілт сөздер: Қожа Ахмет Ясауи, ислам өнері, шырағдан, кесене, қолтаңба, 

сульс, рухани, көркем, керамика 

 

           Summary 

          The article considers copper lamps in the mausoleum of Khoja Ahmed Yasavi dating 

from the year 1397, as well as their manufacturing and decoration. The analysis of the value 

of copper lamps as the works of Islamic art, their manufacturing and placement, as well as 

the relationship with the objects of material culture, found in ancient and medieval Otrar 

oasis is given. The significance of the ancient folk beliefs and rituals associated with fire 

and lamps is narrated herein. 

           Keywords: Khoja Ahmed Yassavi, Islamic art, lamp, mausoleum, signature, suls, 

spiritual, artistic, ceramics 

 

         Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі, XIVғ. екінші жартысымен  

мерзімделген шырағдандардың формаларының, атқарған 

қызметтері,шығуына байланысты зерттеулерде қамтылған.Мұндай 

шырағдандар орта ғасырлық ислам өнерінің өз заманына сай керемет 

туындылары ретінде танылып, өмір сүру ортасында кең қолданылды. 

Бұл шырағдандар тек жарық көзі ретінде қолданылып қойған жоқ,  

                                           
* тарих ғылымдарының кандидаты,  Қ.А.Ясауи атындағы  Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің доценті. Түркістан-Қазақстан 

Сandidate of History, Associate Professor of K.A.Yassawi International Kazakh-Turkish 

University. Turkistan-Kazakhstan 

 



86 

 

Түркология, № 2, 2017 

 

олардың қойылуының да ертеден келе жатқан көне дәстүрлермен 

тығыз байланысы бар. Зерттеулерде шырағдандардың 

резервуарларында сұйықтық жанатын жаңа түрлері  шыққаны 

айтылады [1,77]. 

            Ахмет Ясауи кесенесіндегі шырағдандарға ұқсас шырағдандар 

Кейр коллекциясындағы күміспен апталған XIVғ.-XV ғасырдың 

басымен мерзімделген қола шырағдан, Сарай Беркеден табылған, 1395 

жылмен мерзімделген, резервуарлы  қола шырағдандар болып 

табылады. Герат мектебінің миниатюраларында да шырағдандар 

бейнеленген. XIV-XVғ.ғ. осындай күрделі  құрылымды  шырағдандар 

жасау дәстүрі болған, бірақ кейінгі ғасырларда жалғасын таппаған. 

XIV-XVғ.ғ. әр түрлі форма, ауқымдағы түрлерін жасау дәсүрлері жер-

жерлерде дамығаны белгілі.Ол дәстүр алдыңғы ғасырлардағы 

шырағдандар жасау дәстүрінен бастау алғаны анық. Осыған 

байланысты ғылыми зерттеулер, елдің от, шырақтарға байланысты 

наным-сенімдері, дәстүрлері де бар. 

        Шырағдандардағы жазуларда Әмір Темірдің есімі, тарихи 

мазмұндағы, сәттілік тілеген жазулар,Сағдидің «Гүлістанынан» үзінді 

келтірілген. Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі кейбір шырағдандардың 

Әмір Темір  кесенеге зиарат етіп келгенге дейін   болғанын да жоққа 

шығаруға болмайды. Мемлекеттік Эрмитаж  музейінде сақтаулы  4-ші 

номерлі шырағданның сырты он жеті белдеуге бөлінген, сыртына жазу 

және өсімдік тектес өрнектер түсірілген. Сол белдеулердің он үшіншісі 

бес медальон, бес картушке  бөлінген. Бес төрт бұрышты бөліктерге 

сульс қолтаңбасымен жазулар әшекейленіп түсірілген.Оның 

аудармасына назар аударсақ Әмір Темірге деген мадақ, «Өмір кептер 

құрылдауымен  жалғаса берсін...» деген сөздер түсірілген [1,72].  

Шырағданның сыртына түсірілген  «кептер құрылдауымен  өмір 

жалғаса берсін» деген сөйлемнің  мәнін авторы белгісіз «Рисале–и 

Зикири–и Хазрети Султануи-арифин» атты  шағатай тілінде  жазылған  

шығармада Ясауи тарихатының  зікірінің алты  түрі берілгені туралы, 

осы алты  зікір тәсілі«зікір кәбутер» (көгершін /кептер зікірі) «ху, ху» 

деп аталады деген тұжырымдармен ұштастырып  қарауға болады 

[2,74]. Әмір Темірдің аманатында  «машайықтар, сопылар, тәңірмен тіл 

табысқан данагөйлер.Олармен ылғи байланысымды үзбей етене жақын 

сырластым, сұхбаттастым. Ақыл-кеңес, ақыреттік пайдаларын 

алдым.Олардың ділінен тәңірдің тілін танып, ғажайып кереметтерін 

бойыма сіңірдім, бейілдерінен рахат тауып, әңгімелеріне 

ұйыдым...»дейді [3,85]. Кезінде осы әулиелер мен діни  



87 

 

Түркология, № 2, 2017 

 

қызметкерлерінің мазарларына ата мұрадан қаржы бөліп, ол жерлер 

кілем, тағам және шырақпен қамтамасыз еткен [3,126].        

Кесенедегі сырты өрнектеліп, сульс үлгісінде көркем жазулар 

түсірілген шырағдандардың жалпы саны алтау болған, оның үшеуінің 

резервуары цилиндр сипатында,үшеуінің резервуары шар түрінде 

жасалған. Кезінде зерттеушілер еңбектерінде шырағдандар туралы, 

жазуларының мағыналары жан-жақты зерттелген болатын [4].  

1935 жылы қазіргі Санкт-Петербургте өткен Иран өнері мен 

археологиясына арналған ІІІ- Халықаралық конгресте 

ұйымдастырылған көрмеде екі шырағдан қойылған болатын. Олар 

қазіргі кезде Санкт-Петербургтегі Эрмитаж музейінде тұр. 

Шырағдандар бірнеше бөліктерге бөлініп құйылып, құрастырылған. 

Сырттарына өрнектер өсімдік тектес сипатта, жазу түрінде түсіріліп, 

өрнектердің сырты, жазулары алтын, күміспен апталған. Қазіргі 

кезеңде көп жеріндегі алтын, күміс жалатылған бөлігі түсіп қалған.   

Резервуары цилиндр сипатындағы үш шырағданның бірі - Лувр 

музейінде, екіншісі-Эрмитаж музейінде, үшіншісі -“Әзірет 

Сұлтан”қорық музейінде сақтаулы тұр. А.А.Иванов өзінің зерттеуінде 

1 шырағдан деп атаған бірінші шырағдан Эрмитаж музейінде тұр [1, 

69]. Оны музейге 1935 жылы көрмеге қою үшін алып кеткен болатын. 

№2 шырағдан да резервуары цилиндр сипатында жасалған. Қазіргі 

кезде Мемлекеттік “Әзірет Сұлтан” тарихи-мәдени қорық музейінде 

сақтаулы (инвэв-кк880. кк4) . 

Цилиндр формасындағы резервуарлы 3 шырағданның тағдыры 

өте күрделі. Аса құнды тарихи маңызы үлкен жәдігердің әр қилы 

заманды басынан кешіргені анық. Әрине тірі жанды адам болмағанмен, 

талай тарихи оқиғаның, саяси-қоғамдық өзгерістердің куәсі болған 

мұраның да өз тарихы, тағдыры болған. Кезінде бұл тарихи маңызы 

бар тамаша өнер туындылары тек мамандардың ғана емес, әуесқой 

жинаушылар мен алаяқтардың назарын аударды [5]. Нәтижеде- 1905 

жылы бұл шырағдан ұрланған.  

1905 жылғы Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде болған тонаудан соң 

бұл зат үш бөлікке бөлініп кеткен [1,70]. 1906 жылы “Туркестанские 

ведомости” газетінде осы жоғалған шырағдан туралы “Покража части 

подсвечников из мечети Ходжа Ахмеда Ясави” атты мақала 

жарияланды”[6]. Осы газеттің 1910 жылғы 162 санында аталмыш 

затқа байланысты “Попытка возвратить в Туркестанскую мечеть  
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украденный тамерлановский подсвечник” деген мақала жарық көрді” 

[7].  

1921 жылы құрылған Өнер мен табиғат, көне ескерткіштерді 

қорғау, музей ісі бойынша Орта Азиялық комитеттің жұмысына 

қатысқан А.А.Семеновтың жетекшілігімен жүргізілген Қожа Ахмет 

Ясауи кесенесіндегі жұмыстардың нәтижесі осы шырағданның 1905 

жылы ұрланғанын атап өтеді” [5]. Қандай жағдайда оның екі бөлікке 

бөлінгенін айту қиын. Сонымен, бұл шырағданның цилиндр 

сипатындағы резервуары мен орта бөлігі Лувр музейінде сақтаулы, ал 

төменгі бөлігі Эрмитаж музейінде тұр.  

М.Е.Массон өз зерттеуінде 1910 жылы шет елде жоғалған 

шырағданның жоғарғы бөлігінің ізіне түсу мүмкіндігі болды деп 

жазды. Сол кезде Археологиялық комиссияға еденге бекітілгендіктен 

сақталған төменгі бөлігімен салыстыру туралы хабар беріледі [8]. 

Резервуары жарты шар сипатында жасалған шырағдандардың 

саны үшеу. Бұл шырағдандардың екеуі Мемлекеттік “Әзірет Сұлтан” 

тарихи-мәдени қорық музейінде  сақтаулы.  

Осы аталған формадағы шырағдандардың бірі 1935 жылы Иран 

өнері мен археологиясының ІІІ –Халықаралық конгресіне арналған 

көрмеге қоюға Санкт-Петербургке алып кетілген болатын. Қазіргі 

кезде Эрмитаж музейінде сақтаулы. Аталған шырағдандардың сыртқы 

бөліктеріне түсірілген өрнектер шекімеленіп жазу түрінде және өсімдік 

сипатында бейнеленіп, алтын, күміспен апталған. Өю-өрнектері 

тайқазанның өрнектерін еске түсіреді. Әр түрлі иірімдерді қолдана 

отырып түсірген өрнектер құрылымы аса керемет үйлесіммен 

жасалған.Сонымен қатар қазанның сыртын әшекейлеудегі өрнектер 

үлгісі жаңаша бір сипатта қайталанылған. 

1913 жылы шырағдандарға байланысты “Туркестанские 

ведомости” газетінде Археологиялық комиссияның өтініші 

жарияланды. Петербург Археологиялық комиссиясы Ахмет Ясауи 

кесенесіндегі шырағдандарды Петербургке жіберу туралы сұраныс 

береді. Шырағдандарды сұрау себептерін,оларға сипаттама жасап, 

суретке түсіру қажеттіктерімен түсіндіреді.Көне құнды заттарға иелік 

ететін түземдік басқару ұйымы бұл берген өтінішке құнды 

шырағдандардың жоғалып кету қауіпіне сүйеніп рұқсат бермеген. Сол 

себепті комиссия осындай өтінішті жергілікті орыс администрациясы 

арқылы беруге мәжбүр болады [9]. Ресей археологиялық комиссиясы 

Түркістан генерал-губернаторына Петербургтегі Императорлық 

Эрмитажға барлық шырағдандарды ақша төлеу барысында жіберу  
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туралы өтініш айтады. Бұл өтінішті орындауды генерал-губернатор 

А.В.Самсонов нақты, түбегейлі қабылдамайды [5,10, 72].  

Эрмитажға шырағдандарды жіберу туралы іс-әрекет толық 

болмаса да ішнара орындалды. 1935 жылы тайқазанмен бірге екі 

шырағданды Иран өнері мен археологиясының конгресіне арналған 

көрмеде көрсету үшін алып кеткені жоғарыда айтылды.  

XІV ғасырдың 1397 жылы құйылған шырағдандар сол кезеңнің 

жетістіктері қолданылып жасалған заттар. Қазан қою, шырақ қою 

дәстүрінің ықылым заманнан келе жатқан белгі екені рас.Ал, 

заттардың формасы мен жаңаша түрленуі осы байырғы дәстүрдің 

жалғасын тауып, дамуы деуге болады. А.А.Ивановтың тұжырымы 

бойынша XІV-XVғасырларда күрделі сипаттағы шырағдандар жасау 

дәстүрі болған, бірақ XVІ ғасырда жалғасын таппады [1,72]. 

Археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған керамикалық, 

метал шырағдандар әр түрлі сипатта болып келеді. Бірақ, бәрінің 

атқаратын қызметі жарық беру, шырақ қызметін атқару болғаны 

белгілі. Атап өткендей қасиетті жерлерге қазан қою, су бастауы болу, 

шырақ қою дәстүрін XІV ғасырда Ахмет Ясауи кесенесіне арнап 

жасалған тайқазан мен шырағдандар жалғастырып, жаңа бір түрде сол 

кезеңнің өнер туындыларының жетістіктерін қолдана отырып 

қайталайды.   

YIII-XIII ғғ. Шу  аңғарындағы ортағасырлық Ақтөбе қаласын 

зерттеген ғалымдар, сол жерден қолөнер кәсібінің темірден, тастан, 

сүйектен, шыныдан жасалған бұйымдардың ішінен мыстан жасалған 

шырақтарды тапты. Бұл заттар теміршілер, зергершілер еңбек еткен  

жерден табылған. Сол кезде темір бұйымдарды жасау үлкен деңгейге 

жетіп, шеберлер қажетті заттарды шығарып отырды. Түркілердің 

қолөнер кәсібі  қарахандар тұсында тамаша дамыған. IX-XII ғғ. 

өрнектелген қыш, биік, жатаған мыс шырағдандардың түрлері болды 

[10,159] Осы тұста Ақтөбеден табылған  жоғары жағы  кубба, күмбез 

ұшы секілді, үш  аяқты  тұғыры бар, екі шеті дөңгелек сипатта 

жасалған мыс шырақты айтуға болады. Бұл шырақ үш бөліктен 

құрастырылған. Қарахандар дәуірі кезеңінде ислам өркениетінің алға 

өрлеуіне  түркілердің де  ерекше ұлес қосқанын заттай мәдениет  

туындылары айқындауда. Сол кезеңде әлемге әйгілі  түркі-ислам 

мәдениетінің  белгілі ғалымдары  қазақ жерінде еңбек етті  [11,212]. 

Елдің отқа, шырақтарға байланысты көне наным-сенімдері, 

рәсімдерінің мәні туралы зерттеулер нәтижесі мұны нақтылай түседі. 

Қазақтар ертеден оттың тазартатын күшіне сеніп, тұрмыс-тіршілігінде,  
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атап айтқанда, қошарды отпен аластату рәсімін жасаған. Сонымен 

бірге отпен тазартудың  басқа  да әдістері болған. Ә.Диваевтың 

этнографиялық материалдарында осыған байланысты қызықты 

деректер бар. Кешке қарай жерге екі қазық қағып, аралары 10-15 метр, 

оларға жерден 1,5 метр арқан тартып байлаған.Қазықтардың маңына 

үлкен от жағып, отқа майда тұз салған. Осыдан соң тартылған ала 

арқанның астынан, жанып тұрған екі оттың арасынан барлық отарды 

өткізген [12,133]. Қазақтар оттың киесінен қорыққан. Шиге оралған 

мата, мақтадан жасалған шырақтар құрбандыққы берілді. Түркі 

халықтарының отқа байланысты рәсімдері, тиымдары бар. От үлкен 

қадірге ие болып, қастерленді,оған түкіруге, қоқыс, тастауға болмайды. 

Түркі халықтарындағы (саха т.б.) ең жаман қарғыс «отың өшсін» деген 

қарғыс болған. Алтайлықтар, хакас,тывалықтарда да отқа қатысты 

осындай рәсімдер, тиымдар болған.[13,318с.].  

XIII-XVғғ. Отырар шеберханаларында, Мыңшұңқырдан табылған  

керамикалық шырағдандар, май құюға арналаған тесігі бар, тұтқасы  

жануар үлгісінде жасалға. М.Қожа зерттеуінде қасқыр, елік және  құс 

(кептер) кейпінде жасалған үлгілері туралы сараланған [14,104]. Сол 

кезеңде шамдардың басқа да үлгілері болған секілді. Мұнда шырағдан 

сияқты қыш шамдардың тұғырлары табылды. XIII-XVғғ.Отырар 

шеберханаларында қыш, тұғырлы шырағдандар жасалып қолданыста 

болған. Мыңшұңқырдан бүйірі қырлы, төбесі жабық, төрт жұлдызды 

тесіктері бар, биік аяқты, тұмсықты шырақ табылған. Демек, жергілікті 

шеберханаларда шырақтар дайындалған. Шырағдан тұтқаларының 

жануарлардың бас пішімдері үлгісінде жасалуы өріс алды, мұндай 

үлгіде болуының өзіндік бір наным-сенімдерге негізделгені анық. 1397 

жылмен мерзімделген қола шырағдандардың жасалуына жергілікті 

жердің рухани құндылықтарының да әсері болды. Мұны Отырардың 

керамика өндірісін зерттеген зерттеулер нақтылайды. Мыңшұңқырдан 

табылған  биік аяғы бар керамикалық шырағдан үлгісі Ахмет Ясауи 

кесенесіндегі қола шырағдандардың формаларымен ұқсастық табады.  

Орта Азия мен Қазақстан аумағында діни рәсімдер, наным-

сенімдер туралы ерте ортағасырлық Сырдария аумағына тән 

археологиялық ескерткіштер көп мәлімет береді. Отырар оазисіндегі 

ерте ортағасырлық Құйрық төбе, Алтын төбе қоныстарынан табылған 

(VI-VIIғғ.) шырағдандар, түтеткіштер қоятын  қасиетті орындар 

табылған. Ежелгі және ерте ортағасырлық Отырар оазисінде табылған 

заттай мәдениет туындыларының ішінде дөңгелек, жарты кесе 

сипатындағы, биік аяқты тұғырлы от түтеткіштер болды. От  
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түтеткіштің жоғарғы тұсы кесе сипатында болып келген, оған тұтқасы 

бар металл кесе орнатылған және онда от жағылған. Сонымен бірге 

арқасында кесе орнатылған жануар бейнелі от түтеткіштер Отырар 

оазисіндегі Отырар, Алтын төбеден зерттеушілер тапқан құнды 

жәдігерлер.Ерте ортағасырларда Сырдың орта ағысында діни рәсімдік 

шырағдандардың екі түрі болған. Олар зооморфтық және құмыра 

сипатында жасалды. Діни рәсімдер кезінде от жағуға немесе белгілі бір 

заттарды, яғни өсімдіктерді түтету үшін қолданылған [15,.44]. Оларды 

кесе сипатындағы от түтеткіштер толықтырып отырған. Осы тұста 

XIVғ. 1397 жылы жасалған шырағдандардың жарты шар сипатындағы 

формалары аталған шырағдандардың түрінен ұқсастық тапқандай.             

       Сырдың орта ағысындағы сақтар, қаңлылар кең қоныстанған, IV-

VII ғғ. өмір сүрген қала, қоныстардан от культіне байланысты 

материалдар, Көк-Марданда (баспаналардан) табылған шырағдандар 

от жағуға арналғаны анық [16,208]. Зерттеушілер дәуріштер 

тұрақтарын, баспаналарын зерттей отырып от культінің қалдықтарын 

байқаған. Дәуріштер тұрағы, каландарханаларда  күні, түні  жанып 

тұрған дөңгелек ошақтар болған.     

        XІV ғасырдағы саяси-экономикалық жағдай, елдер арасындағы 

қарым-қатынастар, өз ара әсер өнердің ерекшелене дамуына ықпал 

жасады. Әмір Темірдің аманаты бойынша әулиелер мен дін 

қайраткерлерінің мазар, сағаналарына ата мұрадан қаржы бөлінген. Ол 

жерлер кілем, тағам және шырақпен қамтамасыз етіліп, Иран мен 

Тұрандағы шайқылардың мазарлары мен қабірлері үшін әрқайсысына 

бөлек аталып нәзір-қайыр бөлінеді. Темір аманатына сүйенсек ол сән-

сәулет шеберлерін, басқа да кәсіп иелерін шетке қақпай жанына 

топтастырған, осылардың негізінде ғажайып ғимараттарды салдырып, 

керекті құрал-саймандарды әзірлеген [17,96 ]. 

     XII-XIII ғғ. қолаға қызыл мыспен, алтын, күміспен әшекей түсіру 

техникасы  кең дамыды. Бұл әдістер кесенедегі шырағдандарда кең 

қолданылған. Мұнда геометрияланған, өсімдік сипатындағы және жазу 

түріндегі өрнектер өркендеді[ 18,103].   

         XIV ғасырдың 1397 жылмен мерзімделген қола шырағдандардың 

жасалуы мен қойылуы ілгеріден келе жатқан діни рәсімдер, отқа, 

шыраққа қатысты сенімдердің исламдық сипат алған көрінісі. 

Шырағдандар өз формаларын алдыңғы кезеңдерде болған шырақ, от 

түтеткіштерден ала отырып дамыды. Әмір Темірлің бұйрығы бойынша  

жасалған шырағдандар көне түркілік наным-сенімдердің синтездену 

сипатын бейнелегендей. Шырағданда діни рәсімдік кешендер  
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құралдарының бір бөлігі және жарық  беру  құралы болды. Олар әрбір 

даму кезеңдерінің өзіне тән ерекшелігі мен сипаттарын сақтап отырып 

дамыды.  
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УДК 128 
 

MAĞLARIN TӘLİMİ: TÜRK FӘLSӘFӘSİ, YOXSA İRAN 

FӘLSӘFӘSİ 

THE TEACHING OF THE MOBADS: TURKISH PHILOSOPHY OR 

THE PHILOSOPHY OF IRAN 

 

F.Q.ӘLӘKBӘRLİ 

 

Xülasə 

Mәqalәdә göstәrilir ki, qәdim Türk fәlsәfәsinin әsil mahiyyәtini aşkara çıxarmağın 

yollarından biri dә Turan Midiyası dövründә mövcud olmuş Qamların fәlsәfәsindәn, yәni 

Maqlar tәlimindәn keçir. Şübhә etmirik ki, Mağların tәlimi qәdim Türk fәlsәfәsinin 

müdriklәri olan Qamların adıyla bağlıdır. Әslindә Qamlar türklәrdә bir müddәt hәm 

Kağan/Xaqan hәm  dә dini rәhbәr olaraq Qam funksiyasını icra ediblәr. Çox güman ki, 

onların adlarını soldan sağa ya da sağdan sola oxuyanlar uyğun olaraq Qam vә Maq 

adlandırıblar. Maqlar fәlsәfәsinin İran mәdәniyyәtinә aid edilmәsi dә mәqalәdә tәhlil 

olunmuşdur. 

Açar sözlər: Maqlar/Mağlar, Qamlar/Ğamlar, Şaman, Türk fәlsәfәsi, İran fәlsәfәsi, 

Zәrdüştlük. 

 

Summary 

This article inform that one of the main ways to uncover the true essence of 

ancient Turkish philosophy is the study of philosophy of kullans or the teaching of mobads, 

during the existence of the Turanian Media (region). We do not doubt that the teaching of 

mobads is related to the teachings of kullans, ancestors and wise men of ancient Turkish 

philosophy. In fact, the kullans among the Turks was the Kagan, as well as religious leaders 

for a while. Most likely, reading their names from left to right or from right to left, 

according to kullans called them mobads. The article also analyzes the problem of linking 

the philosophy of magicians to Iranian culture. 

Key words: Mobad, kullans, shaman, Turkish philosophy, Iranian philosophy, 

Zoroastrianism. 

 

Turan İmperiyasının dövründә daha çox Qam/Ğam kimi tanınan türk 

bilgәlәrinin Midiya dövründә Maq/Mağ kimi adlandırılmsına sәbәb digәr 

xalqlarla (Samidilli, İrandilli) qaynayıb qarışma ola bilәr. Q.Ә.Qeybullayev 

yazır ki, Midiyanın türk mәnşәli etnosu maqlarla qamlar arasında hәm 

soykök, hәm dә dini-fәlsәfi dünyagörüşü bağlılığı var: «Maqlar hәm Maday  
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dövlәtinin tәrkibindә (e.ә. 625-550-ci illәr), hәm fars Әhәmәnilәr dövlәtinin 

(e.ә. 550-331-ci illәr) vaxtlarında dini görüşlәrin icraçıları-şamanları idilәr. 

Antik müәlliflәr maqları yozucu, öncәdәn xәbәr verәn, dini ayinlәrin 

qoruyucuları kimi sәciyyәlәndirirlәr. Baykalәtrafı vә Amurәtrafı Altay-türk 

mәnşәli tunqusların xalq rәvayәtlәrindә isә uzaq keçmişdә «Manqa» adlı 

şaman xalqının mövcudluğu qeyd olunur vә deyilir ki, tunqusların şaman-

larında bu xalqın adamlarının ruhları yaşayır. Biz hesab edirik ki, hәmin 

rәvayәtlәrdәki «Manqa» etnik adı ilә Manna (әsli Manqa) etnonimi bәlkә dә 

eyni mәnşәyә malikdir» [1, 59].  

Şübhәsiz, burada qeyd olunan şamanlar isә mәhz qamlar idilәr. Artıq 

Midiyaya qәdәr Qamlar/Ğamlar Turan İmperiyalarında müdriklik 

funksiyasını daşıdığı üçün, onların özünәmәxsus bir yer tutmaları tәbii idi. 

Yәni Midiyaya qәdәr dә Qamlar/Ğamlar türklәr arasında bilginlәr kimi 

müstәsna yerә malik idilәr. Mәhz bu statuslarına görә dә, Qamlar/Maqlar 

ayrıca bir Türk boyu kimi tanınmışılar. Turan (Saka-İşquz) İmperiyası 

dövründә daha çox Q(k)amlar kimi tanınan bu Türk boyu, Turan Midiyası 

dövründә isә Qamla yanaşı, Mağ adıylada mәşhurlaşmışdır. Bәzi 

müәlliflәrin yazması ki, Midiyanın idarәçiyindә mağlar mühüm rol 

oynamışlar, әslindә Qamlar әvvәllәrdә Türk dövlәtlәrindә yüksәk vәzifә 

almışdılar. Yәni Mağların Türk dövlәtçiliyindә yüksәk vәzifәlәr tutması 

Midiyayla başlamamışdır.  

Bu anlamda Turan Midiyası dövründә dә fәlsәfә, din vә 

mәdәniyyәtin әsas daşıyıcıları Oğuz vә Turanlı maqlar /qamların olduğuna 

inanırıq. Çox yazıqlar olsun ki, Kuti, Turukki vә Manna türklәrinin qohum 

etnoslar olan İşquz vә Turan Midiyası qamlarının/maqlarının әsәrlәri ya 

mәhv edilmiş, ya Zәrdüşt kimi İran/Arian mütәfәkkirlәri tәrәfindәn 

dәyişdirilәrәk yeni mәna kәsb etmişdir. Bir sözlә, Turanlılar iranlılarla 

tәmasda olmamışdan öncә, onların fәlsәfi, dini vә mәdәni hәyatı 

farsların/iranlılarında xeyli dәrәcәdә fәrqli olmuşdur. Bunu, Turanlıların 

Qam/Maq fәlsәfәsinә (Tanrıçılığa) zidd yeni din yaratmaq istәyәn Zәrdüştә 

vә onun tәrәfdarlarına açıq şәkildә düşmәn münasibәti ortaya qoyur. Bu 

anlamda Turan Midiyasında fәlsәfi, dini vә mәdәni hәyatın öncüllәrinin 

Qamlar/Maqların olması, yalnız Turan/İşquz vә Turan-Midiya 

imperiyalarının süqutundan sonra onların yerini iranlıların zәrdüştü 

kahinlәrin tutması qәnaәtindәyik. Başqa sözlә, İşquz, Midiya 

Maqları/Qamları Әhәmәnilәr dövründәn sonra “İran maqları”na çevrilmişlәr.  

Әsas odur ki, Maqların/Qamların tәliminin Zәrdüştlükdәn 

qәdimliyini, eyni zamanda Zәrdüştliyin ortaya çıxmasında Maqların mühüm 

rol oynamasını bir çox alimlәr qәbul edirlәr. Başqa sözlә, çoxluq qәbul edir  
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ki, Mağlar tәlimi, yәni Qamların fәlsәfәsi Zәrdüştlükdәn çox öncә mövcud 

olmuş vә Ön Asiyanın aparıcı dini-fәlsәfi tәlimlәrindәn biri olmuşdur [2, 53]. 

Bu isә o demәkdir ki, Ön Asiyaya gәlmә olan iranlılar/aryanlar 

Mağlaqın/Qamların tәsiri altında yeni din, yәni zәrdüştliyi/atәşpәrәstliyi 

yaratmışlar. Şübhәsiz, onlar zәrdüştliyi yaradarkәn dә  Mağlar tәlimindәn 

faydalanmaqla yanaşı, onu tamamilә tәhrif etmişlәr. Mәhz indiki tәdqiqat-

çıların çoxu da Türklәr/Turanlılara aid әsil Mağlar/Qamlar tәlimini deyil, 

sonralar İranlılar/Aryanlar tәrәfindәn mahiyyәti vә mәnası xeyli dәrәcәdә 

tәhrif olunmuş Mağlar tәlimini önә çәkirlәr. Şübhәsiz, Turan İmperiyaları 

olan Saka-İşquz vә Midiya-Mada dövründәki Maqlar/Qamlar tәlimiylә, 

Әhәmәnilәr dövründәki Mağlar tәlimi arasında yerlә göy arasında fәrq 

vardır. Hәr halda Maqlar tәlimindә Zәrdüştlüklә üst-üstә düşmәyәn, kifayәt 

qәdәr fәrqli olan mәsәlәlәr var. Mәsәlәn, Mağların od, su, hava vә torpağa 

münasibәtiylә, Zәrdüştilәrin münasibәti tamamilә fәrqlidir. Çoxcildlik 

«Azәrbaycan fәlsәfәsi tarixi»nin 1-ci cildindә S.Rzaquluzadә «maqların tәli-

mi»ndәn bәhs edәrkәn yazır ki, Azәrbaycan xalqının әcdadlarından olan 

midiyalıların kahin tayfası olan maqlar tәbiәt hadisәlәri qarşısında sәcdә edir, 

günәşi, ayı, dәnizi, odu, suyu, torpağı, havanı ilahilәşdirir vә bunlar arasında 

birinciliyi oda verirdilәr: «Mәnbәlәr xәbәr verir ki, «maqlar... allahların 

mahiyyәti vә mәnşәyi haqqında fikirlәr söylәyirdilәr», «... onların fikrincә, 

allahların başlanğıcı vardır». Maqlar allahlar haqqında mövcud olan mifoloji 

antropoloji tәsәvvürlәrә qarşı çıxırdılar» [3, 29]. Bu müәllifә görә, qәdim 

Azәrbaycanda geniş yayılmış vә min illәrlә qorunub saxlanmış әsas kultlar 

od vә su kultu olmuşdur ki, bu kultlara qәdim midiyalılar, o cümlәdәn 

maqlar tapınmışlar [3, 23-24].  

Fikrimizcә, Midiya kahinlәrinin tәliminin hansı xalqın dünyagörüşünә 

aid olması ilә bağlı әsas ziddiyyәt dә, «maqlar tәlimi» ilә zәrdüştilik 

arasındakı ziddiyyәtlәrin göstәrilmәmәsindәn, xüsusilә maqlara aid oda 

sitayişlә zәrdüştilәrin atәşpәrәstliyinin bir-birindәn fәrqlәndirilmәmәsindәn 

irәli gәlmişdir. Bu anlamda midiyalıların totemlәrә sitayiş etmәsi, bununla 

bağlı ibadәtgahların olması, torpağı, odu, suyu müqqәdәs sayması, elәcә dә 

«Midiya cәmiyyәti әrazisindә ideologiyanın bir növü olan sehr, cadu»nun 

geniş yayılması barәdә mәlumatlar verәn Yusif Sәfәrov daha sonra yazır: 

«Midiya әrazisindә yaşayan etnoslar İran dilli tayfaların buraya gәlib 

mәskunlaşmasından xeyli әvvәl oda sitayiş etmәyә başlamışlar» [4, 100-

101]. Demәli, Yusif Sәfәrov bir tәrәfdәn maqların tәlimi ilә zәrdüştilik, 

mazdaizm arasında yaxınlıq olduğunu söylәsә dә [4, 105], başqa tәrәfdәn 

etiraf edir ki, oda farslardan әvvәl sitayiş edәn midiyalıların (maqların) dini 

inancları ilә farsdilli tayfaların dini inancları fәrqli mәkanlarda, fәrqli  
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dünyagörüşlәr әsasında yaranmış vә formalaşmışdır.  

Midiyanın Maqlar tәlimi vә İran atәşpәrәstliyindә oda olan fәrqli 

münasibәtlәrindәn bәhs edәn Yusif Yusifov da, qәdim fars dilindә tәrtib 

olunmuş «Avesta» dini kitabında әks olunmuş zәrdüştilikdәki atәşpәrәstliklә, 

Maqların tәlimindәki oda pәrәsәtişi fәrqlәndirmiş, hәr iki cәrәyanın 

müstәqil din sahәlәri kimi meydana gәldiyini iddia etmişdir. Yusif Yusifov 

xatırladırdı ki, Midiya dövründә oda xüsusi dәyәr verәn Maqlarla, sonralar 

ortaya çıxmış zәrdüştilәr tamamilә fәrqli dünyagörüşә, fәlsәfi mahiyyәtә 

malik olmuşlar. Onun fikrinә  görә, Әhәmәnilәr dövründә isә artıq oda 

xidmәt edәn zәrdüşt kahinlәri Maq yox, Atravan-od saxlayan adını 

daşıyırlarmış: «Hәr iki mәfhumun İran dillәri әsasında izah edilmәsinә 

baxmayaraq atәşpәrәstlәr müxtәlif etnoslara mәnsub olmuşlar» [5, 166]. 

Yәni, 4 ünsürdәn od, su, hava vә torpağa xüsusi inamları olan Maqlar 

Turanlı olduqları halda, hәmin ünsürlәr arasında yalnız odu ilahilәşdirәn 

zәrdüştilәr İranlılar olmuşlar. Demәli, iranlılar turanlılardan fәrqli olaraq 

odu ilahilәşdirdiklәri üçün dә, zәrdüştlik atәşpәrәstlik kimi dә tanınmışdır. 

Ona görә dә, farsdilli/irandilli tayfaların dünyagörüşündәki atәşә 

sitayişlә (zәrdüşti atәşpәrәstliklә), türkdilli tayfaların dünyagörüşündә oda 

sitayişi (Maqlar arasındakı odpәrәstliyi) bir-birindәn fәrqlәndirmәyi zәruri 

hesab edәrik. Әslindә Maqlar tәlimi vә Zәrdüştiliyin hәm dә atәşpәrәstlik 

kimi tanınmasında hәr iki tәlimdә oda sitayişin xüsusi yer tutması mühüm 

rol oynamışdır. Ancaq nәdәnsә bir çox müәllfilәr Maqların tәlimi ilә 

zәrdüştilik dә atәşә fәrqli münasibәtlәri nәzәrә almamışlar. Bizcә, 

atәşpәrәstliyin fәlsәfә vә din tarixindә Maqların tәlimi kimi deyil, daha çox 

zәrdüştiliyin sinonimi kimi verilmәsi oda olan fәrqli münasibәtdәn 

qaynaqlanmışdır. Başqa sözlә, Maqların oda olan sitayişinin Tanrının bir 

müqәddәs elementi kimi dәyәrlәndirildiyi halda, Zәrdüştülәrin onu 

ilahilәşdirmәsi nәticәsindә mәhz maqlar deyil, zәrdüştilәr atәşpәrәst kimi 

tanınmışlar. 

Bu baxımdan Maqlarla Zәrdüştlik arasındakı bu cür ziddiyyәtlәri vә 

fәrqlәri nәzәrә almadan Türklәrin Maqlar tәlimini tәhrif edәrәk, iranlılara 

bağlamaq daha sonra da Zәrdüştizmә calamaq çox yanlşıdır. Amma nәzәrә 

alsaq ki, bunu edәnlәr İran/Ari kimliyi vә Hind-Avropa mәdәniyyәtindәn 

(Avropa mәrkәzçilikdәn) çıxış edirlәr, bu anlamda Avropa vә Rusiya 

tarixçılәrinin Mağların tәlimini zor-xoş iranlıların mazdaizminә vә 

zәrdüştliyә bağlamalarını, üstәlik guya, mağların e.ә. VII – e.ә. V әsrin axırı, 

IV әsrin әvvәlindә zәrdüştlüyü qәbul etmәlәrini ideoloji anlamda 

dәyәrlәndirmәk lazımdır [6, 285]. Hәr halda “Avropa mәrkәzçilәr”in 

Azәrbaycandakı tәmsilçilәrindәn İ.Әliyevin, S.Qasımovanın bir tәrәfdәn  
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Maqların tәliminin Azәrbaycan vә İran әrazisindә zәrdüştilikdәn fәrqlәnәn 

әn qәdim dinlәr olduğunu göstәrdiyi halda, digәr tәrәfdәn dә bu dini tәlimlәr 

bir çox cәhәtlәrinә (dualizm – xeyir vә şәr allahları, oda sitayiş.) görә 

ziddiyyәt dә tәşkil etmirlәr kimi, iddiaları doğru deyildir [7, 254-255]. İqrar 

Әliyevin Maqlar tәlimini Zәrdüştlüklә bağlamaq üçün irәli sürdüyü mәnasız 

fikirlәri, özәlliklә Maqların tәlimini “Zurvanizm”lә әlaqәlәndirmәsi, hәtta 

Maqların fәlsәfәsindәki işıq vә zülmәtin mübarizәsinin buradan 

qaynaqlanmasını irәli sürmәsi cәfәngiyyatdır [7, 255]. Bizcә, xeyir vә şәr, 

işıq vә zülmәt arasında mübarizәni yalnız Zәrdüştlük vә onula bağlı 

dinlәrәlә әlaqәlәndirmәk doğru deyildir. Bu cür ikili mübarizә bütün әski vә 

sonrakı dinlәrdә, hәtta mifolojilәrdә olmuşdur. Yәni ikili mübarizәni ancaq 

zәrdüştlüklә bağlayaraq, Tanrıçılıq fәlәsәfәsinin tәrkib hissәsi olan Maqlar 

tәlimini dә onunla qohum etmәk sırf ideoloji mahiyyәtlidir. Bizcә, bu cür 

düşüncәlәrin ilk qaynağı Tanrıçılıq  fәlsәfәsidir. 

Hazırda Tanrıçılıq fәlsәfәsinin varlığını gizli tutmaq üçün “Avropa 

mәrkәzçilәr” yazırlar ki, Midiya tayfalarından biri olan, dini mәrasimlәri 

hәyata keçirәn maqlar e.ә. VIII-VII әsrlәrdә qәdim İran «bütpәrәst» 

allahlarına sitayiş edir vә bu allahların şәrәfinә himnlәr qoşurdular. Maraqlı-

dır ki, onlar hansı faktlarla sübut etmişdir ki, maqlar Turanın deyil, mәhz 

İranın «bütpәrәst» allahlarına sitayiş edirmişlәr!? Yәni bu “İran” hardan 

çıxdı ki, onun bütpәrәst alahları da var olmuş olsun! Bir dә ki, adәtәn şimal 

xalqları arasında әn çox qәsdli olaraq «bütpәrәst» kimi turanlıların-türklәrin 

olduğu qeyd olunur. Demәli, maqların «bütpәrәst» allahlara inanmaları 

farsdilli etnoslarla deyil, mәhz türklәrlә bağlı ola bilәrdi. “Avropa 

mәrkәzçilәr”dәn Sara Qasımovanın daha sonra yazması ki, Әhәmәnilәr döv-

lәtindә dә peşәkar kahin olan mәcusların çoxunu midiyalılar tәşkil edirdilәr, 

lakin onların arasında farsların da olduğu mәlumdur, demәli Turan 

Midiyasının maqlarınn dininin «ilkin zәrdüştiliyi Mazda vә başqa ümumiran 

allahlarına sitayişә uyğunlaşdırılmış (yalnız dini terminologiyada bәzi 

ixtilaflar qalmışdı) zәrdüştiliyә qarşı qoymaq üçün kifayәt qәdәr әsas 

yoxdur» [8, 105], fikri kökündәn yanlışdır. Turan Midiyasının maqları Turan 

Tanrısına sitayiş etdiklәri halda, İran Әhәmәnilәri “İran”ın bütpәrәst 

allahlarına tapınırdılar. 

Fikrimizcә, «maqların tәlimi»nin zәrdüştiliyә aid olmadığını ortaya 

qoymaq üçün kifayәt qәdәr ciddi әsaslar vardır. Birincisi, «maqların tәlimi» 

zәrdüştilikdәn әvvәl yaranıb vә farsdilli etnosların bu prosesdә, çox böyük 

ehtimalla heç bir rolu olmamışdır. İkincisi, S.Qasımova özü dә etiraf edir ki, 

yalnız zәrdüştilik meydana çıxdıqdan sonra «maqların tәlimi»nә tapınmış 

farslara rast gәlinmişdir, «Avesta» isә sinkretik dünyagörüşdür. Bütün  
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bunlar bir daha sübut edir ki, «maqların tәlimi»ndәn istifadә edәn farsdilli 

kahinlәr, o cümlәdәn Zәrdüşt yeni din yaratmışdır. Çox keçmir ki, Zәrdüşt 

yeni dinini farsdilli Әhәmәnilәrin dövlәt dini sәviyyәsinә qaldırmağı bacarır 

vә «maqların tәlimi»nin mahiyyәtini tamamilә dәyişdirir. Bununla da, 

zәrdüştәqәdәrki «maqların tәlimi» ilә zәrdüştdәn sonrakı «maqların tәlimi» 

arasında böyük fәrq yaranır. Doğrudur, bәzi tәdqiqatçılar sübut etmәyә 

çalışırlar ki, Zәrdüştün bu mәsәlәdә heç bir rolu olmamış vә әksinә Zәrdüşt 

özü dә, hәtta türk olmuş, guya zәrdüştiliyin, o cümlәdәn «Avesta»nın da 

mahiyyәtini farslar tәhrif etmişlәr. Fikrimizcә, bütün bunlar, yәni Maqların 

tәliminin mahiyyәtinin, mәzmunun tәhrif olunması vә bu dini-fәlsәfi tәlimin 

әvvәlcә guya, zәrdüştiliyә xidmәt etmәsi, daha sonra atәşpәrәstlik kimi 

tanınması mәhz ilk növbәdә Zәrdüştün özünün iştirakı ilә baş vermiş, hәtta 

o, bu mәsәlәdә «yenilikçi» rolunu oynamışdır. Belә olmasaydı Zәrdüştü 

hind-farsdilli etnoslar bu qәdәr doğma şәxsiyyәt kimi qәbul edib, onun 

yaratdığı dini isә rәsmi dövlәt dini kimi qәbul etmәzdilәr. Hәtta fәrz etsәk 

ki, vәtәni Azәrbaycan, milliyyәti türk olan Zәrdüşt «maqların tәlimi»ndә is-

lahatlar aparmışdırsa da, bütün hallarda bu ilk növbәdә, farsdilli etnosların 

dünyagörüşünә vә siyasi maraqlarına uyğun olmuşdur. Әks tәqdirdә 

farsların Zәrdüştә canyananlığı vә onun dinini dövlәt dini kimi qәbul 

etmәlәrinә başqa sәbәb ola bilmәzdi. 

Hәr halda zәrdüştilikdә sehr, cadu, ovsun birmәnalı şәkildә pislәndiyi 

halda, Maqların tәlimindә bu cür ayinlәrdәn istifadә olunduğu haqqında 

mәlumatlar var. Hәtta maqların adı belә, bir çox halda «magiya» sözü ilә 

әlaqәlәndirilir. Әgәr maqların әmәllәri (sehr, cadu vә s.) zәrdüştilikdә 

(«Avesta»da) pislәnir vә Әhrimәnin işlәri kimi verilirsә, onda belә nәticә 

çıxarmaq olar ki, midiyalılar turanlı olmuşlar. Çünki «Avesta»ya görә, 

Әhrimәnә, Devlәrә tapınaraq  sehirә inanan xalq turanlılar idilәr. Yәni 

“Avropa mәrkәzçilәr”in Maqların tәlimini farsdilli etnoslarla bağladıqları 

halda, bu tәlimә aid bir çox keyfiyyәtlәrin zәrdüştilikdә pislәnmәsi vә 

turanlıların adına çıxılması hәr şeyi ortaya qoyur.  

Burada bir mәqama diqqәt yetirmәk lazımdır ki, “Avropa 

mәrkәzçilәr”in maqlarla zәrdüştliyi eynilәşdirib İran mәdәniyyәtinә aid 

etmәlәri yanlış olduğu qәdәr, bәzi türk araşdırmaçıların da maqlarla 

zәrdüştlik arasında oxşarlq “tapıb” hәr ikisini Türk mәdәniyyәtinә daxil 

etmәlәri dә doğru deyildir. Başqa sözlә, haqlı olaraq Maqlar tәlimini 

iranlılara, İran mәdәniyyәtinә aid etmәyәn Türk araşdırmaçıların, ancaq 

daha sonra zәrdüştlüyü Maqlar tәliminin davamı hesab etmәlәrini isә yanlış 

hesab edirik. Sadәcә, Әhәmәnilәr dövründә Mağlar tәlimi irançı zәrdüştilәr 

tәrәfindәn elә bir şәkildә tәhrif olunaraq mәniumsәnilmişdir ki, indi onları  
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biri-birindәn ayırmaq çox çәtindir. Mәhz Maqlar tәliminin zәrdüştilәr 

tәrәfindәn tәhrifli şәkildә mәnimsәnilmәsinin nәticәsidir ki, bәzi tәdqiqatçı-

ların fikirlәrinә görә «Maqların tәlimi» vә zәrdüştilik Azәrbaycan türk 

xalqının sitayiş etdiyi dinlәr olmuşlar. Hәlә, XIX әsrdә tanınmış şәrqşünas 

alim Mirzә Kazım bәy yazırdı ki, Azәrbaycanda doğulan Zәrdüşt midiyalı 

olmuş, Midiya dövründә ana dilindә «Avesta»nı yazmış vә midiyalı maqlara 

mәxsus atәşpәrәstlik, o cümlәdәn Zәrdüştün dini dә Azәrbaycan xalqına 

mәxsus olmuşdur [9]. Bu kimi yanlış fikirlәri mәnimsәyәn Yusif Vәzir 

Çәmәnzәminli dә iddia edirdi ki, maqların tәlimi vә zәrdüştilik Midiya 

dövründә meydana çıxmış, bu tәlimlәrin әsas ideoloqları da muğlar, yәni 

maqlar olmuşlar; Zәrdüşt dә Aranda muğlar arasında dünyaya gәlmiş, 

«Avesta» vә atәşpәrәstlik dә Azәrbaycanda yaranmışdır. Bütün bu 

mәdәniyyәti vә fәlsәfәni sonralar Midiyanı süquta uğradan farslar 

mәnimsәmiş vә tәhrif etmişlәr [10, 314-315].  

Belәliklә, çar Rusiyası dövründәn başlayaraq dolaşdırılan Maqlar tәlimi 

vә Zәrdüştlük eyniliyi mәsәlәsi, günümzәdәk davam etmәkdәdir. Hәr halda 

çağdaş dövrdә Mağların tәlimin iranlılara aid olmaması mәsәlәsindә doğru 

yol tutan Ağayar Şükürovun tәk yanlışı maqlarla zәrdüştiliyi 

eynilәşdirmәsidir. Halbuki, o, özü dә әvvәlcә açıq şәkildә yazır ki, maqların 

Azәrbaycandan – qәdim Midiyadan olması, eyni zamanda zәrdüştlikdәn 

öncә mövcudluğu barәdә qәdim yunanların çox sanballı әsәrlәri olsa da, 

«XX әsr tәdqiqatçılarının maqları daha çox İranla әlaqәlәndirmәsi adama 

qәribә gәlir» [11, 153-155]. Bir sözlә, bir tәrәfdәn «Maqların tәlimi»nin 

zәrdüştlükdәn qәdim olmasından bәhs edәn, maqları Şәrqi İran-Azәrbaycan 

dünyasının ilk filosofları hesab edәn Şükürov digәr tәrәfdәn yazır: 

«Birincisi, atәşpәrәstlik, oda sitayiş әn qәdim dövrlәrdәn Azәrbaycan xalqı-

nın hәm dini, hәm dә dünyagörüşü olmuşdur. İkincisi, atәşpәrәstliyi yaradan 

xalqın Azәrbaycanda yaşaması, indiki Muğan düzünün onların xatirәsi 

olması, maqların bu dinin yaradılmasında hәlledici rol oynaması hәlә sübut 

edilmәlidir. Bunun üçün kifayәt qәdәr dәlil vә imkan vardır. Üçüncüsü, baş 

maq, birinci maq «Avesta»nın vә atәşpәrәstlik dininin yaradıcısı olan 

Zәrdüştün Azәrbaycandan, bir sıra mәnbәlәrdә isә milliyyәtcә türk olması 

haqqında (son illәrdә bu fikir daha tez-tez işlәdilir) sübutun mövcudluğu bu 

iddianı daha da dәqiqlәşdirmәyi tәlәb edir» [12, 21]. Hәr halda, әgәr 

Maqlar/Qamlar zәrdüştdәn öncә mövcud olublarsa, o zaman Zәrdüştün 

birinci maq, baş maq adlandırılması mәntiqsizlikdir.  

Bütün bu dolaşıqlara sәbәb antik yunan müәlliflәri olmuşdur. Belә ki, 

ilk yunan alimlәri, o cümlәdәn Herodot maqların adәt-әnәnәlәrinin 

parslardan köklü surәtdә fәrqli olduğunu bildirәrәk, onları hәm Midiya  
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tayfalarından biri, hәm dә kahinlәr kimi tәqdim etmişdir. Bu fikiri irәli sürәn 

yunan müәlliflәri m.ö. VII-V әsrlәrdә yaşamışlar ki, o dövrlәrdә maqların 

farslardan tamamilә fәrqli olmasına heç kәs şübhә etmirdi. Ancaq sonralar 

başqa antik yunan müәlliflәri yanlış olaraq maqları farsdilli xalqların 

kahinlәri, hәtta zәrdüştilәr adlandırıblar. Mәsәlәn, m.ö. III әsrdә yaşamış 

Laertli Diogen yazır ki, parslardan olan maqlar bütün vaxtlarını allaha 

ibadәtdә, dua oxumaqda keçirir vә allahın yalnız onları eşitdiyinә 

inanırdılar. Maqlar allahların meydana gәlmәsi vә mahiyyәti haqqında 

müzakirәlәr keçirir, od, su vә torpağı allah hesab edirdilәr. Maqlar allahların 

tәsvir edilmәsini, o cümlәdәn onların kişi vә qadın cinslәrinә ayrılmasına 

qarşı çıxırdılar: «Maqlar fala baxmaqla gәlәcәkdәn xәbәr vermәk 

qabiliyyәtinә malik olduqlarına görә allahların onların gözlәrinә 

göründüyünü göstәrir, sübut etmәyә çalışırdılar ki, hava görünәn şeylәrlә 

doludur vә iti gözlәr üçün onları görmәk o qәdәr dә çәtin deyildir» [13, 

161]. Şübhәsiz, D.Laertlinin burada bәhs etdiyi maqlar artıq, Tanrıçı qamlar 

deyil, atәşpәrәst zәrdüşti “maq”lar idilәr. Eyni düşüncәni,  Aristoteldә dә 

görürük ki, maqları Misir kahinlәrindәn daha qәdim hesab etmәklә yanaşı, 

onun mahiyyәtindә: 1) Xeyir (Zevs vә Hürmüzd); 2) Şәr (Aid vә Әhrimәn) 

qüvvәlәrinin olduğunu yazmışdır. Bunun nәticәsi olaraq da, İslam dini 

yayıldığı dövrdәn başlayaraq orta әsr Şәrq әdәbiyyatında maq artıq 

«atәşpәrәst», «Zәrdüşt dininin tәrәfdarı», mәcusi kimi başa düşülmüşdür 

[11, 154]. 

Maqlar tәlimiylә bağlı fikirlәri ümumilәşdirәrәk, belә qәnaәtә gәlmәk 

olar ki, türklәr odu heç vaxt Tanrı saymadıqları, insanın ruhunun oddan 

yaranmadığı qәnaәtindә olduqları halda, zәrdüşti farslar odu hәm Tanrı 

adlandırmış, hәm dә ruhun ilahi odla birlәşmәsi fikrini irәli sürmüşlәr. 

Qәdim türklәrin şamanizm vә tanrıçılıq tәlimlәrindә animizmә, elәcә dә 

tәbiәt ünsürlәrinә, xüsusilә dә oda olan münasibәt bizә demәyә әsas verir ki, 

onlar bu mәsәlәlәrә hind-fars mәnşәli etnoslardan tamamilә fәrqli yöndәn 

yanaşıblar. Ә.Hüseynzadәnin dә qeyd etdiyi kimi, bu gün türklәrin, o 

cümlәdәn Azәrbaycan türklәrinin Yaz bayramında tәbiәt ünsürlәri (od, su, 

torpaq vә hava) ilә bağlı keçirdiyi mәrasimlәrin kökü, mәnşәyi zәrdüştiliyә 

deyil, şamanizmә/qamlığa gedib çıxır [14, .55]. Mәsәlәn, qәdim türklәrin 

dünyagörüşündә, o cümlәdәn qamlıqda/maqlarda oda, ocağa tapınma ayrıca 

yer tutsa da, bu ilahi xarakter daşımamışdır. Sadәcә olaraq, ocaq ruhu (evin, 

otağın ortasında yanan ocağın ruhu) od anası vә od atası kimi ifadә 

olunmuşdur. Qam fәlsәfәsinә görә, od tanrısı ocaq ruhunun sahibidir [15, 

52]. B.Ögәl doğru qeyd edir ki, Qamların fәlsәfәsindә vә Tanrıçılıqdakı «od 

tanrısı» ilә zәrdüştilәrin «od tanrısı» eyni mәnanı ifadә etmir. Belә ki,  
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türklәrә görә, hәr bir ocağın ayrıca sahibi vә qoruyucusu var, bütün ocaqları 

tәk ruh vә tәk od tanrısı tәmsil etmir. Dәdә Qorquda görә dә, ocağın ruhu 

sitayiş edilәn bir Tanrı deyildir [16, 496]. 

Ocaq sözündәn yaranan otaq anlayışı hәm evin, hәm dә ocağun 

ruhudur. Bu mәnada türklәr, o cümlәdәn Azәrbaycan türklәri indinin özündә 

dә ocaq ruhuna – ocağa suyun tökülmәsini günah sayırlar. Çünki ocaq 

ruhunu söndürmәk, eyni zamanda evin, otağın ruhunun söndürülmәsi, yәni 

ailәnin dağıla bilәcәyi demәkdir. Demәli, bu zaman ocağa su tökmәyin 

günah olması anlayışı odun müqәddәsliyi ilә bağlı deyildir. Burada vacib 

olan evini, ailәsini ocaq kimi başa düşәn türklәrin onun dağılmasını 

әngәllәmәkdir. Bir sözlә, türklәr odu deyil, ocaq-ailә ruhunu, ailә 

bütövlüyünü müqәddәs saymışlar vә indi dә belәdir. Bu baxımdan, bu 

günün özündә dә Azәrbaycan türklәrinin Yaz bayramında (Novruz) fiziki vә 

mәnәvi mәnada bәdәn vә ruhlarını pisliklәrdәn, çirkablardan, xәstәliklәrdәn 

tәmizlәmәk üçün tonqal qalayıb onun üstündәn tullanmaları da, onların oda 

hansı münasibәt bәslәmәlәrini bir daha ortaya qoyur. Demәli, qәdim 

türklәrin dә odpәrәstliyi insan ruhunun tәmizlәnmәsindәn, odun isә çirkabı 

tәmizlәmәsindәn vә sairәdәn qaynaqlanmışdır. Halbuki zәrdüştilikdә vә 

atәşpәrәstlikdә nәinki belә adәtlәr olmuş, hәtta onların kahinlәri atәşgah mә-

bәdinә yaxınlaşarkәn nәfәslәri ilә, müqәddәs sandıqları odu mur-

darlamamaq üçün ağızlarını xüsusi örtüklәrlә bağlarmışlar. Lev Qumilyov 

da qeyd edir ki, od kultunun yalnız zәrdüştiliklә әlaqәsi, haqqındakı 

ehtimallar hәqiqәtdәn uzaqdır. O yazır: «İranda möbüdan-möbüd müqәddәs 

oda yaxınlaşarkәn sifәtinә örtük taxırdı ki, nәfәsi ilә odu murdarlamasın, 

türklәrdә isә od vasitәsi ilә bәd ruhları, yәni dünyadakı әn şәr qüvvәlәri 

qorxudurdular. Mәsәlә burasındadır ki, İranda od dini sitayiş obyekti, türk 

tayfalarında isә magiya vasitәsi idi, yәni әslindә onların arasında heç bir ox-

şarlıq müşahidә olunmurdu» [17, 103]. Demәli, qәdim türklәr «od haqqı» 

dedikdә, heç dә farsdilli etnosların başa düşdüyü ilahi odu nәzәrdә 

tutmayıblar. Türklәr üçün od Tanrının, yaxud da ilk Türkün bir nemәti idisә, 

farsdilli etnoslar üçün od hәr şey idi.  

Qeyd edәk ki, türklәr vә farslar arasında oda, atәşpәrәstliyә fәrqli 

münasibәt orta әsrlәrdә dә özünü büruzә vermişdir. Mәsәlәn, Göytürklәr 

dövründә türklәr od, su, torpaq vә havaya sayğı göstәrmәklә yanaşı, yeganә 

tәk Tanrıdan (Göy Tanrı) başqa bir tanrıya sitayiş etmәyiblәr. Bu baxımdan 

Menqü Kağanın islam xәlifәsinin elçisinә söylәdiyi sözlәr maraq 

doğrumaya bilmir. Xaqan bildirir ki, türklәr hәmişә tәk Tanrıya inanmış, 

sitayiş etmiş, Onun әmri ilә yaşamış vә ölmüşdürlәr: «Tanrı görünәn vә 

görünmәyәn hәr şeyin xaliqidir. Allah sizlәrә kitablar göndәrdi, ancaq siz  
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onların yazdıqlarına әmәl etmәdiniz. Bizә dә qeybi bildirәn Kamlar verdi. 

Biz onların dediklәrinә әmәl edәr vә hüzur içindә yaşayırıq» [18, 35]. 

Fikrimizcә, bütün bunlar Tanrıçılığın müәlliflәri türk etnoslarla zәrdüştilik 

vә atәşpәrәstliyin yaradıcıları farsdilli etnosların od vә digәr tәbiәt 

ünsürlәrinә fәrqli münasibәtin әn bariz nümunәsidir. Ancaq zaman keçdikcә 

müxtәlif tayfaların, etnosların türksoylu tayfalarla qaynayıb-qarışması, dini-

mәdәni mübadilәlәr atәşpәrәstliklә bağlı sәhv fikirlәrin, mülahizәlәrin 

yaranmasına sәbәb olmuşdur. Fikrimizcә, ciddi araşdırmalar aparmadan 

zәrdüştilikdә, mazdaizmdә oda olan münasibәtlә şamanizmdә, tanrıçılıqda 

vә «maqların tәlimi»ndә oda olan münasibәt eynilәşdirmәk düzgün deyildir. 

Maqlar tәlimindә zәrdüştilikdәn fәrqli olaraq ikili mübarizә 

mәsәlәsindә dә xәyalçılıq vә qәdәrçiliyә yer yoxdur. Turani maqların 

tәlimindә ikili mübarizә vahid ruhdan törәyәn dualizim olduğu halda, 

zәrdüştlükdә hәrәsi müstәqil qüvvәlәrdir. Demәli, tәkallahlı dini inanc 

sistemi olan Maqlar tәlimindәn fәrqli olaraq Zәrdüştlükdә ikiallahlıq vardır. 

Bu baxımdan İ.Әliyevin yazması ki, maqlar odu, torpağı vә suyu allah hesab 

etdiklәri halda, onlar allahların tәsvirlәrini tanımırdılar [7, 255], onun nә 

qәdәr ziddiyyәtli mövqe tutması göz önündәdir. Әgәr Maqlar bir olan 

Tanrıya tapınırdılarsa, demәli onlar üçün ikili mübarizә Yer üzәrindә 

yaşayan insanlarla bağlı idi. Yәni Maqların Tanrısının yaratdığı dünyada 

İnsan daxilindә İşıq vә Zülmәtin mübarizәsi gedirdi. Tәbii ki, Turani 

Maqların inanc sistemindәki Tanrı İşığın yanında yer alır, Zülmәt vә digәr 

mәnfliklәrә qarşı idi. Bu baxımdan Maqların tәlimindәki tәk Tanrıdan 

törәyәn İşığın Ahur-Mazdaya, Zülmәtin isә Anhra-Manyuya çevrilmәsi 

Zәrdüştizmin mәhsuludur, bunu maqlarla bağlamaq doğru deyildir [7, 256]. 

Bu anlamda Zәrdüştiliyin/Hind-Avropa mәdәniyyәtinin daşıyıcılarının 

Maqların tәlimini saxtalaşdırması bir yana, üstәlik әski Türk mәdәniyyәtinin 

üzәrindәn cız çәkәrәk, hәr şeyi İran, Hind-Avropa mәdәniyyәtinin adına 

yazması yolverilmәzdir [7, 293]. Bu cür saxtakarlıqlarının elmlәşmәsinin 

nәdәni Turan Midiyasının varlığının, Turan mәdәniyyәtinin görmәzlikdәn 

gәlinmәsidir. Bir sözlә, Türk-Turan mәdәniyyәtinin varlığına göz 

yumulduğu  bir zamanda İran, Hind-Avropa mәdәniyyәtinә qarşı ya 

alternativ qalmır, әgәr alternativ ortaya da çıxarsa o zaman “namәlum” 

damğası vurulur. 

Әski Azәrbaycan әrazisindәki bütün mәdәniyyәtlәrin ya “namәlum” 

qalmasının, ya da Hind-Avropa/İran mәdәniyyәtinin adına yazılmasının 

kökü Turan mәdәniyyәtinin Ural-Altay ya da Orta Asiyada axtarılmasıyla 

bağlıdır. Әlbәttә, oralarda da Tanrıçılıq fәlәsfәsi, Turan mәdәniyyәti 

olmuşdur. Turan mәdәniyyәtinin әsas mәrkәzlәrindәn biri dә Azәrbaycan  
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olmuşdur. Azәrbaycan Turanın dini-fәlsәfi mәrkәzi halında olduğu üçün 

Turanlı Tanrıçıların, Turanlı Maqların, Turanlı Qamların, Turanlı Maqlarla 

Qamlardan sonra Zәrdüşti kahinlәrin Әhәmәnlәr vә Sasanlar dönәmindә 

buranı diqqәt mәrkәzindә saxlaması tәbiidir. Yәni Azәrbaycanın din 

mәrkәzinә çevrilmәsi yerli Turanlılarla bağlı olmuş, sonralar bu әrazilәrә 

köç etmiş Hind-İrandilli (Әhәmәnlәr, Sasanlar) zәrdüşti kahinlәr dә hәmin 

әnәnәyә sadiq qalaraq Azәrbaycana özәl münasibәt bәslәmişlәr. Zatәn, bunu 

İrançı alimlәr dә yaxşı bilirlәr. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ –  В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

КАЗАХСТАНА 

HERITAGE OF THE GREAT STEPPE - ARCHETYPICAL AND 

EXISTENTIAL - IN CONTEMPORARY ART OF KAZAKHSTAN 

 

Р. ЕРГАЛИЕВА* 

 
Резюме 

В статье автор подчеркивает фундаментальные компоненты процесса 

последовательности в современном казахском изобразительном искусстве с 

культурным наследием Большой Степи. Два определяющих фактора были 

обрисованы в общих чертах. Сначала - преобразование национальных культурных 

архетипов – заговоры и истории, мифология, фольклор, а также стилистические 

параметры настройки, традиционные артистические принципы. Второе - 

экзистенциальный компонент, интерпретация этнокультурных изображений через 

призму универсальных человеческих вопросов о значении и сущности того, чтобы 

быть. Эти тенденции идентифицированы как господствующая тенденция 

современного изобразительного искусства. 

Ключевые слова: живопись, архетип, тенденция, изобразительное 

искусство, архетипические образы. 

 
Summary      

 The report of Yergalieva R.A. highlights fundamental components of the process 

of succession in modern Kazakh fine art with  cultural heritage of the Great Steppe. Two 

determining factors have been outlined. First - transformation of the national cultural 

archetypes – plots and histories, mythology, folklore, as well as stylistic settings, traditional 

artistic principles. The second - existential component,  interpretation of ethno-cultural 

images through the prism of universal human questions about the meaning and essence of 

being. These trends are identified as the mainstream of contemporary fine art. 

Keywords: painting, archetype, tendency, fine arts, archetypic images. 

 

Архетипические образы Казахстана на современном этапе 

развития отечественной культуры приобретают сущностное значение. 
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наследия великой казахской степи обратимся к трансформации 

национальных архетипов – первообразов и первичных изначальных 

мотивов (К.Юнг), составляющих основу этнокультурного 

самоопределения в изобразительном искусстве. В тесном близком 

сопряжении с экзистенциальной компонентой, бытийными вопросами, 

углубляющимися в ментальные слои понимания кардинального 

смысла человеческого существования, они представляют тот 

глубинный фундамент, на котором базируется как прошлое, так и 

настоящее и даже будущее культуры нашей страны. 

Современное искусство Казахстана дает наглядное представление 

о поисках казахскими художниками новых путей в этом «старом» виде 

искусства, а также о новом возвращении современной живописи 

Казахстана к вечному синкретизму древнего искусства наших предков.  

Единым и очень активным стал процесс трансформации 

художественной формы. Средства и способы изображения, обобщения 

стремительно изменяются в сторону символизации, знаковости, 

условности и метафоризации, коренящимися в древних и 

средневековых пластах культурного наследия: сакском «зверином» 

стиле древнего золота, мемориальной тюркской пластике, народном 

декоративно-прикладном искусстве.  

Создание художниками своих творческих концепций в тесном 

сплаве с традиционными представлениями казахов, становится одним 

из отличительных признаков современного искусства этого 

десятилетия. Знаковой символической, беспредметной живописью, 

сгущающей в символ все богатства мира, открыл десятилетие 1990-х 

годов А.Сыдыхан. Удивительные откровения - наполняющие 

абстрактную живопись метафизической символичностью - сочетания 

светоносной живописной формы и пульсирующего энергетикой духа 

создает Е.Тулепбай.  

Своеобразие насыщенной цвето - фактурной лепки и цветового 

богатства находит А. Аканаев. Экспрессивные формулы - предметы, 

словно с усилием сдерживающие внутреннюю энергию и силу вещей, 

возникают в холстах К.Дуйсембаева. В аналитической лаконичности 

ритма и масштабов цветовых пятен и оптически точно выверенных 

соотношений мир вновь обретает свою гармоничную соразмерность в 

полотнах К.Ахметжана. Современный казахский аул с подлинной 

человеческой честностью и высоким живописным качеством оживает в 

полотнах З.Тусиповой. 
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Стремление к передаче многообразия мира зашифрованным 

многообразием знаков и символов приводит к углубленному интересу 

к структуре мира, к потребности выразить его богатство через 

аналитическую строгость бесконечно варьируемых форм. В этой 

тенденции наиболее интересны утяжеленные полностью земного 

притяжения картины М.Наримбетова, хрупкие, тленные как дыхание 

полотна С.Атабекова. 

Динамичные, броские, раздвигающие пространство холстов, 

композиции С.Баялиева, вбирающие идею бесконечного движения и 

возникновения новых форм жизни. В рамках широких формальных  

обобщений цвета и формы, в предпочтении плоскостных решений и 

пластичной чистоты письма мастихином Н.Саутбеков претворяет 

мировоззренческий драматизм номадов, о котором писали и западные, 

и казахские философы ХХ-го века (М.Вебер, М.Ауэзов).   

Обращение к национальной архаике, вызванное поиском 

новизны, остроты и масштабности видения дало сильные и 

выразительные произведения. Парадоксально, но благодаря этому 

интересу в изобразительном искусстве проявились многогранность и 

универсальность взгляда на мир, раскрылись многие сущностные 

экзистенциальные моменты человеческого бытия.  

Одной из узнаваемых архетипических установок в современном 

искусстве стала тенденция к сосредоточению в отдельном 

изображенном объекте или наборе постоянных объектов. Избираемый 

объект или сюжет превращается в творчестве художников в 

своеобразный символ. Миф, посредством которого они стремятся 

передать всю полноту и вариативность Вселенной: от ее генезиса и 

величия до существующего в ней порядка, действующих правил, 

предощущаемых перспектив. 

В русле подобного универсального мифотворчества развивалось 

искусство А.Сыдыхана, взявшего специфическим кодом живописи 

вариации тамги - родовых символов казахов, сумевшего преобразовать 

по правилам структурного формообразования всю возможную полноту 

окружающего мира. Условность, цвето - фактурный изыск подчиняют 

себе видимый мир и преобразуют его по своим собственным законам. 

Е.Тулепбай, при всей сложности своих пространственно - цветовых 

решений, так же приходит к устойчивому знаковому ряду - 

удлиненному силуэту, напоминающему человеческую фигуру, 

условность которого очень близка условности вытянутых пропорций 

сакского вождя - "золотого человека".  
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Воспоминаниями о мифах и легендах пронизано как 

пластическое, так и духовное пространство, насыщенное энергией 

солнца, напоенное запахами степи, в полотнах А.Аканаева.  

Сначала кажется, что мастерская А.Аканаева - это не привычное 

представлению ателье художника с классической палитрой, красками в 

тюбиках, кистями и мольбертом. Для чего здесь металл, песок, цемент? 

Что делает художник с автогеном, слесарными инструментами для 

ковки и резки металла? Зачем ему глина, куски керамики, ажур латуни 

и бронзы? Почему краски в литровых и даже больших емкостях? 

Кажется, что здесь строительная, или ремонтная мастерская. Сквозные  

металлические рельефы вспарывают живописную ткань, вырываются 

из тела картин, вновь вплетаются в него. Становясь то женским 

силуэтом, то доспехом шаманки или лучницы, они выбиваются из 

плоскости и рамок картин А.Аканаева, 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.  

Метаязык живописи А.Аканаева цветом, фактурой, игрой металла 

обостряет смыслы земли и знаки огня. Здесь рефреном повторяются 

образы женщины, создавая своего рода культ этих взаимосвязанных 

начал. Им вторит, приоткрывая завесу над художественными кодами 

автора, вереница павлинов - фениксов восточного мира, заново 

рождающихся в этом обновляющем огне.  

Архетипы, используемые А.Аканаевым древни как сама жизнь на 

этой степной земле. Заключенная в каждом из них символика 

рождения, сгущаемая их соединением, тайна извечного возрождения 

человека и природы - одно из его главных чувственно - ментальных 

посланий. 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.   

Многие художники разрабатывают и в результате создают 

собственные живописные мифы, схожие с анималистическим 

тотемизмом древних. Такие как А. Иса - на образе тигра, как символа 

вселенного абсолюта, А.Есдаулетов - носороги и быки которого 

воссоздают густую атмосферу первозданного мира, мифологического 

времени, А.Ахат, в чьих живописных преданиях - сгустках ушедшего в 

прошлое древнего Турана, запечатлены мечты и ностальгия о 

прошлом, фетишизирует линеарную идею петроглифов А.Бектасов. 
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Реалистическая линия отображения мотивов традиционного 

казахского быта, народных игр и обычаев продолжена 

А.Накисбековым. Продолжает развивать экзистенциальные идеи и 

формальную утонченность Б.Бапишев. В русле живописного 

конструктивизма работает Г.Маданов. Исторические реконструкции 

событий национальной истории воссоздают Е.Айтуаров, К.Ажибеков, 

А.Жакыпбеков, Д.Касымов, З.Медетбеков, Б.Тургынбай. Лирические 

образы казахского кочевья воссозданы М.Каспаком, О.Жубаниязовым, 

К.Какенулы. 

Традиции декоративной условности, идущие от трансформации 

приемов казахского декоративно - прикладного искусства и уроков 

западно - европейского постимпрессионизма наиболее любопытно 

преломляются в творчестве М.Касымбекова и Т.Муката. Новую волну 

с несколько иной, авангардно трактованной этнографической нотой 

развивают С.Смагулов, А.Смагулова. Продолжают вольную, 

непосредственную живописную игру с этнокультурной символикой - 

интерпретацию свободных полетов воображения А.Тазиев, 

С.Сулейменова, А.Менлибаева, З.Султангазина, М.Бекеев, 

К.Ибрагимов. 

Возвращение к началам, потребность вглядеться в корни и 

истоки визуализируется в стройных рядах многочисленных 

исторических персонажей, конников, битв. Или в потоке абстрактных 

форм, где проглядываются архетипы и принципы обобщения 

петроглифов, средневековой тюркской скульптуры. Обостряется, 

выходит на уровень тематических приоритетов историческая линия. 

Так главная идея творчества художника К.Ажибекулы – история 

Казахстана. Героям славной, полной подвигов и борьбы, достижений и 

величия истории нашего народа посвящено большинство знаковых 

полотен живописца. Второе, вероятно, не мене значимое направление в 

его искусстве, это этнография - произведения на тему казахского быта, 

традиций, обычаев. 

Оба этих пласта творчества соприкасаются по всем своим 

параметрам с вопросами обозначения вечных ценностей культурного 

наследия великой степи. Обозначают в искусстве живописца и в 

сознании зрителя зримое воплощение нетленных сокровищ 

национального духа и истории казахов. 

 История казахского народа для казахских художников сейчас не 

просто тема, это скорее материк традиционной культуры, сокровенный  
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источник, из которого каждый мастер черпает идеи и образы, 

созвучные его представлениям о жизни, его творческим принципам.  

Глубокая заинтересованность исторической темой подчас 

перерастает в самобытный творческий эксперимент, становясь основой 

для создания собственного художественного языка и стиля. Интерес к 

истории родного народа, к его традициям, обычаям, представленный в 

изобразительном искусстве на сегодняшний день может быть назван 

самым активным катализатором творческих идей.  

Историческая тема представлена масштабно и что достаточно 

необычно в абсолютно разных видах искусства творчестве  

С.Смагулова. Ему удается плодотворно работать и в живописи, и в 

скульптуре, монументально - декоративном искусстве и в графике. 

Подход к исторической тематике в творчестве С.Смагулова отмечен 

разносторонностью и своеобразием выбора героев. Внимательно глядя 

на его масштабные, посвященные прекрасным страницам истории 

казахского народа и его героям произведения «Саки» (2003), «Султан 

Бейбарс» (2011), «Жалантос батыр» (2013), «Агыбай батыр» (2013), 

«Коркут» (2013), видишь, как образно претворяется в них 

проникновенно - эмоциональная авторская интонация.  

Первое качество, способствующее этому впечатлению - 

способность художника к передаче динамики действия. В его работах, 

даже в композиционно спокойных, лишенных внешней линеарной или 

ритмической экспрессии, всегда ощутим внутренний порыв, скрытый 

потенциал динамики, полета, что адекватно внутренней ментальной 

трансформации архетипических качеств характера казаха - кочевника, 

всегда готового к перемене места, уверенного в лихом ходе своего 

скакуна. 

Глубиной духовных и художественных поисков, сопрягающихся 

с научными изысканиями в области истории казахского прикладного 

искусства, в частности средневекового и древнего оружия кочевников 

отличается творчество К.Ахметжана. Ему принадлежат картины на 

темы казахского эпического фольклора, жизни семьи, степные 

пейзажи. Излюбленными задачами в его работах становятся вариации 

на мотивы, извечно присущие жизни человека и природы.  

Эта тематика, казалось бы, традиционная для казахской 

живописи получает в его творчестве не только особую интерпретацию, 

но и обретает свой, продуманный и разработанный, подкрепленный 

мировоззренческой, философской основой формальный строй. Темы  
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единства движения и покоя, мгновенного и непреходящего, 

изменчивости и неизменности этого мира развиваются в его искусстве. 

Одним из создателей некоей эпопеи, своеобразной степной саги 

стал художник К.Аскаров. Главная тема и любимые мотивы полотен 

К.Аскарова - Казахстан, его история и земля, народ и традиции. О 

направленности его творчества сами за себя говорят названия работ - 

«Кокпар», «Звуки кобыза», «Импровизация», «Наследие», «Степная 

мадонна», «Бесик», «Священный казан», «Той».  

Восходящие к системе идей казахского орнамента и 

постмодернистским открытиям в области афро - азиатского искусства, 

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 К.Аскаров умудряется 

проговаривать максимум имеющейся в его сознании информации о 

сюжете, отчетливо уравновешивая при этом все возможные сферы 

бытия. 

Пластически выразительно выглядят шифры - образы К.Аскарова 

со своей молчаливой, почти ребусной загадочностью. Их экспрессия 

подчеркнуто внутренняя, исходящая из глубин смысловой 

квинтэссенции. Ощутимое пристрастие к степной колористической 

традиции с преобладанием теплых тонов - разнообразие охристых 

оттенков, насыщенных красных тонов в обрамлении разнообразных 

нюансов коричневых красок, узнаваемость знаковых абрисов 

традиционной культуры казахов - юрты, кобыза, шанырака, 

классических четырех видов скота, канонических зооморфных и 

космогонических орнаментов при всех аналогиях с новациями 

западного искусства ХХ века дает итоговую картину проявления 

национального художественного мировидения в живописи.  

Масштабно, на уровне родового универсума казахской культуры 

трактуется К.Аскаровым тема любви и счастья. Она настойчиво 

обыгрывается им в особом экзистенциальном аспекте – на уровне идеи 

продолжения человеческого рода, преемственности поколений.  

Извечный союз двоих в его понимании абсолютно традиционен и 

необходим мирозданию, так как сущностно чреват появлением 

третьего. Человеческая пара - мужчина и женщина в его полотнах 

всегда находятся в идеальной гармонии с природным миром, 

представленным разного рода обрамлениями из пар домашних 

животных.  
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Это метафорический, знаковый, но все же идиллический мир, где 

главенствуют идеи гармонии мира, цельности души, порядка и 

иерархии нравственных ценностей. Представление о домашнем очаге 

также трактуется художником с точки зрения единства поколений, где 

в каждом персонаже и действии закодировано пожелание 

благоденствия, плодородия и излюбленной художником плодовитости 

рода.  

Снова и снова мы видим воссоздание архетипических мотивов и 

образов в искусстве Казахстана. Но зададимся вопросом, где же мы 

находим экзистенциальную составляющую? Безусловно, в самом 

ментально и мировоззренчески главном слое  - в интерпретации  

мотива и образа, в его понимании, трактовке. Тяга к пониманию и 

подаче используемых в изобразительном искусстве Казахстана 

архетипических сюжетов, мотивов и образов в разрезе 

экзистенциальной сущностной составляющей явлена практически у 

всех художников.      

Память национальной истории, цепь славных побед и событий, 

легенды о величии героев и воспоминания о мирной жизнь поколений 

предков на просторах казахской степи 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 философскому, интеллектуальному, 

осознанному пониманию своей самости, своего духовного вклада в 

сокровищницу общечеловеческой культуры. 

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 

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  
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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.      

В качестве выводов можно сказать, что важнейшими для 

настоящего периода путями художественного осмысления культурного 

наследия стали два кардинальных мэйнстрима. Первый - путь 

национальной культурной самоидентификации, необходимость 

выразить свой взгляд на общие мировоззренческие вопросы, лежащий 

через трансформацию архетипических мотивов и образов.  

Здесь определяющими для изобразительного искусства стали 

архетипические идеи и принципы национальной культурной памяти, 

трансформации древнего и средневекового пластического наследия. 

Второе направление, сугубо внутреннее ментальное и художественное, 

заключенное в интерпретационном уровне, ведет от конкретной 

социальной проблематики к универсальной онтологической, тесно 

соприкасаясь, вырастая из первого - это потребность вернуться к 

экзистенциальным проблемы человеческого бытия.  

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 с эпохи 1990-х возвращением к себе.  

Из обрывков собственной генетической памяти, из воспоминаний о 

детстве или рассказов родителей, из книг по истории родного края и 

народа, черпая вдохновение, художники создают единую картину 

степной жизни, переполненную вековой чередой завоеваний и мирных 

дел, верований и ритуалов, достижений материальной и духовной 

культуры казахов. Таким образом, изобразительное искусство 

Казахстана посредством визуально воссозданных этнокультурных 

архетипов, увиденных сквозь экзистенциальную духовную призму, 

входит своим уникальным культурным наследием в общемировое 

культурное пространство.  
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МУЗЫКАЛЫҚ-ЭПИКАЛЫҚ ДӘСТҮРДІҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

THE EPIC MUSICAL TRADITION DEVELOPMENT STAGES 

    

Б.Ж.ОСПАНОВ*                                                                                                                             

Д.Н.ЕЛЬЖАНОВ** 

Түйіндеме 

Музыкалық-эпикалық дәстүр ел тарихы мен ата-баба дәстүріне негізделуімен 

айқындалады. Батырлық жырларда айтатын болсақ бұнда батырлықты паш ететін 

көлемді жырларды жырлайды. Бұнда  қаһармандық  жырлар этникалық тарихқа 

арқау болып, ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып дамыған. Бұндай құбылыс жыр-

дастандардың әдеби сөзі мен музыкалық мақамына қатысты. Негізінен эпикалық - 

дәстүрді жалғастырудың маңыздылығы осындай ерекшеліктерінде болып табылады.  

Кілт сөздер: музыкалық-эпикалық дәстүр, мақам, батырлық жырлар. 

 

Summary 

          The epic musical traditions of the country shall be determined by the feasibility study 

of the history and traditions of the ancestors. As for the poems of the heroic courage of a 

volume of poems revealed sings here. Here is the basis of ethnic history of the heroic tales 

passed from generation to generation continues developed. This phenomenon of poetry and 

literary dastans words and music on the theme of some. Basically epic - is continuing the 

traditions of the importance of these features. 

 Keywords: the epic musical tradition, rhythm, heroic poetry.  

 

 Дәстүр ғасырлар бойы қалыптасқан әдет - ғұрып, салт-сана, өмір 

мен поэзияның өмір сүру аясы. Ол. Әдетте. ел тәжірибесіне сүйенеді. 

Осыдан келіп жыраулық дәстүрдің ұлттық сипаты деген ұғым туады. 

Бүгінде Қазақстанның кейбір аймақтарында ғана сақталып, оның 

өткеніне, көне сарындарына қатысты мәліметтер жеткізетін бұл 

қазынамыздың ұлттық тарихымызға, мәдениетіміз бен өнерімізге, 

әдебиетімізге қатысы аса зор. Ғылым тілінде мұны ұлттық сипат десек, 

сол ата-бабаларымыздың рухымен жеткен дәстүрден көз жазып қалмау 

үшін оны дамытып, жетілдіріп отырудың қажеттілігі айқындалады.  
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Кезінде қабылданған «Қазақстан Республикасында мәдени-этникалық 

білім беру тұжырымдамасында» (1996) көрсетілген бұл мақсаттарды 

жүзеге асырудың маңызы айрықша зор [1, 22]. 

 Жыраулық өнерді зерттеу, игеру барысында бірқатар іс-

шаралардың атқарылып жүргені мәлім. Эпикалық дәстүрді 

зерттеушілер жыраулық өнерге қатысты түрлі терминдер қолданып 

келеді. Осы мәселеге орай қалам тартқан көрнекті ғалым 

Т.Қоңыратбай: «Зерттеушілер тарапынан «жыраулық дәстүр», 

«жыраулық поэзия», «жыршылық өнер» деген тіркестер қолданылып 

келеді. Бірақ осы ұғымдардың бір-бірінен айырмасы, болмас бір-

бірімен сабақтастығы әлі күнге арнайы сөз болған емес», - деп жазған-

ды.   

Бүгінгі жыраулық өнерді сақтап қалған бірнеше географиялық 

аймақ белгілі. Олар: Атырау өлкесі, Сыр бойы және Жетісу аймағы. 

Географиялық негізінде бұл аймақтарды Батыс, Оңтүстік және 

Оңтүстік шығыс деп бөлуге болады. Солардың арасынан сонау оғыз 

мәдениетінің қалдығы сақталған. Сыр өлкесін айрықша атауға болар 

еді. Мұндағы жыраулық өнердің негізгі ерекшелігі дыбысты дірілдетіп 

шығару арқылы орындау. Оны ел арасында маңырама деп атаса, біз 

оның әдеби баламасын қолданып, аңырама деп атағанды жөн көрдік. 

Бір қызығы, дәл осы орындау стилі түрікмен халқының музыкалық-

эпикалық дәстүрінде әлі күнге дейін жақсы сақталған. «Оғыз 

ұзандарынан жеткен бұл дәстүр әсіресе Тахтакөпір жағында тұратын 

түрікмен-саррықтарға тән» еген Т.Қоңыратбай бұл мәселені одан әрі 

тарқата келіп: «Түрікмен бахшылары-секдірмек, қазақ жыраулары-

айырама деп атайтын дәстүр осы», - деп өте дұрыс жазған [2,28]. 

Осыдан жуық пікірді белгілі түрікмен зерттеушісі Ш.Гуллиев 

еңбектерінен де кездестіреміз. Өз халқының айтушыларын бахши және 

ашуг деп жіктеген ғалым, олардың ерекшеліктеріне де мән берген. 

Түрікмен халқының музыкалық мәдениетіне келгенде ғалым: 

«Основными носителями туркменской профессиональной музыки 

устной традиций являются бахши (певцы-сказители, сопроождающие 

исполнение на дутаре) и сазанда (исполнители на народных 

музыкальных инструментах: дутаре, гиджаке, гаргы тойдуке, дилли 

туйдуке), своеобразное и неповторимое искусство которое 

формировалось в результате усвоение ими передающихся от 

поколения к поколению, от мастера к ученику изустным путем 

многовековых художественных традиции и их дальнейшего  
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усовершенствования в живой исполнительской практике», - деп жазды 

[3].  

Түрікмен бахшылары көлемді жырларды орындағанда мойын 

тамырлары біреуленіп, дауысты тамағынан шығарып айтатын болған. 

Кезінде В.Беляев пен В.Успенскийлер секдірмек деп атаған 

орындаушылық дәстүрі сол. Олай болса, Т.Қоңыратбай мен Ш.Гуллиев 

көрсеткен қазақ-түрікмен мәдениетінің тарихи-мәдени тектестігін 

білдіретін бұл ерекшеліктерді зерттеудің маңызы атап айтарлықтай 

[3,136]. 

Қазақ топырағындағы музыкалық-эпикалық дәстүрдің өзіндік 

ерекшеліктері де аз емес. Мысалы, бір ғана Сыр бойында бірнеше 

жыраулық мектептердің болғаны байқалады. Бірі - Қармақшы 

жеріндегі оғыз-қыпшақ дәуірінен саға тартатын көне эпикалық дәстүр, 

екіншісі - Арал аймағындағы жыраулық мектеп, үшіншісі - Бұдабай, 

Нартай, Балқашбай, Әбілаштардың жыр өнері. Көрнекті өкілдері - 

Балқы Базар, Қарасақал Ерімбет, Жиенбай, Тұрмағанбет, Жәмет, 

Дәріғұл, Кәрібоз, Сәрсенбай, Алмас, Көшеней, Рүстембек, Бидас, т.б. 

көптеген аты-шулы жыраулар. 

Атырау аймағындағы жыраулық өнердің өзіндік ерекшеліктері 

байқалады. Бұл шығармалар негізінен ХV-XVI ғ. оқиғасын қамтитын 

ноғайлы дәуірінің оиғаларына негізделген. Осы белгілері олардың 

жанрлық ерекшеліктерін тудыратын секілді. 

Жетісудағы жыр өнерінің дүлдүлдері - Сүйімбай, Жамбыл, Кенен. 

Дәл осы суырып айтушы өнерпаздардың есімімен бүтін бір аймақтың 

жыршылық өнерінің кескін-келбеті айқындалады. Қазақ жеріндегі 

эпикалық дәстүрге тән аймақтық ерекшеліктер әлі күнге арнайы 

зерттелген емес. 

Осыған орай «жыраулық дәстүр» дегеніміз не - деген сауалға әлі 

күнге дейін толымды жауап берілген емес. Әдебиет зерттеушілері оны 

көркем ой көрінісі - поэзия ретінде зерттеп, өлі мәтін ретінде 

қарастырады. Ал музыка мамандары оны өнердің еңселі бір арнасы 

ретінде қарастыра қойған жоқ. 

Қазақ халқының музыкалық-эпикалық дәстүрі бірнеше тарихи 

кезеңдерге жіктеледі десек те осы кезге дейін жыраулық өнерді түркі 

тайпаларының көне тарихына негіздеп зерттеген М.Мағауиннің өзі 

жыраулық өнерді XV-XVIII ғасырлар мен ғана шектейді. 

Дұрысында жыраулық өнер өте көне құбылыс. Ол XV ғасыр мен 

басталып, XVIII-ғасырмен аяқталмайды. Жыраулық өнер көне түркі  
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дәуірінен саға тартып күні бүгінге дейін дамып келе жатқан тарихи 

мәдени құбылыс. 

Жыраулық өнер - тарихи қалыптасқан, дәстүрге ұласқан тұрақты 

сипатқа ие болған құбылыс. Оның түп-тегіне үңілер болсақ сонау 

орхон жазбаларына, оғыз дәуірінің эпикалық мұраларына көз 

жібереріміз анық. Ол дәуірлерден жеткен музыкалық мақам үлгілері 

болмаса да, жазба ескерткіштер жоқ емес. Солардың бірі - «Қорқыт ата 

кітабы». 

Түркітану ғылымында бүгінгі Сыр бойындағы эпикалық дәстүрдің 

оғыз дәуірімен байланысы жиі айтылып келеді. IX-X ғасырларда оғыз 

тайпаларының Сыр бойын мекендегені анық. Сол дәуірден қалған 

музыкалық-эпикалық дәстүр күні бүгінге дейін өзінің байырғы қалпын 

сақтап, стильдік ерекшеліктерімен дараланып келеді. Бұл әсіресе 

Қорқыттың сүйегі жатқан Қармақшы жеріндегі жыраулық өнерге тән 

құбылыс. 

Жыраулық, жыршылық өнер ғасырлар бойы қалыптасып, өзіндік 

музыкалық-эпикалық репертуар тудырған мәдени құбылыс. Оның тағы 

бір ерекшелігі, өзіне тән музыкалық-эпикалық репертуары, музыкалық 

әуені мен орындау ерекшелігі болуымен қатар белгілі бір этникалық 

топқа қатысы туралы мәліметтер сақталған. Сюжет көркемдік 

тұрғыдан жетіліп қайта жырланып отырса да, ондағы тарихи-

этнографиялық деректер әдетте тұрақты келеді. Қорқыт - Оғыз, Ер 

Тарғын - Ноғайлы тайпаларының батырлары. Бұл жырлардың 

еларалық немесе қазақ арасындағы нұсқалары болса да олардың 

этнологиялық, этнографиялық сипаты тұрақты. Кейбір қазақ 

ғалымдары дәстүрді бір ғана көркем құбылыс деп білсе, оның негізінле 

бір ғана сюжет қуу, мәтінінің мазмұны баяндай жатқаны анық. 

Олардың пайымдауынша, сюжет қозғалмалы категория. Ол үнемі 

толығып, түлеп, өзгеріп отырады-мыс. 

Эпикалық дәстүр аясында жеткен эпикалық жырлардың қандай 

белгілері тұрақты, қайсысы өзгермелі деген мәселелер де толыққанды 

зерттелмеген. Орыс эпостану ғылымында В.Я.Пропп, Б.Н.Путилов 

ұсынған методологиялық арналардың қазақ фольклортану ғылымынан 

кең орын табуы мұндай өзекті мәселеден гөрі бірыңғай поэтикалық 

жүйенің үстемдігіне жол ашқаны бар. Сол негізде қазақ жыр-

дастандарының ұлттық сипаты, қазақ мәдениетіне қатысы назардан 

тыс қалды. Айталық, Байсын (Жиделі Байсын)-қоңырат, Қараспан 

(Қаратау) - қыпшақ тайпасының ата қонысы болады да тұрады. Оның 

сыры неде? Біз айтар едік, жырдағы өзгерістер көбіне поэтикалық  
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шеберлікті, түрлі образдау тәсілдерін қажет ететін батырдың ерлік 

істері, астындағы атының жойқын шабысын суреттеген тұстарда ғана 

байқалады. Оның тағы бір дәлелі, жырдың түрлі нұсқауларында 

мұндай эпизодтар көлемінің бірде қысқа, бірде ұзын болуында. 

Дәстүр шеңберінде эпостық жырларды баяндаудың белгілі 

композициялық жүйесі де қалыптасқан. Соған орай тұрақты мотивтер 

де кездесіп отырады. Мысалы, жыр оқиғалары «Баяғы өткен заманда» 

деп басталып, одан әрі: шал мен кемпірдің баласыздығы; әулие-

әнбиелерге сыйынуы; кемпірдің арыстан, жолбарыс етіне жерік болып, 

ұл (қыз) тууы; батырдың ерекше туысы; сағат, күн санап өсуі, өзге елге 

барып батырлық сайысқа түсуі; қалыңдықты батырлық сайыста жеңіп 

алуы; жорыққа аттануы; елін жау шабуы; батырдың елін, әке-шешесін 

азат етуі, мұрат-мақсатына жетуі болып отырады. 

Мұны бір ғана типологиялық желі емес, оқиға дамуының 

логикалық жүйесі деуге де толық негіз бар. Мұндай ұқсастық сырын 

эпикалық дәстүрмен ғана түсіндіруге болар еді. Осыған орай оның екі 

түрлі сипатын атап көрсетуге болады: бірі - тарихи - этнографиялық, 

екіншісі - көркемдік-поэтикалық. Бірақ мұнымен жыраулық өнердің 

болмыс бітімі толық айқындалмайды. Осыған жыраулық өнер аясында 

жеткен музыкалық мақам-саздардың тарихылығын да қосамыз. 

Поэзиялық образ бен музыкалық образдың арақатынасынан 

туындайтын мұндай күрделі проблема қазақ ғылымында әлі күнге сөз 

болған емес. Ал Б.Асафьев болса кезінде поэтикалық бейне мен 

музыкалық образдың бір-біріне сай еместігін айтқан" [4,12]. 

Бүгінде жыраулық өнерді жалғастырушы мамандар жоғары оқу 

орындарының жанынан даярлана бастады. Олар синкреттік құбылысты 

тұтас күйінде зерттеуге жол салып отыр. Осы жайларды түйіндей 

келгенде жырауға тән мына қасиеттерді саралауға болар еді. 

Біріншіден, жырау - шығармашылық тұлға. Оның бойында 

ақындық, сазгерлік, орындаушылық қасиеттер қатар жүреді. 

Екіншіден, жырау қазақ даласында сақталған жыраулық мектептер 

мен оларға тән мақам-саздарды жетік біледі. Осы негізде орындап 

отырған шығармалардың қай дәуір, қай аймақ, қандай көркемдік 

стильге қатысын аңғаруға мүмкіндік тумады. Тарихи-этникалық 

сипаты басым жыр-дастандарды уақыт, кеңістік категорияларынан тыс 

алып, бір ғана көркем шығарма ретінде қарастырумен таным 

түгелденбейтінін профессор Т.Қоңыратбай өте орынды ескерткен. 

Үшіншіден, жырау - эпикалық дәстүрдің негізгі сақтаушысы әрі 

дамытушысы. Ол қазақ поэзиясына тән 7-8 және 11 буынды  
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өлшемдермен қатар, сол өлшемдерге сай музыкалық мақам үлгілерімен 

де жете таныс тұлға. Мақам бұрын ба, әлде поэзиялық өлшем бе, деген 

сауалға әдеби ағымдағы ізденістер толық жауап бере алған емес. 

Төртіншіден, жыраулардың негізгі музыкалық құралы - қобыз бен 

домбыра. 

Бесіншіден, жырау өз елінің тарихы, мәдениеті, әдебиеті және 

музыкасынан хабардар тұлға. Тек осы негізде олар өткен дәуір 

оқиғаларын, көне сюжеттерді жаңғыртуға мүмкіндік алған. 

Жырау - этнограф, яғни қазақ тарихы мен мәдениетінің жарқын 

беттерін өз өнері арқылы кейінгі ұрпаққа жеткізуші тұлға. Осы 

шежірешілдік қызметін мүлтіксіз атқару үшін жырау өз халқының 

тарихы - мәдени мұрасының үлкен жанашыры болуы қажет. 

Мұның бәрі М.Мағауиннің жырау тұлғасына қатысты пікірлерімен 

ұштасып жатқан анықтамалар. Алайда ғалымның жырауды көбіне 

поэзия өнерінің өкілі ретінде қарастыруы даулы. 

Мысалы, бір сөзінде М.Мағауин: «Жыраудың жыраулығының ең 

басты белгісі-ақындық. Яғни өз жанынан өлең шығарғыштық 

қабілетінің болуы. Жырау деген атаудың өзінің «жыр» сөзінен 

шыққандығы күмән туғызбайды»-дейді [5,61]. 

Жалпы жырау ұғымының «жыр» сөзімен байланысы анық. Бірақ 

жырау - ақын ғана емес, сонымен бірге музыкалық мақамды 

шығарушы әрі орындаушы. Бұл ерекшеліктерін алып тастар болсақ, 

жырау тұлғасына тән қасиеттер толық анықталмаған болар еді. 

Жыраулық поэзия оның даму кезеңдеріне қатысты сабақталған. 

Бұл жөнінде С.Қасқабасов пікірлерінің де мәні аса елеулі. Автордың: 

«Жыраулар поэзиясындағы ең басты тақырып Қазақ хандығын құрған 

ру мен тайпалардың татулығы мен бірлігі және мемлекетті нығайту 

мен оның жауынгерлік күшін арттыру болды» [6]. 

Дегенмен, жыраулық дәстүр тұсында көбіне оның көркемдік-

поэтикалық сипаттарына мән беру басымырақ байқалады. Оның 

сыңаржақтығын И.Земцовский мен А.Құнанбаевалар орынды көрсетіп: 

«То, что обычно считается в литературоведении и фольклористике 

эпическим (по сюжету и образности), то в разных фольклорных 

традицияз исполняется на мелодии самого различного типа 

(речитативные, песенные, в танце и вне его, с инструментом и без и 

т.п.). С другой стороны и то, что обычно в литературоведении  и 

фольклористике не считается эпическим, может исполняться с 

напевами, явно относящимися в данной традиции к эпическому 

музыкальному стилью. Мы не можем закрывать глаза на подобные  
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факты. Мы должны исходить из той фундаментальной предпосылки, 

что музыкальный эпос-как жанрово-стилевая очевидность-

представляет собой не только научно актуальную категорию, но 

рельно-исторический феномен». 

Дұрысында, жырау - синкреттік тұлға, өнерді тудырушы әрі 

дамытушы. Жыраулар өздерінің қоғамдағы қызметін өнер емес, ел 

естелігі, ата-баба тарихын кейінгі ұрпаққа жеткізуші тұлға ретінде 

түсінген. Сондықтан ондағы көркемдік арнаны келе-келе туған 

құбылыс деп білген жөн. Сыр бойындағы жыраулардың 

репертуарында мақамдар көптеп кездеседі. Мақам араб тілінен 

аударғанда тұрақ дегенді білдірсе, түріктерде мақам ладтық жүйені 

құрайды.  

Жыраулық өнердің басты белгілерінің бірі - музыкалық мақамы. 

Мақам жоқ жерде жыр да жоқ. Қазақ топырағында сақталған эпикалық 

дәстүрлерге тән түрлі мақамдар болса, олар стильдік тұрғыдан 

зерттелген емес.. 

Солардың бірі - маңырама. Бұл Сыр бойындағы дәстүрге тән 

құбылыс. «Маңырама» дегеніміз не: жанр ма, стиль ме, дәстүр ме? 

Эпикалық дәстүрге сүйеніп айтар болсақ, бұл үшеуінің де өзіндік орны 

жоқ емес. Тарихи-диахрондық деңгейден келгенде, маңырама - дәстүр, 

стилдік тұрғыдан қарастырғанда-жанр, ал жанрлық деңгейден оның 

ерекшелігін айқындайтын стиль. Демек, «маңырама» дегеніміз оғыз 

дәуірінен жеткен музыкалық интонациялық құрылым: әрі стиль, әрі 

жанр, әрі дәстүр. Термин табиғатына келгенде Т.Қоңыратбай оны 

«маңырама» емес, «аңырама» деп атағанды жөн санайды. Бұл - 

атаудың әдеби сипатын ескеру. 

Сыр бойында сақталған музыкалық-эпикалық дәстүрдің қазақ 

мәдениеті үшін маңызы зор болса да, оны арнайы зерттеп, зерделеп 

жатқан мамандар байқала бермейді. Бұл біздің эпикалық мұрамызға да 

тән кемшілік. 

Бүгінгі музыкатану ғылымында «маңырама» музыкалық-

интонациялық мағынада қолданылып келеді. Басқаша айтқанда, 

«маңырама» - музыкалық лексика үлгісі. 

Біздің бұл тұтастығымыз - жырау, жыршы типінің шыққан кезеңін 

анықтап, жыраулық өнердің қалыптасу кезеңдері туралы ұғым түсінік 

беру. Сонымен қатар жыраулық өнерді оқып игерудің жолдары мен 

әдіс тәсілдерін үйрету болып табылады. 

Жыраулық өнер-мәдени-музыкалық құбылыс. Айтулы жыраулар 

үнемі ел ортасында, халықпен аралас жүреді. Жыраулар типі өте ерте  
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дәуірлерде қалыптаса бастаған. Алғаш бұл қызметті бақсы, балгерлер, 

шамандар атқарған. Жыраулық өнердің қалыптасуы бірнеше 

кезеңдерден тұрады. Олар: бақсы-шаман-ұзан-жырау-жыршы-термеші, 

т.б. Міне, осы кезеңдерді жеке-жеке игерудің ғылыми таным үшін 

маңызы зор. 

Екіншіден, жыраулық өнердің табиғаты туралы зерттеулермен 

танысып, оларды ғылыми-танымдық негізде бір ізге келтіріп жүйелеу 

қажет. Ол қай кезеңде жыраулық өнер, қай дәуірде жыраулық поэзия, 

қай ғасырда жыршылық өнер деген атауға ие болған? Осы мәселелерді 

анықтау барысында көптеген мәселелердің басы ашылары анық. 

Жыраулық өнерді зерттеп игеру ісін есімдері мәшһүр жырау-

жыршылардың әдеби-музыкалық мұрасын оқыту арқылы да жүзеге 

асыруға болады. Бұл ретте Қорқыттың музыкалық мұрасының орны 

бөлек. Ол әрі жырау, әрі бақсы. Қорқыт шығармалары – оғыз елінің 

үлкен тарихи мұрасы. Қорқыт арқылы бүкіл қазақ, түркімен, 

әзірбайжан, анадолы халықтарының тарихи-мәдени тектестігін 

анықтауға да жол ашылады. Өнер неғұрлым көне болған сайын оның 

тараған аймақтары да көп болып келеді. Себебі мұндай құрылыстың 

негізінде тарихи-генетикалық яғни туыстық, қандастық байланыс 

жатады. 

Қазақ мәдениетін жасаушылар типін игеру үшін олардың 

атауларын игерудің маңызы зор. Е.Тұрсыновтың «Қазақ ауыз 

әдебиетін жасаушыларының байырғы өкілдері» (1976) атты еңбегінде 

жырау, жыршы, ыр, жыр, әнші, термеші, ақын атауларының мән 

мағынасы қарастырылған" [7, 25]. Осы атаулардың этимологиясы, 

семинтикасын игеру арқылы олардың қалай жасалғанын және нендей 

мағына білдіретінін анықтауға болады. 

Мысалы, автор «ақын» атауы «жырау» сөзінен бұрын туған деп, 

ақындық өнер жыраулық өнерден көп бұрын туған деген пікірді 

жақтайды. Егер біз осындай мәліметтерді қаз қалпында қабылдайтын 

болсақ  онда ғылыми әдістерді сыни тұрғыдан игермеген болар едік. 

Мұндай мәселелерде негізсіз пікір айтатындар да болады. 

Ақын атауы Абай поэзиясымен байланысты. Бұл сөз жазба әдебиет 

өкілдеріне бағышталған. Е.Тұрсынов болса оны көне дәуірлерге 

жіберген. Сонда ақын типі жыраудан бұрын туған болып шығады. 

Алайда жыраудың өте ерте туғаны, олардың әскербасы, тіпті елбасы, 

бақсы, балгерлік қызмет атқарғаны ғылымда дәлелденген.  

Әрбір атаудың құрылымы мен мағынасы болады. Бұл мәселелер 
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Ә.Марғұлан, Б.Уахатов, Е.Ысмайылов, З.Ахметов, Е.Тұрсынов, 

т.б. зерттеушілердің еңбектерінде зерделенген [8,96]. 

Жыраулық өнер XV-XVIII ғасырлар көлемінде қалыптасса, 

жыршылық өнер XIX-XX ғасырлар жемісі. Соңғысы көбіне жаттап 

айтушы кәсіпкерлер типіне қатысты термин. Олардың арасында 

Майлы қожа, Базар, Кете Жүсіп, Омар Шораяқұлы сияқты суырып 

айтатын импровизаторлар да болды. Сонымен бірге белгілі бір 

ақындардың сөзін терме дәстүрінде орындайтын өнер иелері де болуы 

мүмкін. Жыршылық өнер туралы сөз болғанда олардың жеке басына 

тән қасиеттерді бір ғана белгімен шектеуге болмайды. 

Импровизация – қазақ мәдениетінің маңызды бір белгісі. Арғы 

дәуірді былай қойғанда оның ізі бүгінгі өнерімізден де табылып келеді. 

Сондықтан жыршылық өнердің өрісі тар мәдени құбылыс, ескірген 

нәрсе деп қабылдауға мүлде болмайды. Сондықтан жыршылық өнер 

деген ұғымның қандай мағына беретінін, әлі күнге дамып келе жатқан 

тірі мәдени процесс екендігін түсінудің маңызы зор.  Бүгінгі тағылымы 

жоқ әндердің көбінен жыр, терме, ондағы тәрбиелік мазмұнның 

маңызы басым. 

Жыршылық өнер туралы сөз болғанда оның импровизациялық 

сипатынан туындайтын екі түрлі қасиетін айтамыз: біріншісі – 

музыкалық, екіншісі – поэзиялық арқауы. Соңғы поэзиялық 

ерекшеліктерінен туындайтын тағы бір сипаты – риторика. Бұл – сөз 

өнері, жырау-жыршының сөз саптау ерекшелігі[9]. 

Жырау, жыршы немесе сөз айтушы – импровизатор. Яғни ол табан 

астында суырып айтатын әдеби-мәдени тұлға. Жырау шеберлігі оның 

белгілі бір тақырыпты, сюжетті музыкалық мақамға салып, өзіндік сөз 

өрнектерімен жеткізе алуымен айқындалады. Олай болмаған жағдайда 

айтушы жырау емес, жыршы. Сондықтан бүгінгі ғылыми әдебиетте 

ақындығы жоқ айтушылар типін жыршы деп атау бел алып келеді. 

Е.Ысмайылов, Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев, Р.Бердібаев, 

Е.Тұрсынов т.б. ғалымдардың еңбектерінде жыраулық және 

жыршылық өнердің түрлі проблемалары  қарастырылған. Олардың 

бәрі дерлік жырау тұлғасына тән бірнеше белгілерді атап көрсеткен. 

Бүгінде фольклортану, түркітану ғылымында орта ғасырлардағы 

оғыз-қыпшақ мәдениетіне қатысты зерттеулер аз емес. В.В.Бартольд, 

А.Н.Кононов, В.М.Жирмунский, С.Агаджанов, Х.Көрұғлы, 

Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев, Т.Қоңыратбай, т.б. ғалымдар оғыз-

қыпшақ мәдениетін түрлі қырынан қарастырды. 1986 жылы оғыз 

тайпасының  ұлы мұрасы «Қорқыт ата кітабы» жазбасының тұңғыш  
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рет қазақ тіліне аударылуы соның айғағы. Бүгінгі түркітану 

ғылымында оғыздардың IX-X ғасырлардағы атамекені ретінде Сырдың 

төменгі ағысы аталып келеді. С.П.Толстов еңбектеріндегі оғыз елінің 

тұрағы – Жанкент (Жаңакент). Осының бәрі Сыр бойындағы 

музыкалық-эпикалық дәстүрдің түп-тамырын оғыз дәуірінен іздеуге 

негіз болады [10,63].  

Қазіргі кезеңде жыраулық дәстүрді әдебиетші ғалымдар поэзия 

жағынан зерттесе, өнертану саласында түркі халықтарына ортақ 

күрделі жырларды  тұтастай жыр мақамдарын нотаға түсіру арқылы 

олардың ортақ стильдері мен генін анықтау. 
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