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АЛҒЫ СҾЗ 

Ҿмірзақ Шҿкеев 

Тҥркістан облысы   ҽкімі                                                   

 

Қҧрметті конференция қонақтары, бҥгінгі іс-шараға қатысушы зиялы 

қауым! 

 

 Киелі Тҥркістан жерінде ҿткелі жатқан «Тҥркістан – тҥркі ҽлемінің 

бесігі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

ашылуымен шын жҥректен қҧттықтаймын! 

 Тҥркістан қаласының тҥркі ҽлеміндегі орнын ғылыми тҧрғыдан 

таразылайтын бҧл Конференцияның маңызы зор. Тҥркі халықтары ҥшін 

Тҥркістан қаласының тарихтағы орны ҽрқашан да қастерлі болып қала 

бермек. Бҧл жҿнінде еліміздің тҧңғыш президенті – Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев 

«Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласында: «Қазақстанның ежелгі 

астанасы халқымыздың рухани орталығы ғана емес, сондай-ақ, бҥкіл тҥркі 

ҽлемі ҥшін киелі орын болып саналады»-деп атап ҿтті. Елбасы Тҥркістан 

қаласын тҥлету жолында кҿптеген игі бастамаларды қолға алып,  қасиетті 

мекенді рухани астанаға айналдыру жолында  бар кҥш-жігерін жҧмсап келе 

жатқандығын бҽріміз де білеміз. Қазіргі таңда қасиетті Тҥркістан қаласын 

тҥркі жҧртының рухани астанасына айналдыру бағытында бірлескен игі 

бастамалар ҿз нҽтижесін бере бастады. Соңғы жылдары қаламызға келетін 

туристердің саны кҥрт артып келеді. Елбасының жарлығымен облыс 

орталығына айналған Тҥркістан қаласы шығыстық жҽне заманауи сҽулет 

ҿнері ҥлгісінде қарқынды даму жолында қайта жандана бастады. Бҥгінгі 

таңда  кҿне қаланың ҿзіндік ерекшелігін сақтай отырып, қҧрылыс жҧмыстары 

қарқынды жҥргізілуде.  

 Тҥркі жҧртының рухани ҧстазына айналған Қожа Ахмет Ясауи 

бабамыздың кесенесінің киелі Тҥркістан қаласында орналасқандығы кҥллі 

қазақстандықтардың зор мақтанышы, ҽрі ғасырлар бойы осы жерді мекен 

еткен халыққа тура жолды кҿрсетіп тҧратын темірқазығы болғандығын 

айтуымыз керек. 

 Ҧлы даланың жаһандық тарихтағы орнын, Қожа Ахмет Ясауи 

бабамыздың тағылымы мен рухани  мҧрасын, мыңжылдықтағы дала 

музыкасы мен мҽдениетін жаңғырту, Тҥркістанның - тҥркі ҽлемінің 

генезисіндегі орнын, т.б тҥйткілдерді қарастырып, зерттейтін, тҽжірибе 

алмасатын ғалымдар мен педагогтер жҧмысына  сҽттілік тілеймін!  

 Келешекте Тҥркістан тҥркітілдес халықтардың басын біріктіретін, 

қазақтың кҿне тарихын ҽлем жҧртшылығына танытатын, туризмі дамыған 

ҥлкен рухани орталыққа айналатындығына сеніміміз мол.  

 Бҥгінгі халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына осынау 

игі істе сҽттіліктер тілеймін!   
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СОКОЛ НАД ПИРАМИДОЙ 
Олжас Сулейменов 

Директор Центра сближения культур  

под эгидой ЮНЕСКО 

Министерства культуры и спорта РК, 

Герой Труда Казахстана 

 

О том, что на берегах Нила в IV-I тысячелетиях до н.э. побывали многие 

этносы, и не мимоходом, а веками обитали, пользуясь культурой Египта и 

обогащая ее, – об этом почти не говорится в науке. А такой разговор давно 

надо начинать. 

Ни письменных, ни археологических свидетельств пребывания тюрок в 

Древнем Египте пока не обнаружено. Да никто и не ищет, ибо в науке давно 

воцарилось убеждение, что тюрки как этнос возникли в первых веках нашей 

эры, в степях нынешней Монголии, севернее Китая. Не соглашаться с этой 

академической уверенностью меня заставляла надежда, что ни убеждение, ни 

вера развивают науку, а все-таки – знания, которых об этом предмете, увы, 

накопилось не так много. Отдельные искорки, собранные в моих тетрадях и 

книгах за полвека размышлений над иероглифами ископаемых культур уже 

способны, сплотившись, реально осветить контуры темы, заявленной в 

заголовке
1
. 

Начало этого столетия ЮНЕСКО ознаменовало проектом «Великие 

переселения в доистории и в ранней истории». Эту тему я вынашивал много 

лет, считая, что национальным историографиям не хватает знания основы – 

как произошло человечество, где оно произошло, и как разошлось по всему 

«шарику».  

С этого предисловия обязательно должны начинаться школьные 

учебники родной истории. Каким бы великим или маленьким не был твой 

народ, ты должен знать, что он – часть Человечества. Пусть – орган, пусть 

даже просто – клетка, но живая часть этого великого организма, в котором 

все части взаимозависимы. С этой ступени начинается планетарное сознание, 

которое и является высшей формой национального. 

С 2001 по 2013 г. я работал Послом, Постоянным представителем 

Казахстана при ЮНЕСКО. В 2004-м выступил на Генеральной Конференции 

ЮНЕСКО с предложением провозгласить 2006-й Годом Планетарного 

Сознания. Провести по всем странам серию конференций, объясняющих 

школьникам и студентам этот феномен, способный со временем избавить 

национальности и нации от изолирующего сознания. 

Генеральная Конференция проголосовала «за». Генеральная Ассамблея 

ООН это решение не утвердила. Неофициально, один из секретариата: «В 

большинстве новых государств даже племенного сознания формы еще не 

                                                             
1 Книги: «АЗиЯ» (1975), «Язык письма» (1998), «Улыбка бога» (1998), «Пересекающиеся параллели» (2002), 

«Тюрки в доистории» (2002), «Код Слова» (2013). 
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определились, а вы им планетарное предлагаете». Но так всегда и будет, если 

не предлагать планетарное! И мы предложили. 

Первая международная конференция проекта собрала в Париже (2008 г.) 

археологов, историков, антропологов, географов. Заслушан и обсужден был 

доклад, и никто не оспорил основные положения – вид HomoSapiens 

произошел около 100 тысяч лет назад в экваториальной части Восточной 

Африки. 

[С тех пор состоялось пять конференций «Великие переселения…» – 

Нью-Йорк (2011), Сеул (2013), Гранада (2014), Иерусалим (2015). Шестая 

планировалась в 2016 г. в Стамбуле, но Штаб-квартира ЮНЕСКО 

приостановила ее по соображениям безопасности.] 

Многое о себе успели узнать хотя бы эскизно. Как племена растущего 

Человечества расходились из Африки. Через пролив Индийского океана 

высаживались на берега Аравийского полуострова, доходили через моря до 

Австралии (уже 70 тысяч лет назад!). На чем? Но ведь добрались!  

Наиболее активная и многолюдная, наверное, часть Вида Мыслящих 

вышла в Палеолите к Средиземному морю и постепенно расселилась вокруг 

него. На северо-западном побережье Средиземного, в горных пещерах 

Испании и юга Франции обнаружены самые древние знаки солнца, 

рисованные и воплощенные в предметах. Там, в тех краях возникло 

солнцепочитание. 

(Создаваемый Институт Солнца проведет анализ всех знаков 

божественного светила, дошедших до нас:  

ut (ud) – «солнце» (шум., IV тыс. до н.э.);  

utu (udu) – «бог солнца» (шум.);  

Ra – «бог солнца» (Др. Египет, III-I тыс. до н.э.);  

 ? – «солнце» (древ.-кит., II тыс. до н.э. Название не сохранилось);  

ři – «солнце» (кит., I тыс. до н.э. – наши дни);  

kiŋ (kin, king) – «солнце» (майя, I тыс. до н.э. – XV в.);  

jaj– 1) «солнце»; 2) «лук» (древ.-тюрк., ? – VIII в.). 

Накопленный опыт уже позволяет восстановить названия древ.-кит. 

иероглифов и прочесть имена знаков солнца из палеолитических пещер: . 

Этим именам около пятидесяти тысяч лет. Возраст религии Солнца. 

Первые названия, конечно, отличались от тех, что дошли до исторического 

времени. Но семантика священных знаков и основные формы графем 

сохранились вплоть до эры новейших религий, выросших из Солнечной, 

которая возникла как отрицание Лунной. Ночи на северном берегу 

Средиземного моря холодные. И теплое светило утра стало богом! Но как 

изобразить солнце? Окружность начертить? Но ведь и луна – круг! 

Нашли выход – отринутая, убитая луна стала символом солнца!: 

 – «луна и копье»;  

 – «луна и рана». 

Открытие в области исторических знаний являются, по сути, 

вспоминанием забытого. Как назывались «копье» и «луна» в палеолите, мы 
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уже вспомнили. 

II 

Анализируя знаки солнца, мы восстанавливаем («вспоминаем») 

грамматику сложного иероглифа. 

Первое правило: «Соединяя знаки, соединяй их названия». 

Это правило действовало все время, пока создавались сложные 

образные графемы. Дожило и до алфавитов. 

В бронзовом веке, когда aj – «луна» (тюр.) и j («стрела»). 

Создавался иероглиф jaj. С него в Институте Солнца мы и начнем общую 

тему – «Тюрки в Древнем Средиземноморье
2
. 

 

Культ Солнца-сына 

Древнее Средиземноморье и ближние к нему территории в Европе, в 

Передней Азии, Малой Азии, Кавказа – эти места долго были 

промежуточной прародиной Человечества. Там почти до бронзового века 

обитало почти все человечество. Там сформировались культуры, языки, 

первобытные письменности всех этносов. (В т. ч. и тюрок, и славян. Это 

подсказка – для тюркологов и славистов.) 

Если на западе Европы находят памятники культуры, которым более 10 

тысяч лет, то восточней Индии не обнаружен ни один старше II тысячелетия 

до н.э. Индию представители вида HomoSapiens начали заселять только в 

конце III тысячелетия до н.э., когда жрецы повели племена 

солнцепоклонников на восход, на поиски родины Солнца. Тогда возник 

культ юного Солнца – «сына Луны». 

…Знак солнца , светивший в Древнем Египте, дошел до Тихого океана 

во II тысячелетии до н.э.: обнаружился в числе древнекитайских иероглифов. 

А с точкой, обретшей лучистость, перебрался через океан. Грамматисты майя 

переосмыслили значение окружности. Они увидели в ней не Луну, а небо, в 

котором сияет солнышко. А небо – не идеальный круг: горизонт, когда 

плывешь по океану – замкнутая, но весьма волнистая линия: . 

Китайцы дошли до берега Тихого океана. Японцы прошли дальше и 

остановились на островах. «Хватит! Это и есть страна восходящего 

Солнца!». 

Когда китайцы в квадратном письме превратили «солнце» с точкой в 

«солнце» с чертой ři – «солнце» (I тыс. до н.э.), тогда и японцы 

перечертили  в  и превратили свой путеводный знак в герб и знамя! 

А фанатичные жрецы майя, инков, ацтеков увели поколения своих 

неистощимых племен в каяках и пирогах через тайфуны до первых островов, 

потом оставшихся выносило на следующие, пока через века единицы, 

                                                             
2 В книгах по истории письма древнетюркскому алфавиту уделяется внимание на несколько строк. Сказано, 

что этот алфавит, скорее всего, заимствован у согдийских купцов, караваны которых доходили от Средней 

Азии до Монголии, и никакого, даже сравнительного, анализа. Иначе заметили бы уникальную особенность 

этого алфавита – несколько букв-иероглифов: . ab – «юрта, жилище», оқ – «стрела», jaj– 1) «солнце», 

2) «лук», tan– «восход» и др. 
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десятки не достигли Утреннего континента. Может быть, там некоторые 

морепроходцы и согласились, что линии горизонта достичь невозможно. 

Почему не все этносы из «промежуточной прародины» ушли на Восток? 

Древние европейцы, шумеры, семиты… Неужели они уже знали, что Земля – 

шар, а у шара краев нет? 

Причина другая, о ней скоро поговорят студенты Института Солнца. 

 

Каирский музей 

Лет пятнадцать назад побывал в Египте. До этого только читал. Часы 

провел в музее. Постоял у изображения Гора-сына. Вполне себе молодой 

человек, но с головой сокола. Я тогда уже пытался проводить сравнения 

Гора-сына с тюрко-огузскимGör-ogly (Gör-сын), с греческим Ger-akl(os), но 

пока ничего, кроме некого фонетического сходства имен героев в активе не 

наблюдалось. Увидел в музее изображение Гора-сына в римских латах, 

верхом на коне, копьем поражающего змея. Это уже конец I тысячелетия до 

н.э. Осталось пару столетий до начала эры христианства. И эта скульптура 

поможет жрецам новой религии создать образ святого Георгия-Победоносца, 

поразившего Змея. 

В моем блокноте сохранились записи от той экскурсии. Gör-ogly > Gior-

gl > Gior-gi… 

Работая над книгой «Язык письма» (Рим, 1998 г.), я увидел то, чего не 

заметили европейские лингвисты – нефонетическое чередование l/i, которое 

произошло в годы освоения латинского алфавита. Буква  в текстах, 

вероятно, путалась с похожей рукописной  «i». И чаще всего это 

отражалось в итальянских словах. Наше посольство
3
 разместилось в центре 

Рима на площади Фарнезе. Немец скажет – плац Фарнезе. Итальянец – 

пиаццаФарнезе. Бланк – бианко, плюс – пью… Десятки таких слов с 

«итальянским акцентом»! 

А одним из самых первых таких прочтений могло быть Gior-g >Gior-gi. 

 

II 

В том же блокноте наброски передачи «аппенинцами» мягкого ö: 

Gior 

Gör   Gor 

Ger 

 

Знак солнца  имел разные названия в Египте. Нам известно – Ra, но 

было и тюркское Gör– 1) «солнце»; 2) «день»; 3) «глаз». 

Возможно, сохранилось во фр. *Giur – «день» – нынешнее написание 

joureи ит. giorno – «день». (Бон жюр! Бон жѐрно! – звучит уже более 2 тыс. 

лет.) Но итальянец обозначил этим словом деталь сложного знака. Точку. 

Я в то время работал над вспоминанием Третьего правила грамматики 

                                                             
3 Был первым Послом Казахстана в Италии, Греции, на Мальте с 1995 по 2001 г. 
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иероглифа: «Чтобы назвать деталь сложного знака, заимствованного вместе с 

названием, отрицай общее название». Gör>Gior. Точка – *gior-no – «день» 

(ит.). 

Славяне заимствуют знак вместе с итальянским названием Точки, но с 

потерей первого смысла: giorno> čiorno– «чѐрно». И слово становится 

определением цвета Точки. 

Этот же знак достается протолатинам. Они тоже интересуются Точкой, 

применяют то же правило, но отрицание – предлогом: Gör>Ger. Точка: ni-

ger – «черное» (лат.). 

Эти примеры добавляли уверенности сравнениям  

Gior-gl>Gior-gi 

Gör-ogly 

Ger-akl… 

 

Фараон и коршун 

В одном из залов музея среди десятков предметов, извлеченных из 

пирамид, я увидел скульптурную группку – маленький фараон. Просто 

мальчик в одежде фараона, сидит на корточках под опущенными крыльями 

коршуна. Спросил у проходящего экскурсовода: «Что это обозначает?». 

«Просто игрушка такая была.» Как отмахнулся. И ушел со своей делегацией. 

«Игрушка» излучала какую-то негативную энергию. Мрачный коршун, 

конусом опущенные крылья. И под ними маленький, вовсе не веселый 

мальчик в царском обличии. 

Потом, через годы, я перевел эту художественную композицию в 

лексический ряд: per-o – «фараон», mut – «коршун» (древ.-егип.). 

Консонантным письмом эти два слова изображались в подписи – prmt. 

Я полагаю, что эта скульптурная картина была художественным 

сообщением о кончине фараона – сына Солнца или Солнца-сына, то есть 

маленького Солнца. Той самой Точки в центре круга. Зрачка в оке. 

Сколько ушло фараонов, столько было таких сообщений. Кому? Людям, 

богам, истории? 

Крылья коршуна (птицы Смерти) повторяли очерк пирамиды – . 

 

Пирамида, Прометей и Олимпийские «игры» 

Греки видели графическое и художественное воплощения знака Смерти 

Фараона: . И слышали или читали его египетское наименование: 1) per-o-

mut; 2) prmt. 

В византийское время грамматисты совершили ошибку. Создавая пары 

букв – заглавная, строчная – они прикрепили к большой Y – «u-грек», т.е. u-

греческий (лат.) «малую» , сделав ее строчной. И с тех пор древнегреческие 

слова, содержащие в письме букву , читаются с византийской ошибкой. 

И peromut прочлось – peromyt. 

Поэты, толкую египетский знак и название, сложили прекрасную 

легенду в духе платоновского социализма. 
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Бого-герой Прометей (*Promyt-tey) поднимается на вершину священной 

горы Olimp, где у костров пируют боги. Крадет головешку, чтобы донести 

огонь людям, мерзнущим у подножья, но не донес. Его схватили на спуске, 

приковали к середине горы, и коршуны выклевали ему печень. 

 

Видимо, в разные времена у разных народов греки узнавали названия 

этой фигуры Смерти Властителя. *per-o-mut>per-o-myt; prmt.  

Тюрки перевели на свой язык: Ölim-pij – «Смерть Властителя» 

Ölim – «смерть», pij– «властитель» (общетюрк.)  

В каз.: bij– 1) *«властитель»; 2) «судья». Bijlik – «власть». 

Как произошли Олимпийские игры? 

Они происходили всюду в Древнем Средиземноморье и Древней 

Передней и Малой Азии, где обитали тюркские племена – огузов, кипчаков, 

карлуков, булгар… Эти «игры» случались сразу после смерти племенного 

вождя. От старости тогда правители не умирали, и власть по наследству его 

отпрыскам не переходила. Поэтому требовалось немедля избрать нового. 

Самого сильного, меткого, быстрого, выносливого. Искусного оратора. От 

этого зависела судьба племени. 

И выигравший во всех этих состязаниях считался избранным на 

племенной (государственный) трон. Тогда появилось слово Первый, то есть 

высший, лучший. 

От обряда (тризна – выборы) осталась только традиция спортивных 

состязаний (Олимпийские игры в Греции, а ныне – в Мире). 

В среде тюрков-кочевников до ХХ века сохранялся обряд спортивных 

состязаний на тризне. И айтыс – спор, диспут, дискуссия – выявлявшие 

ораторские и поэтические способности человека. Тогда такие прения были 

необходимы для выборов. А ныне это просто забава, зрелище, состязание 

острословов. 

 

Первые 

Какое еще наследство оставили первые Олимпийские «игры»? 

Лексические следы тюркского присутствия в Древнем 

Средиземноморье. На Аппенинском полуострове в I тысячелетии до н.э. 

отметились булгары (vulgar) и общетюрки. Булгары были культурно 

активным компонентом полиэтнического населения города-государства 

Lati(ныне – итальянская провинция Лацио). Оттуда – латины, которые 

оказались самым воинственным народом Латии. Они захватили молодой 

Рим, разгромили Этрусскую Федерацию, в исход ушли многие этносы, в том 

числе и булгары, и их соседи по Латии, которые дошли до Балтийского моря 

(латыши, литовцы). 

Эту начальную страницу истории Римской империи надо изучить во 

всех неожиданных подробностях, чтобы понять даже это – происхождение 

порядковых чисел в индоевропейских, и конкретно, первого порядкового. 

Нынешняя лингвистика не отвечает на вопрос, почему европейское 
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порядковое 1-й никак не родственно количественному – 1? 

Сравните латинские unus– «1», primus – «1-й». Общего – только 

окончание м.р. -us. 

Схожая картина расхождений количественных и порядковых во всех 

языках Европы: one – first (англ.), один – «первый» (рус.) и т.д. 

А теперь сравним с тюркским примером: чувашский язык – прямой 

потомок булгарского. Чув. per – «один», permеš– «первый». И во всех других 

порядковых тот же суффикс -meš. 

В остальных тюркских используется другой формант. Да -meš (miš, pes) 

тоже употребляется, но только в значении «десятки». 

Сравните, чув. ultmeš – «6-й», etmeš – «7-й», тур. altmyš – «60», jetmiš – 

«70» 

…Еще в Латии булгарский первый порядковый передался соседям: 

permеš – «1-й» (булг.-чув.) >pirmas– «1-й» (латш.) >primus (лат.). 

Возражения в научной среде будут, потому что булгар мир уже давно не 

знает. «Рим и какие-то чуваши!» Своих самых заклятых врагов, не 

допускавших христианство на Балканы, Восточный Рим называл saracin. 

Термин приобрел обобщающее значение. Сарацинами греки окрестили и 

арабов, и сельджуков, всех мусульман, с которыми приходилось воевать 

Византии. Чувашские: saračin – «воин», от sara – «войско», čin – «человек». 

Удивительно, что чувашские ученые еще не предложили такой этимологии 

римскому термину. Думаю, просто робеют. «Рим и мы – какие-то чуваши…» 

 

Один и Первый 

Делаем заявление. Идею первого порядкового числительного и 

«технологию» его создания в латинский язык и другие индоевропейские 

привнесли Олимпийские «игры» тюркских племен, происходившие в 

Древнем Средиземноморье, Древней Малой и Передней Азии в бронзовом 

веке (и ранее). 

В Институте Солнца будет подробно рассмотрена история одного из 

знаков солнца , который стал символом власти во многих этносах. Он же 

подсказал идеи «Один в небе» и «Первый в обществе». В каких-то культурах 

так изображали бога, в других – властителя, представителя Неба на Земле. 

Тюрки сначала назвали знак просто «один-десять», т.е. «единица-десятка»: 

per (ber, bir, pir) – «один», un (on) – «десять».  

per-un(on).  

Графема с таким названием истолковалась как знак бога-громовержца 

(облако, молния, сопровождаемая громом). 

В древ.-рус. Перун – бог-громовержец. Предметы в его честь – бубен и 

било. 

В южн.-слав. perun– «молния». 

В литовском Percunas– «бог-Громовержец»
4
. 

                                                             
4 Этот знак и название per-un(on) побывают во многих культурах и обретут много значений. Вернутся и в 

тюркские, породив названия дождя. 
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…Переходя из культуры в другую, название сократилось: per-u, per-

o… 

Толкования жрецов порождали слова со значениями разных масштабов 

– макро поэтические и микро. Например, per-o – «фараон» (др.-егип.) и pero – 

«перо птичье» (славян.).  

И что важнее? Фараоны прошли, а птицы летают и роняют перья. 

Которые надо называть еще много десятков тысячелетий.  

 

Шумерская гармония 

Когда утвердился сингармонизм в тюркских языках? Уже в шумерское 

время он действовал. (При исследовании шумерских названий солнечных 

знаков мы в этом убедились.) 

Сказался ли он в названии порядкового? В юном Риме вместе со 

славянами и германцами обретались общетюрки с числительными pir – «1», 

pirinči – «1-й». 

[Этимология: pir-unta – «один в десяти». Сингармонизм – качество 

звуков первого слога распространяется на звуки слогов последующих. Будет: 

pir-üntä. Но такого числительного не случилось. 

Значит, не сингармонизм подействовал, а шумерская гармония гласных 

– гласный первого слога ассимилирует (заменяет) гласные всех 

последующих. В шумерской лексике много слов с одним гласным. Тюрки 

входили в состав полиэтнического населения Шумера, и в их словарях много 

лексем испытавших шумерскую гармонию гласных. Итак, *pir-unta> 

*pirinti>pirinči. В древ.-тюр. еще сохранялись примеры порядковых 

числительных с суффиксом -inti. Например, iki– «2», ikinti – «2-й». Потом 

стало – ikinči. И во всех порядковых уже давно – inči.] 

В латинский вошло, кроме булгарского permеš, и общетюркское первое 

порядковое, но уже не как числительное, а как титул. Если в Латиилатины 

добывали для своих вождей верховное звание premi-er(us) – «Первый 

Господин», то в Риме добавился чуть ниже статусом princip(us) (*pirinči-pij – 

«Первый Властитель»). Принц – то же «первый», но без pij– он не князь. 

Итак, ölim-pij – «Смерть Властителя».  

Тризна – выборы в виде спортивных состязаний. 

Комудостанетсязнаквласти . 

Названия:  1) Per-un, Per-o, Pir-unta (ber-unda, bir-unta);  

2) Pir-unta>Pir-inti;ber-unda > bеrеndе. 

Валбанском: berende– «бог». (Албанцы тоже были вытеснены латинами 

с Аппенин.) 

Тот, кто заслужил Первое место во всех состязаниях, получал . Венец 

на голову. (Или – оселедец, или – булаву, двусторонний топор, или – просто 

круг и прямую трость, как у царей Ассирии.) 

И называлась эта награда в Латии – premia, в Риме – princi>prici – 

«приз» (только в славянских носовой согласный перед другим согласным не 
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удерживался)
5
. 

Победитель получает звание: в Латии – premi-er(us) – «Первый 

Господин», в Риме – principus– «князь» («Первый Властитель» – тюрк.) 

[Набросано много, около двух десятков тем для исследователей 

Института Солнца. Двадцать, кстати, twenti(англ.) >venti(ит.) >viginti (лат.). 

Twenti (*tu-enti). Суффикс -еnti(-inti), пока в тюркских не превратился в -

enči (-inči), выполнял функцию суффикса порядкового числительного, а в 

других – «десяток». 

Иными словами, и -meš, и -enti (-inti) обозначали верхнюю часть знака , 

подсказавшего идею Первого, и, выходит, – первой десятки. Меняя единицу 

на другие цифры первой десятки, можно было получить следующие десятки? 

А как быть с англ. таузент – «тысяча»? Это сто (tauz = tüz) в десятке? Ребята 

должны попробовать. Убедиться в том, что культурная активность тюрок в 

Древнем Средиземноморье подтверждается и первым порядковым, и 

сложными числительными
6
.] 

В завершении этой страницы повторю все верховные титулы, 

образованные с помощью тюрков в древнем Средиземноморье:  

I. per-o – «фараон» (др.-егип.); (Не тогда ли появилось славянское per-

wo? Перво-наперво. Первый.) 

II. premi-er – «Первый Господин» (лат.);  

III. princip(us) – «князь» (лат.), *pirinči-pij – «Первый Властитель» 

(тюр.);  

IV. bas-ili(os) – «царь» (греч.) «Глава страны» (тюр.), il-baš-y– «страны 

Глава» (древ.-тюрк.). 

Это к слову о том, как давно в тюркских обществах возникала школа 

государственности, уроки которой усваивались в Древней Европе. 

 

Возвращаюсь в музей 

Еще раз остановлюсь у Гора-сына с соколиной головой. Любимая птица 

тюрок и арабов. Знак восходящего солнца . В прочтениях художников 

Египта преобразовался в образ благородной птицы, по утрам поднимающей 

солнце на своих крыльях. 

Тюрки назвали этот знак Gör– «солнце» (он был вариантом круглого 

Gör и полукруглого Gör, из которого и вырос остроугольный, 

превратившийся в сокола). Точке лучистой потом дали имя Gör-ogly 

(«Солнце-сын», «солнышко»), т.е. восходящее светило, нарождающееся. 

Рисованный знак сокола  побывал в среде германцев, которые 

переводят тюркское слоговое название Gör-ogly на свой язык, исполняют, 

вероятно, тем же слоговым письмом: sun-Kor – т.е. «сын Kor». Мягкий 

тюркский гласный германцы не передают. А значение имени Gör им 

                                                             
5 Сравните, укр. перший – «первый» [*pernši– «первый» (тюрк.)]. И петь, пять – «5», от *penti– «5» (греч.). 
6 Лат. sekunda – «вторая». Думаю, от прототюрк. išk-unda – «два в десяти». Название знака не задето 

шумерской гармонией гласных.Iški – «два» сохранилось только в уйгурском. В другихiški>ikki>iki. В лат. Х 

–ški>iks. 
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неведомо. 

Теперь Рисованный Знак с этим уже непонятным набором письменных 

слогов попадает к тюркам, которые считают, что это название священной 

птицы, и принимают как новое слово: sunkar– «сокол» (каз.), sonkar– 

«ястреб» (тат.)
7
 

Тюрки имеют давний опыт обращения с предыдущим вариантом знака 

восхода Gör – 1) «солнце»; 2) «восход». Знают, как создается фигура 

заката: . 

И жрец переворачивает знак сокола sunkor. Переворачивает и 

название kor-sun. 

Я думаю, именно так появилось слово коршун, которое не во всех 

тюркских сохранилось (В «Этимологическом словаре русского языка» 

Фасмера в статье «Коршун» автор определил источник – «из какого-то 

тюркского».) 

Мы видели, что коршун как птица смерти был известен египтянам. И 

тюрки, вероятно, к нему относились также настороженно, и потому sunkor 

лучше сохранился в языках, чем korsun. 

 

II 

Знак , но с названием kor-syn побывал и в славянской культуре, где его 

истолковали микро поэтически. Плетѐная ѐмкость. Косой крест поняли как 

знак плетения. Умелец создал такую вещь из лыка или тонких веток – 

корзин(а). 

Казахи приняли косой крест за знак удвоения, и получилась переметная 

сума для перевозки грузов на лошадях и верблюдах – коржин. В языках 

соседей (персов) – хурджум. 

 

III 

Основа любого знака Солнца – Луна (  или ,  ).  

Но месяц на экваторе такой , а в северных широтах – в иной позиции 

. И поэтому крылья, несущие Солнышко sun-kor, поворачиваясь, 

превращаются в kor-s(un). 

Раскрытый клюв птицы, криком по утрам поднимающей Солнце! 

Кораз - «петух» (каз.) – семантически родственник соколу, но и 

коршуну – лексически. А, возможно, и Хорсу – «богу Солнца» (древ.-рус.). 

Не мешает рассмотреть эти ассоциации. Тем более, что других у этимологов 

просто нет. 

Gör-ogly, поражающий Змея 

Остроугольный знак восхода  породил образ «Солнце-сын на крыльях 

сокола». 

Предыдущий истолковался жрецами иначе. На берегах Средиземного 

                                                             
7 Читаю в газете – в следующем десятилетии с космодрома «Байконыр» все ракеты будут взлетать по 

программе «Сункар». Это название сокола получает мировую известность. Сколько лет слову «сункар»? Не 

меньше трех тысячелетий. 
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моря такая луна (месяц) уже не узнавалась. Жрецы видели, что реальное 

солнышко по утрам поднимается над водой и на закате уходит под воду . 

Значит, фигура, изогнутая в священном знаке, пришедшем к ним от предков (

), это – «вода»? Нет, утверждали другие, не вода, но змея! В конце 

концов, спор завершился компромиссным сложением образов в общий – 

водяная змея.  

Египетский бог Hor-ht каждый вечер спускается под землю, где 

протекает подземный Нил, а в нем обитает водяной змей Aпоп. Hor-ht 

борется с ним и погибает. (Это – сюжет порожден толкованием знака заката 

. Водяная Змея над постаревшим Солнцем.) 

Hor-ht греки запомнили так – Hor-ahta. Если понимать имя старого 

солнца как антитез имени Gör-ogly – «Солнце-сына», то напрашивается 

вывод – ahta, вероятно, «отец», соотносимое с тюркским ata – «отец», 

«отче». Но в произношении похожем на германское: ata>ahta. Германцы 

могут объяснить эту фонетическую закономерность. 

…Далее, после поражения Солнца-отца, в дело вступает Солнце-сын 

(Gör-ogly), борется с Апопом и побеждает его, возвышается над ним: . Но 

как осуществляется победа, подсказывает вариант знака Солнца, признанный 

в другом племени, Gör – «солнце» («Луна – Копье»). Он так же был создан 

в среде, где помнили «южную луну». 

Но в Египте «луна» превратилась в «водяную змею» Апопа. И Gör-ogly 

воплотился в копье, поражающее Апопа. (В грамматике иероглифа Точка и 

Черта равны значениями и наделяются общими названиями. В математике 

Точка и Черта выполняют роль единицы. В игральных костях, домино и 

сегодня Точка продолжает эту работу. В ново-китайском (квадратном) 

письме Черта заменила Точки древнекитайских иероглифов:  – «луна, 

месяц» – ; –«солнце» – .) 

Традиция равенства значений и названий Точки («раны») и Черты 

(«копья») берет начало с первых знаков солнца – . 

С появлением Gör-ogly, пронзающего Змея, в культуре 

Средиземноморья постепенно утверждаются постулаты, воспитывающие 

культ Высокого, Прямого и неприятие Низкого, Кривого. Как графически 

изобразить Честь, Совесть, Благородство, Правду, Истину? Вертикальной 

Чертой! А ложь, хитрость, подлость, низость, кривду? Понятно. Греческое 

слово hythra – гидра [1) «вода»; 2) «змея» > «водяная змея»] как название 

изогнутого знака вошло в ряд славянских терминов, обозначающих 

лукавство, изворотливость – хитрость.  

…В начале июля я в Астане встретил скульптора Мурата Мансурова 

Зашли к нему в мастерскую. Он показал мне пластилиновый эскиз работы, 

которую готовит для Турции. Там в одном городе объявлен конкурс на 

лучшее исполнение образа главного героя турецких эпосов Gör-ogly. 

Пластилиновый герой был представлен на коне, с дутаром в правой 

руке. «Почему с дутаром?» «А Gör-ogly тюрки традиционно с ним 

представляют. Кто-то первый когда-то предложил. Понравилось и 
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утвердилось.» 

Я вспомнил египетского Гора-сына на коне, в римских латах, 

убивающего копьем Змея – воплощение всего злого, недоброго на нашей 

Земле. 

Турция сегодня нуждается именно в таком Герое. В его руке карающей 

должно быть копье, а не домбра и не дутар! 

И Мурат сотворил такой проект, который победил на конкурсе. Более 

того, Gör-ogly теперь стоит на холме, в котором воплощен знак Солнца-отца 

Hor-ht. А тюрки сохранили его имя в виде dedeKorkut (тур.) и Korkyt-ata 

(каз.). 

В казахской легенде: «Коркыт-ата почувствовал приближение смерти и 

решил убежать от нее. Обошел все четыре угла Земли, но всюду видел 

землекопов, копающих могилу. «Кому?» «Деду Коркыту.»
8
 Он понял, что на 

земле от нее не убежать. Вернулся на Сыр-Дарью. «Спасусь на воде!» 

Выплыл на середину родной реки на волшебном ковре. Сидел, играл на 

кобызе. Но подплыла водяная змея, ужалила, и Коркыт умер.» 

Этому сюжету Hor-htи водяной змей – пять или шесть тысячелетий. 

В огузском эпосе приключения с водяной змеей не сохранилось. Ислам 

отредактировал. Оставил только главное – человеку никак не избежать 

смерти. «Где беки, которые говорили, – весь мир мой! Их похитила смерть. 

Скрыла земля!» Такими словами деде Коркута завершается каждый рассказ 

из собрания огузских легенд – «Книга моего деда Коркута». 

 

Гор-оглы и Гераклы 

Когда-то в Древнем Египте имена обоих героев звучали в едином цикле 

мифов о богах Восходящего и Заходящего Солнца. Эти источники до нас не 

дошли. Цикл распался: культ активного, побеждающего Героя был 

востребован молодыми этносами Древнего Средиземноморья, чего не 

скажешь о печальном, угасающем Hor-ht. Поэтому, наверное, имя Gör-ogly 

зазвучало и на северных берегах, островах Средиземного в местных 

произношениях – Gerakl(os), Ger-kul(es), Ger-kle, Ger-ōi (*Ger-ōl) и Gior-gi 

(*Gior-gl). 

Но в мифах Греции и Рима не услышишь отзвуки имени Hor-ht (Hor-

ahta).  

Да и в тюркских культурах эти персонажи давно расстались. Только 

сегодня они встречаются в скульптурной композиции. Впервые через пять-

шесть тысячелетий оказались рядом воплощениями знаков Восхода , 

Заката . И победы добра над злом . 

В следующих работах художники воплотят Gör-ogly и Korkut в образах, 

порожденных остроугольными (готическими) знаками Восхода и Заката. 

Может быть, это будет Сокол, взлетающий с Пирамиды! 

Как тот самый голубь над Араратом, сообщивший Ною, что жизнь на 
                                                             
8 Полагаю, этот поворот сюжета был подсказан одним из былых вариантов имени Героя – Körküt – 1) 

«могила, жди»  
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земле продолжается. 
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Білім беру жҥйесі – қоғам дамуымен бірге ҥнемі ҿзгерісте болып, 

ҥздіксіз жетілдіріліп дамып отыратын жҥйе. Қазіргі жаһандық ҿркениет 

жағдайында Қазақстанның білім беру жҥйесін ҽлемдік талаптарға сай 

жаңғыртудың басты мақсаты заманауи қоғамның талаптарына, сҧранысына 

тҿтеп бере алатындай болашақ ҧрпақты қалыптастыру екені белгілі.Қазіргі 

жаһандану мен жаңғыру белең алып тҧрған замандаҽрбір ҿркениетті 

мемлекеттің ҿзінің тілі мен болмысын, тарихи қҧндылықтары мен 

жҽдігерлерін кҿзінің қарашығындай сақтай отырып оны келешек ҧрпағына 

жеткізу аса маңызды мҽселе болып отыр. 

Елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (2017 

ж.) жҽне оның жалғасы ретінде жарық кҿрген «Ҧлы даланың жеті қыры» 

(2018 ж.)тақырыптарындағы ҥлкен тарихи маңызы бар бағдарламалық 

мақалалары ХХІ ғасырдағы ҧлттық сананың қҧдіреті туралы терең 

тҧжырымдар мен осынау цифрлық ҿркениет заманында қоғамның ҽрбір 

мҥшесінің рухани санасын жаңғыртудағы басым бағыттарды анықтап 

берді[1,2]. 

«Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласында «... осыдан бір жарым жыл 

бҧрын менің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақалам жарыққа шықты. Жоғарыда аталған жобаларды «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының жалғасы ретінде қарастырамын. «Рухани жаңғыру» 

жалпыҧлттық бағдарламасының жаңа компоненттері ата-бабаларымыздың 

кҿп ғасырлық мҧрасының цифрлық ҿркениет жағдайында тҥсінікті ҽрі 

сҧранысқа ие болуын қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға мҥмкіндік 

mailto:zh.zhilbayev@gmail.com
mailto:mg.mukasheva@gmail.com
mailto:moldir_03_87@mail.ru
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береді.Тҿл тарихын білетін, бағалайтын жҽне мақтан ететін халықтың 

болашағы зор болады деп сенемін. Ҿткенін мақтан тҧтып, бҥгінін нақты 

бағалай білу жҽне болашаққа оң кҿзқарас таныту – еліміздің табысты 

болуының кепілі дегеніміз осы», - деп жазды Елбасы[2]. 

Ҧлы дала ҿркениетінде тарих пен мҽдениеттің, білім мен ғылымның 

жалпы қоғамның дамуына ҿзгерістер ҽкеліп ықпал еткен тарихи тҧлғалар аз 

болмаған. Осындай тарихи тҧлғалардың бірі – қазақ даласында балаларға 

ғылымның ҽртҥрлі салалары бойынша білім беретін алғашқы зайырлы 

мектептердің негізін қалаған ағартушы ғалым, ҿз заманының ҧстазы, педагог 

Ы. Алтынсарин. 

Қазақ мҽдениетінің кҿрнекті қайраткері Ы.Алтынсариннің сол дҽуірдегі 

саяси-экономикалық, мҽдени-ҽлеуметтік қҧбылыстар жағдайындағы тҽрбие, 

оқыту жҽне ғылыми білім беру мҽселелеріне қатысты кҿзқарастарын 

баяндайтын публицистикалық мақалалары, оқу-ҽдістемелік қҧралдары мен 

ағартушы ғалымның ҿз заманындағы ғалымдармен, ағарту саласына ҥлес 

қосқан атақты тҧлғалармен, рухани достарымен, мҧғалімдермен сыр шерткен 

хаттары қазіргі жаһандық дҽуірде тарихи мҽні зор, мҽдени қҧндылық ретінде 

ҿзекті болып отыр. 

Ағартушы ғалымның қазіргі кҥнге дейін сақталып жеткен ҿз қолымен 

жазылған қызметтік іс-қағаздары, қазақ даласында мектеп ісін жолға қою 

туралы ҧсыныстары, сын-ескертпелері мен ресми хаттары, ғылыми 

шығармалары мен еңбектері қазақ ҿлкесіндегі ресми мектептердің 

қалыптасуы мен даму тарихынан нақты ақпараттар бере отырып  

Ы.Алтынсарин мектептерінің ҧлы дала ҿркениетінде ҥлкен маңызы бар 

екенін дҽлелдей алады. 

Ы. Алтынсарин заманындағы мектептердің ашылуын алты бағытта 

қарастыруға болады[3]: 

- 2 сыныптық  уездік училищелер (қазақ-орыс, 6 жылдық): 

a) 1881 ж. – Торғай; 

ҽ) 1881 ж. – Николаев; 

б) 1881 ж. – Ырғыз; 

в) 1881 ж. – Елек. 

- Болыстық-қалалық мектептер(қазақ-орыс, 4 жылдық): 

a) Қараторғай (Торғай уезі); 

ҽ) Қарабҧтақ (Ырғыз уезі); 

б) Обаған (Қостанай уезі); 

в) Бҿрте (Ақтҿбе уезі); 

г) Жетіқара (Қостанай уезі). 

- Қалалық орыс тілді мектептер: 

a) Қостанай; 

ҽ) Ақтҿбе. 

- Қолҿнер мектептері: 

a) Торғай қолҿнер мектебі, 1883 ж.; 

ҽ) Ауылшаруашылық мектебі. 
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- Қыздар мектебі: 

a) Ырғыз, 1888 ж. 

- Ауылдық мектептер. 

Ы.Алтынсариннің еңбектерін зерделеу оның техникалық, ауыл 

шаруашылық жҽне ҽйелдер мектептерін ашудағы кҿтерген мҽселелері дала 

ҿркениеті ҥшін маңызды болғанын кҿрсетеді: 

Біріншіден, сауат ашудың ҽліппеден басталуы қажет екендігін, яғни 

бастауыш қазақ-орыс мектептерінде ҽліппе болуы керек екенін тҥсіндірді;  

Екіншіден, империяның жеке бҿлімдерін бір-бірімен жақындастыруда 

халықтың ҿз ортасында ашылған мектептерде орыс тілін оқытудың 

қажеттілігін айтуы, қазақ жастары ҥшін орыстың тілі мен жазуынмҽдениет 

пен білімнің тілі ретінде қарай отырып, оны оқып-ҥйренудің халықтың 

экономикалық-ҽлеметтік тҧрмысына пайдалы ықпалын тигізетінін терең 

қабылдағанын аңғартады;  

Ҥшіншіден, Қазан университетіндегі жеңілдіктер туралы зерделей келе, 

ғалым, қазақтарға жоғары білім алудың жолдарын балаларға болашақ ҥшін 

білімнің маңызды қҧндылығын кҿрсетеді. 

Ы.Алтынсариннің орыс миссионері, тҥркітанушы, Қазан 

университетінің профессоры, Қазандағы оқытушылар семинариясының 

директоры Н.Н.Ильминскийге жҽне оның жҧбайы Е.С.Ильминскаяға, 

лауазымды шенеуніктер А.А.Бобровниковке, В.В.Катаринскийге, қазақ 

даласындағы мектептерге арнайы шақырылған орыс мҧғалімдері 

А.Мозохинге, Ф.Соколовқа жҥйелі тҥрде жазған хаттарындағы маңызды 

мҽселелер – қазақ даласындағы мектептердің оқу жҧмысының жалпы 

жағдайын, жҧмыс нҽтижелерінің нақты статистикалық есебін, оқу-тҽрбие 

жайын, оқу қҧралдары мен шаруашылық жағдайларын, Торғай облысы 

басқармасына қарасты мектептер, ондағы оқушылар мен оқытушылар туралы 

егжей-тегжейлі мҽліметтерді, мектепті тексеру нҽтижелерін, жҧмсалған 

қаражат туралы есеп-қисаптарды жҽне т.б. қамтиды. 

Ы.Алтынсарин ҿз заманының ғҧламалары К.Д.Ушинскийдің, 

Л.Н.Толстойдың, Н.И. Паульсонның шығармаларындағы тҽрбие мен білімге, 

мҽдениет пен ғылымға деген кҿзқарастарды байланыстыра отырып, сол 

замандағы қазақ мектептері ҥшін қҧнды ҧсыныстар мен еңбектер жазды. 

Ағартушының бҧл еңбектерін ҥлкен ҥш топқа біріктіруге болады: 

- ғылыми; 

- кҿркем-ҽдеби; 

- гуманитарлық-техникалық. 

Ы.Алтынсариннің аса қҧнды еңбектерінің бірі – 1879 жылы жарыққа 

шыққан «Қырғыз хрестоматиясы» тҿрт бағыттағы мазмҧнды қамтиды[4]: 

- оқушылар хаттарының ҥлгілері, ҿлеңдері, балалар ҽңгімелері, 

ертегілер;  

- ересектерге арналған ҽңгімелер;  

- ауызша шығармалардың ҥлгілері;  

- мақалдар жҽне мҽтелдер. 
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«Қазақтарға орыс тілін ҥйретудің бастауыш қҧралы» 1879 жылы 

Орынбор қаласында 8 тарау, 3 кезеңмен жарыққа шыққаны мҽлім[5]. 

Бірінші кезең: «Сҿздің алғашқы тҥбірі арқылы ауызша сҿйлеуді 

дамыту». 

Сабақтың ҥлгісі ҥш сатыдан қҧралады: шығармамен жҧмыс; жинақтау 

жҽне бекіту; жаттығу жҽне тҽжірибе. Негізгі қолданылған ҽдістер: пҽндік 

жҽне аудармалық. 

Ана тілін «оқу» жҽне «жазу» дағдылары арқылы граматикадан 

тҿмендегідей сҿздер тізбесін меңгереді: 

- пҽн; 

- іс-ҽрекет; 

- пҽндердің белгілері; 

- есімдік; 

- сан есім. 

Екінші кезең: «Ҽліппе бойынша оқыту». 

«Оқу» дағдысы «айтылу» іс-ҽрекеттерінде жҥзеге асырылып, ҽліппе 

мҽтіндері бойынша жазбаша жаттығулар мен логикалық мҽтінді тҥсінеді. 

«Жазу» дағдысы «ҽріптің қҧрамы» жҽне «таза жазу ҥлгісі» іс-

ҽрекеттерінде жҥзеге асырылып, граматикалық тҥрін меңгереді. 

Тҽжірибеде орыс тілінен жҽне қазақ тілінен аудармаларға кҿңіл бҿлінеді. 

Ҥшінші кезең: «Оқуға арналған кітап». 

«Оқу» дағдысында сҿйлемдерді дамыту мен граматикалық тҥрін ҥйрену 

жҥзеге асырылады. 

«Жазу» дағдысында «таза жазу» іс-ҽрекеті кҿшіру арқылы, ал «жазбаша 

жаттығулар» грамматикалық тҥрі бойынша меңгеру жҽне қазақ жҽне орыс 

тіліне аудармалар арқылы жҥзеге асырылады. 

Жалпы қазақ даласындағы алғашқы кітапханалардың ашылуынада 

ағартушы ғалым Ы.Алтынсаринның ықпалы болғаны туралы деректер де 

кездеседі. 300 кітаптан қҧралған алғашқы кітапхана 1883 жылы Ырғыз 

қаласындағы мектеп жанында ашылып жҧмыс жасай бастаған[6]. 

1988 жылдан бастап Ырғыздағы ҽйелдер гимназиясына 

Ы.Алтынсаринның жҽне жергілікті ҧлт ҿкілдерінің ықпалы бойынша қазақ 

қыздарын қабылдап оқыта бастаған.Ы. Алтынсарин екі кластық орыс-қазақ 

училищесінің оқу процесін жасағанда, сол кездегі орталау дҽрежедегі орыс 

мектептерінің оқу бағдарламасын басшылыққа алған. Қыздар мектебінің оқу 

жҥйесін де сол ізбен қҧрған, яғни мектепте ҽліппе, география, бҿлшекке 

дейінгі арифметика, сызу, қысқаша орыс тарихы, жаратылыс тану сабақтары 

оқытылған. Мҧнда қыздарды машинкамен іс тігу ҿнеріне де ҥйреткен.       

1888 жылдың басында Ы.Алтынсарин Торғай уездік оқу округының 

попечителіне кіріп, Ырғыздағы қыздар училищесінің жанынан қазақ қыздары 

бҿлімін ашу туралы мҽселе қояды. «... мҧндағы негізгі міндет – қазақ 

қыздарын сҽнді-салтанатты ҿмірге баулу, ҥйрету емес, орысша, қазақша 

азды-кҿпті білім беріп, оқуға, жазуға ҥйрету, еңбекке, қолҿнеріне (іс тігу, 

тоқыма ҿнері, т.б.), ҥй шаруашылығына баулу, қысқасы, болашақ отбасының 
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бақытын ҿз қолымен жасай алатын адамды тҽрбиелеп шығару», - деп 

мҽлімдейді архив қҧжаттары [7]. 

Қазақ даласындағы Ы.Алтынсарин мектептерінің тарихын, оқу 

бағдарламаларының қҧрылымы мен мазмҧнын зерттей келе, сол кездерден 

бастап қалыптаса бастаған ағартушылық саясатпен қазіргі XXІ ғасырдағы 

білім беру саласындағы жаңғыртулар арасында терең сабақтастық бар екенін 

де байқауға болады, атап айтқанда :  

-оқытудың ҿмірмен, қоршаған ортамен байланысын кҥшейту; 

-оқушылардың қызығушылықтарына сҽйкестендірілгеноқыту 

материалдарын қҧру; 

-білім беру мазмҧнындағы ҧлттық қҧндылықтар мен ерекшеліктерді 

сақтап қалу; 

-жаратылыстану ғылымдарының негіздерін білу; 

-білім мен ғылымға деген қажеттіліктерді қанағаттандыру ҥшін тілдерді 

оқыту; 

- оқу-тҽрбие процесінде тҽрбие тҥрлерінің ҿзара байланыстыру жҽне т.б. 

XIX ғасырдағы қазақ даласындағы мҽдениетті жаңғыртуға ҥлкен 

ҿзгерістер ҽкелген, ҿзіндік тарихи орны бар Ы.Алтынсарин мектептерінің 

мҧралары ҿз қҧндылығын жоғалтпай, қазіргі цифрлық ҿркениет заманына 

қарай бейімделген білім беру жҥйесінің келесі басым бағыттарымен 

сабақтасып ҿзіндік парадигмалық кҿріністерге ие болып отыр:  

Білімділік – ғылыми негізде дағдылар мен іскерліктерді меңгеруге 

мҥмкіндік беретін пҽндік материалдарды іріктеуге басты назар аудару; 

Іс-ҽрекеттілік – заманауи ҿнеркҽсіптік, ауылшаруашылық ҿндіріспен, 

саясатпен жҽне қоғамдық ҿмірмен танысуға мҥмкіндік беретін білімді 

меңгерудегі ҿзіндік білім алу мен оларды оқу процесінен тыс қолдану 

тҽсілдерін ҥйрену; 

Мҽдениеттілік – білім кеңістігіндегі мҽдени қҧндылықтарды жҥзеге 

асырудағы ашықтық; 

Қҧзыреттілік – ҽлеуметтік жҽне ҿмірлік мҽселелерді шешуге, 

ҽлеуметтендіруші тҽжірибелерді меңгеруге мҥмкіндік беретін білімді 

болжайтын, жобалайтын кҽсібилік. 

Жалпы Ы.Алтынсаринның еңбектерін жҽне оның мектептерінің 

мҧраларын зерттеу нҽтижелері қазіргі қазақ мектебінің мақсаттары мен 

міндеттеріне, білім мазмҧнын қалыптастыруға, тілдерді оқыту ҥдерісіне, 

мҧғалімнің кҽсіби шеберлігін кҿтеруге, шалғайда орналасқан шағын 

жинақталған мектеп пен мектеп-интернаттарға, білім берудегі инклюзия 

қағидаларына қатысты кҿптеген мҽселелерде тарихи сабақтастық бар екенін 

кҿрсетіп отыр.  
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Аннотация 

Мақалада қазақ даласында білім мен мҽдениетті дамытудағы Ы.Алтынсарин 

еңбектері мен мектептері мҧраларының тарихи рҿліне талдау жасалады. Авторлар 

нақты деректерге сҥйене отырып Ы. Алтынсарин мҧралары мен қазіргі қазақ мектебінің 

мақсаттары мен міндеттеріне, білім мазмҧнын қалыптастыруға, тілдерді оқыту 

ҥдерісіне, мҧғалімнің кҽсіби шеберлігін кҿтеруге, шалғайда орналасқан шағын 

жинақталған мектеп пен мектеп-интернаттарға, білім берудегі инклюзия қағидаларына 

қатысты кҿптеген мҽселелерде терең тарихи сабақтастық бар екенін кҿрсетеді.  

Түйін сөздер: Ы. Алтынсарин, қазақ мектебі, білім беру, тарихи сабақтастық.  

Аннотация 

В статье рассматривается роль первых светских школ и их организатора, И. 

Алтынсарина, в развитии образования и культуры в казахской степи. На основе архивных 

данных авторы показывают историческую преемственность наследия И. Алтынсарина и 

основных направлений развития современной казахстанской школы: цели и задачи 

обучения, формирование содержания обучения, обучение языкам, совершенствование 

профессиональной компетентности учителя, организация обучения в школах-

интернатах и малокомплектной школе, принципы инклюзии в школе и др. 

Ключевые слова: И.Алтынсарин, казахская школа, образование, историческая 

преемственность   

Annotation 

The article discusses the role of the first secular schools and their organizer, I.Altynsarin, 

in the development of education and culture in the Kazakh steppe. On the basis of archival data, 

the authors show the historical continuity of the heritage of I.Altynsarin and the main directions 

of development of the modern Kazakhstan school: the goals and objectives of training, the 

formation of the content of training, teaching languages, improving the professional competence 

of the teacher, the organization of training in boarding schools and small schools, the principles 

of inclusion at school, etc. 

Keywords: I. Altynsarin, Kazakh school, education, historical continuity 
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ТАРИХПЕН ТІЛДЕСКЕН, БОЛАШАҚПЕН ҤНДЕСКЕН  

Тҥркі ҽлемі жҽне Тҥркістан жайлы ой толғау 

 

Нағашыбек ҚАПАЛБЕКҦЛЫ  

ЮНЕСКО Мҽдениеттерді жақындастыру 

орталығының бас ғылыми қызметкері, 

жазушы 

 

«...Тҥркістан тек бізге ғана емес, кҥллі тҥрік  

жҧртшылығына қасиетті ҽрі қадірлі мекен» 

                                                                                                 Н.Ҽ.Назарбаев 

 

Тҥркі халықтарының бірлігі бҥгін ғана кҿтеріліп отырған мҽселе емес. 

Бірлік мҽселесі қоғамдық ҿмірдің аса бір қажетті шарты екендігі ҽлімсақтан 

белгілі. Бірлік сақталған жерде ғана толыққанды ҿмір бар. Ҧлттық бірлік ҧлт 

ҿмірінің бірден-бір шарты. Ҧлттық ішкі бірліктің сақталуы – ҧлт 

ҿміршеңдігінің басты кепілі. Сондықтан да бҧл мҽселе тҥркі халықтары 

қоғамдық ҿмірдің даму жолына тҥскелі бері кҥн тҽртібінен тҥскен емес. 

Тҥркі ҽлемінің бірлігі ҽлсіреп, қҧлдыраған, біртҧтас болып ҽлемді аузына 

қаратқан тҧстары да тарихта жеткілікті. Орталық Азия мен Кіші Азияның, 

Байкал мен Балканның аралығындағы ҧлы кеңістікті, дҥниедегі ең ҥлкен екі 

қҧрлықты иен жайлаған тҥркі халықтарының, бағы жанып, мҽртебесі 

биіктеген де, сҽтсіздікке ҧшырап, зардаптар шеккен де кезеңдері аз болмаған. 

Тҥрік сҿзінің ҽрі этностық, ҽрі мемлекет атауы ретінде алғашқы 

қолдағандардың арасында Кҿктҥрк мемлекеті екендігінде дау жоқ. Мҧның 

дҽлелі ретінде ХІХ ғасырда оқылып-танылып, ғылыми айналысқа енген 

Орхон жазба ескерткіштеріндегі тасқа қашалып жазылған жазуларды айта 

аламыз. Бҧл тарихи оқиға ҿз дҽуірінен бастап тҥркі немесе тҥркішілдікке 

байланысты ой-тҧжырымдар мен пікірлерге дҽйеккҿзі ретінде пайдаланып 

келеді. 

Орхон ескерткіші ашылып, алғашқы сҿзін «тҥрк» деп оқып, тҥркілердің 

ҥлкен мҽдениет пен рухани байлыққа ие екендігін ҽлемге паш етуі, шын 

кҿңілмен «тҥркімін» деген зиялыларын серпілтіп қанағаттандырғандай 

болды. 

Тілі, ділі, діні, салты, дҽстҥрі ҧқсас туысқан жҧрттар ҿзара ынтымақ 

тапқан кезде даңқы кҿтеріліп, ал алауыздық дертіне ҧшырап, берекесі қашқан 

уақытта сырт жаулардың қармағына тҥскенін тарихтың бҧралаң жолдарында 

қанша рет қайталағанын ешкім де толық айтып бере алмайды. Ҽсіресе, соңғы 

бес ғасырдай уақыт бір кездерде ҽлемдік ҿркениетке айтарлықтай ҥлес 

қосқан тҥркі ҽлемінің берекесі қашыңқырап, оның салдарынан тҧтастығына 

сызат тҥсіп, бір-бірінен ажырай бастады. «Бҿлінгенді бҿрі жейді» дегендей, 

кҿпшілігі бодандыққа ҧрынып, этнос ретінде жойыла бастады. Ҿткен 

ғасырдың басында тҥркі халықтарының не ел болып қалу, не тозып, 

тарихтың сахнасынан тҥсуі тарихтың таразысына қойылған сҽттерде тҥркі 
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бірлігі жаңаша мазмҧнда барынша қайтадан кҿтерілді. Тҥркі жҧртын сақтап 

қалудың бірден-бір жолы ретінде «тіл де, діл де, іс те бірлікте (Ысмайыл 

Гаспарлы) болуға шақырған тҥркішілдердің ҧраны тҥркі ҽлемінің кҿгінде 

қалықтады. Мҧны тҥсінген тҥркі ҽлемінің зиялылары барынша бірлікке 

ҧмтылғанымен де астыртын қарсы кҥштердің жасырын ҽрекеттерінің 

барысында бҧл мақсатқа толықтай қол жеткізе алмай келеді. Сондықтан да 

бҥгінгі жаһандану ҥдерісі барынша қатты қарқын алып, мҧның ҿзі Тҥркі 

ҽлемінің тҧтастығына, болмысына айтарлықтай зиянын тигізіп жатқанда да 

бҧл мҽселе барынша ҿзекті болып отыр. Тҥркішілдік, тҥркі бірлігі – бҧл тҥрк 

ҧлтын сҥю, оны биіктету деген сҿз. Тҥркі бірлігі шашыраған тҥркі 

халықтарын ынтымаққа, бірлікке шақыру. Қазір жаһандану кезеңінде ҿзіндік 

болмысты сақтап қалуға кҥш салу керек. Ҿмір барлық жағынан 

бҽсекелестікке қабілеттілікті талап етіп отыр. Шындығын айтқанда, біз 

сияқты ҧлттық дамуында ҽлі де жеткенінен жете алмай келе жатқаны кҿп 

елге жаһанданудың жолымен жеке дара жҥру аса қауіпті екендігіне бҥгінгі 

кҥндері кҿзіміз анық жетіп отыр. 

Тҥркі халықтарының ішіндегі ҧлттың мҽселелері біршама мығым 

шешілген 80 миллионнан астам тҥріктердің ҿзі жаһанданудың ҧлт 

болашағына тигізер ҽсері жайлы толғана бастауының ҿзі басқа азсанды 

халықтар ҥшін кҿп нҽрсені аңғартуы тиіс. Тҥркияның тҧңғыш президенті 

Мҧстафа Кемал Ататҥрк Тҥркия Республикасының он жылдығына орай 

ҿткізілген салтанатты жиында сҿйлеген сҿзінде «... Тҥркі бірлігі кҥндердің 

кҥнінде шындыққа айналатындығына сенемін. Ҿзім ол кҥнді тікелей 

кҿрмесем де, оны тҥсімде кҿре отырып, кҿзімді жҧмамын. Ертеңнің тарихы 

ҿзінің жаңа кезеңдерін тҥркі бірлігімен бастайтын болады. Ҽлем бейбітшілік 

пен тҧрақтылықты сол кезеңдерден табады», - деп, тҥркі бірлігінің 

болашағына ҥлкен ҥміт артқан болатын. Сонымен, жаһандануға жҧтылып 

кетпес ҥшін бізге ең қолайлысы – тҥркілік жол, яғни тегі, тілі, рухани 

қҧндылықтары ҧқсас, тҥркі халықтармен бір болу. 

Бағзы тарихқа кҿз жҥгіртсек, қуатты империялар қҧрған тҥркілер 

ғасырлар бойы ҧлан-ғайыр аймаққа билік жҥргізіп арғымақтың тҧяғы жеткен 

аймаққа иелік етті. Алтайдан тарайтын айбынды ел тілі жақын, танымы мен  

талғамы ҧқсас бір ҽлемді – ортақ ҿркениетті қҧрады. Тҥркінің даңқты 

қағандары, ардақты тҧлғалары «Мҽңгілік ел» орнатуды армандады. 

Тҥрік тарихы зерттеулерін жҥргізген ғалымдар «тҥрк» атауының бір 

буыннан тҧратын «тҥрк» сҿзі екендігін жҽне ол Кҿктҥрік балбал тастарында 

«тҥрҥк» ретінде жазылғандығын айтады, мағынасы «кҥш-қуат» болып, сын 

есімді жалғауы тҥрі «кҥшті, қуатты» формасында кездеседі. Тҥрік елінің жері 

туралы тарихшылар, тілшілер мен антропологтар мынандай тҧжырым 

айтады: Тарихшылар қытай дерек кҿздеріне сҥйене отырып, Алтай тауы 

ҿңірін тҥріктердің атажҧрты ретінде қабылдайды. Ҿнер тарихын 

зерттеушілер Тянь-Шань – Тҽңірі тауы мен солтҥстік-батыс Азия ҿңірін 

тҥркілердің ата жҧрты дейді. Ал мҽдениеттанушы-культурологтар Ертіс-

Орал бассейні мен Алтай-қырғыз даласын жҽне Байкал кҿлінің оңтҥстік-
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батыс ҿңірін таңдап тҧспалдайды. Тілші ғалымдар Алтайдың шығыс ҿңірі 

мен Кинган бассейнін, немесе 90-шы меридиан сызығының шығыс жақ 

ҿңірін тҥріктердің атамекені деп кҿрсетеді. Мҧның себебі тҥріктер ҽу бастан-

ақ ҿте кең аумаққа ие болуымен қатар, мҽдениетінің ҿте ерте замандарға иек 

артатындығынан болса керек. Биыл «Егемен Қазақстан» газетінде ғалымдар  

тҥркі жҧртының шыққан жері Жетісу ҿңірі деген дҽлелдер келтірген мақала 

да жарияланды. 

Тҥріктер ҿмір сҥрген аталмыш ҿңірлер негізгі эпицентр болып 

есептелсе, уақыт ҿте келе миграцияға ҧшырағандықтарын кҿреміз: 

тҥріктердің ҽсіресе б.з.д. дҽуірлеріндегі мекендерін дҽл айту қиынға соғады.  

Алайда Орал тауларының шығыс жақ бассейні, Моңғолия мен Қиыр Шығыс 

ҿңірлеріне дейінгі аумақтарда ҿмір сҥргендігі туралы тарихи деректер 

молынан кездеседі. Осы орайда кҿне тҥріктердің бір тармағы болып 

саналатын Якут-саха тҥркілері Сібірдің солтҥстік қойнауына тереңдеп 

енгенін кҿре аламыз. Сонымен қатар Тҥркістан аумағы, Ҥндістан, Иранға 

дейін жеткендері, одан ҽрі Мессопатамия жеріне кіріп, Шумер мҽдениетін 

қалыптастырғандығы, Еділ ҿзені бассейнінде Искиттер атымен танылып, 

қазіргі Ресей аумағына кең жайылып қоныстанғандығы айдан анық. 

Кҿне Қытай, Иран, Византия, Мысырмен иық тіресіп, ҿзіндік 

мҽдениетімен оларға балама ҿркениет қҧрған Тҥркі ҽлемі Шығыс пен 

Батыстың арасын жалғаған «Ҧлы Жібек жолы» арқылы ҽлемдік сауданың 

кҥретамырына, ҽлемдік дипломатияның дҽнекеріне айналды. 

Ҧлы Дала ҿзінің толқымалы тарихында зауалды заманалар мен  жеңісті 

жолдарды да кҿріп келеді. 

Дегенмен тҥркі жҧрты ҿз ҽлемін сақтап қала білді. Дҥниеге нҧрын 

шашқан Ислам діні тҥркі топырағында Бҧхари, Рази, ҽл-Фараби, Ибн Сина, 

ҽл-Хорезми, Бируни, Баласағҧн, Жалаири, Қашқари, Дулати, Иассауи сынды 

ғҧламалар мен данышпандардың білігімен жҥйеленіп, іргелі ілімге, ҿміршең 

ҿркениетке айналды. Осы қайнардан нҽр алған даналар философия, 

математика, алгебра, астрономия, медицина сияқты ғылым салаларында 

бҧрын-соңды болмаған тҿңкеріс жасап, адамзат ҿркениетіне зор жаңалықтар 

енгізді. 

Байтақ тҥркі тарихының терең тамырлары байырғы руларға барып 

тірелетіні белгілі. Дҥниеге тарыдай шашыраған туыс жҧрттың ҿзегін 

қҧрайтын бҧл іргелі ру-аталар барған жерлерінде кҿбіне жҧтылып 

кеткенімен, тҥпкі қазықтары қазақ жерінде қағылғандықтан, олардың 

атаулары да қарашаңырақта қаз-қалпында сақталып қалған. 

Д.Неру «Ҽлемдік тарихқа кҿзқарас» деген еңбегінде: «Еуропа мен 

Азияға кҽдімгідей кҿзді ашып бір қарайықшы. Атлас ашсақ, Ҧлы Азия 

қҧрлығына жапсарласып жатқан кішкентай Еуропаны кҿресің. Ол ҿз алдына 

дербес қҧрлық емес Азияның жалғасы сияқты. Ал тарихты оқитын болсаң – 

ҧзақ уақыт бойы, белгілі бір кезеңде Азияның ҥстем болғанына кҿзің жетеді. 

... Азияның ҧлылығын ҧмыту ҽбестік. Азияның адамзаттың ҧлы тарихи 

кҿсемдерін бергенін естен ешқашан шығармау керек. Оның ҧлы ойшылдарын 



25 

айтпағанның ҿзінде ҽлемдегі ең басты, екі діннің негізін қалаушы ҧлылар 

Ғайса мен Мҧхаммед Пайғамбарларды берген де Азия ғой» дейді. 

Біздің жыл санауымыздан мың жылға жуық бҧрын Алтайдан Донға 

дейін Еуразия сахарасында пайда болып, эволюциялық даму сатыларынан 

ҿтіп, бірегейлік, біртҧтастық қадыр-қасиеттерін сақтаған ҿркениет – Дала 

ҿркениеті 7 000 шақырым аралықта ҿрбіді. Бҧл географиялық аймақта 

этномҽдени тҧтастық қалыптасты, славян, финоугор, ҥндіарийлік, тҥркі 

тектес тайпалар ҿзара ҽлеуметтік – экономикалық ҥрдістер барысында ҿзара 

байланысты. Осы тектер тоғысында тҥркі тегі, оның бірегейлігі жеңіп 

шықты. Біздің жыл санауымыздан IV мыңыншы жылдың аяқ шенінде 

адамдар даланың ең жҥйрік хайуаны – жылқыны қолға ҥйретті. Салт атты 

кҿшпелілер пайда болды. Біздің ҿркениетіміз ҿте ерте дамыған жҽне ол қала 

мен даланың синтезі. Дала ҿркениетінің ҽлемдік дамуға қосқан ҥлесі аз емес. 

Тҿл тарихын ҧмытқан халықтың болашағы бҧлыңғыр, ондай халық ҽлем 

ҿркениетінен орын ала алмайды. Тарихсыз ҧлттық рух жоқ, ҧлттық рухсыз 

тҽуелсіз ел ретінде ҿмір сҥру де қиынға соғады. 

Н.Ҽ.Назарбаев тҽуелсіз ҿмір сҥруіміздің қиын кезеңдерінде де тарихтың 

қоғам дамуында қуатты фактор екендігін, халқымыздың шынайы тарихын 

қалпына келтіру мҽселесін назарынан тыс қалдырып кҿрген емес. «Жібек 

жолының тарихи орталықтарын қайта ҿркендету, тҥркі тілдес 

мемлекеттердің мҽдени мҧрасын сақтау туризм инфрақҧрылымын 

сабақтастыра дамыту» туралы мемлекеттік бағдарламаға аса зейін қойып, 

1998 жылы 27 ақпанда арнайы Жарлық беруі елімізде саяси, экономикалық 

жҽне мҽдени маңызы зор кең ауқымды істерге жол ашты. Бағдарлама 

халқымыздың тарихи санасын қалыптастыруда, тҽуелсіз еліміздің басқа 

мемлекеттермен саяси, экономикалық, дипломатиялық жҽне мҽдени 

байланыстыратын тарихи тҧрғыдан негіздеуде, қазақ жерінің кҿшпелі жҽне 

отырықшы кҿне мҽдениеттер ошағы екендігін ҽлем жҧртшылығына паш 

етуде, туризм инфроқҧрылымын дамытуда аса қажетті, ҧлттық жҽне 

халықаралық маңызға ие қҧжат болды. 

Ҧлы Жібек жолы алғашқы кезде Қытайды Орта Азия, Каспий жағалауы, 

Жерорта теңізі жҽне Батыс Еуропа елдерімен жалғастырған халықаралық 

сауда-дипломатиялық трассасы болып табылды. Ал бҧл жолдың Жетісу жҽне 

Қазақстанның оңтҥстік бҿлігі арқылы ҿтетін «даланың» бҿлігі Тҥрк 

қағандығы кезінен XIV ғасырға дейін халықаралық байланыстардың басты 

арнасы болды. Осыған байланысты Жібек жолының қазақстандық бҿлігі 

Орталық Азия халықтары кҿшпелі жҽне отырықшы – егіншілік 

мҽдениеттерінің сан-алуан тарихи, археологиялық, архитектуралық мҽдени 

ескерткіштерінің бірегей кешеніне айналады. 

Мағжан ақын «екі дҥниенің есігі, ер тҥріктің бесігі» деп жырлаған 

қасиетті Тҥркістанның тарихында жаңа парақ ашылды. Тҥркістан тҥркі 

дҥниесінің рухани-мҽдени орталығына айналды. 

Тҥркістан – Ҧлы Жібек жолының бойында орналасқан тарихи маңызы 

бар ҥлкен ҿркениет орталығы. Тек қазақ елінің ғана емес, бҥкіл тҥркі 
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жҧртының зиярат жасайтын қастерлі орны. Оның рухани ҿмірінде Қожа 

Ахмет Йасауи кесенесінің ҥлкен орны бар екенін білеміз. Иҽ, ҽуелде Шауғар, 

Ясы (Асы) атанған бҧл қала қазақ жерінде мемлекеттіліктің қалыптасуына 

ерекше ықпал еткен. Ол бірнеше ғасыр бойына тҧңғыш ҧлттық мемлекетіміз 

– Қазақ хандығының астанасы болып келді. Қазақтың талай қайраткер 

хандары осы жерде ақ киізге салынып, хан кҿтерілді. Халқымыздың 

тарихындағы талай тағдырлы шешімдер сол кесенедегі Ҥлкен Ақсарайда 

қабылданғаны мҽлім. Тҥркістанның тҥркі, қазақ руханиятында алар орны 

ерекше. Ҿйткені, осы шаһарда ҿмір сҥріп, мҽңгілікке дамыл тапқан 

ҽулиелердің сҧлтаны - Қожа Ахмет Йасауи бабамыздың «Диуани хикмет», 

«Пақырнама» жҽне «Мират-ул-Кулуб» секілді еңбектері қазақ халқының 

ҧлттық болмысы, дҥниетанымы мен мҽдениетінің қалыптасуына зор 

ықпалын тигізген. ХV ғасырдан бері қарай қазақтың игі жақсылары ҿздері 

дҥниеден озған соң Тҥркістанға жерлеуін артындағыларға аманаттап 

отырған. 

Тарихымен тілдескен, болашақпен ҥндескен Тҥркістан тҽуелсіздік 

жылдарында қайта тҥлеп, ажарланып келеді. Мың бес жҥз жылдығы 

ЮНЕСКО кҿлемінде атап ҿткен шаһарда  Қ.А. Йасауи атындағы 

халықаралық қазақ-тҥрік университетінің арқасында ҥлкен ғылыми-

шығармашылық орта қалыптасты. Ҿткен жылы ТҤРКСОЙ халықаралық 

ҧйымының шешімімен Тҥркістан тҥркі ҽлемінің мҽдени астанасы атанып, 

оның даңқы шартарапқа тарады. 

Қасиетті Тҥркістанның Қазақ елі ҥшін ғана емес дҥние тҥркілерінің 

ғажайып орталығы болуға мҥмкіндігі зор. 

Біріншіден, Тҥркістан географиялық тҧрғыдан ҿте қолайлы орналасқан 

қала. 

Екіншіден, Тҥркістанда 365 кҥннің 340-345 кҥні ауа райы ашық. 

Климаты жҧмсақ. Жыл он екі ай бойы теңізден соғатын бриз секілді 

Қаратаудан самал есіп тҧрады. 

Ҥшіншіден, Тҥркістаннан Қызылордаға қарай солтҥстік жақ тегіс, ашық 

дала, қаланың дамуына мҥмкіндік мол. 

Тҿртіншіден, қаланың шығысында Қаратау тҧр, батысында Сырдария 

ағып жатыр. Табиғи туризмді дамытуға қолайлы. 

Бесіншіден, қазақ мемлекеттігін қалыптастыруда ерен ерлігімен 

танылған атақты хандарымыз, би батырларымыз жерленген киелі топырақ. 

Алтыншыдан, Тҥркістанның бай тарихы бар, оны терең зерделеу керек. 

Жетіншіден, Қ.А. Иасауидей дана, ҽулие мҽңгілік байыз тапқан жер. 

2017 жылдан бері тарлан тарихтың, жасампаз бҥгінгі кҥн мен жарқын 

болашақтың кҿкжиектерін ҥйлесімді  сабақтастыратын ҧлт жадының 

тҧғырнамасы іспетті «Рухани жаңғыру» бағдарламасын қолға алдық. Осының 

нҽтижесінде барша адамзат тарихымен ҧштасатын тарихи-мҽдени 

мҧраларымыздың ғылыми айналымдағы ҿрісі кеңейді. Даңқты 

бабаларымыздан мирас болған рухани қазыналар халқымызды ҿткеннің 

ҿшпес ҿнегесімен қауыштырып, жарқын болашаққа жол аштыруда. 
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Тҥркі ҽлемінің шығу тарихы, тілі, даму жолын білімдар оқымысты 

лингвист, атақты ақын, ҥлкен қоғам қайраткері Олжас Сҥлейменов ҧзақ 

жылдар зерттеп келеді. Ірі-ірі ҽлемдік конференция, симпозиум алқалы 

жиындарда ол дҥниежҥзінің оқымыстыларын елең еткізер тың дерек, дҽйекті 

тҧжырымдар айтып жҥр. Сонау кҿне тарихтағы біздің дҽуірімізге дейінгі 

арғы кезеңдегі тҥркі ҽлемінің дҥниеге келуі, таралуы, ҿркениетке қосылуы 

жайлы қҧнды ойларымен баршаны таңырқатып, қызықтыруда. 

Тҥркі ҽлемі жан-жақты зерттеле беретін мҽңгілік тақырып. 

 

 

ҚАСИЕТТІ ТҤРКІСТАН ЖҼНЕ ДІНИ САКРАЛДЫ ҚҦНДЫЛЫҚТАР 
 

Бақытжан Сатершинов 

ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану жҽне дінтану 

институтының  бас ғылыми қызметкері, 

философия ғылымдарының докторы, профессор 

 

«Тҥркістан – екі дҥние есігі ғой,  

Тҥркістан – ер тҥріктің бесігі ғой» 

 

Қазақтың тҧңғиық сыршыл ақыны Мағжанның эпиграфқа алынған бҧл 

қос жол ҿлең сҿзі ҧғым мен идея ретіндегі «Тҥркістан» концептінің бҥкіл 

рухы мен ҿзегін, сығымдалған мҽні мен мағынасын беріп тҧр. Біріншіден, 

жергілікті халық арасында «екінші Мекке» атанған Тҥркістанның сакралды 

қасиетін меңзеп тҧр. Ал екіншіден, бҧл киелі ҿңірдің қҧт дарыған тҥркі 

нҽсілінің ҿсіп-ҿнген мекені екендігі айтылып отыр. Мыңдаған жылдық 

тарихы бар жҽне егемен еліміздегі ең ірі облыстың орталығына айналған 

«тҿрт қақпалы Тҥркістанның» тҿріндегі «Тҥркістан – Тҥркі ҽлемінің бесігі» 

атты бҥгінгі Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ҚР Тҧңғыш 

Президенті, Елбасы  Н.Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» 

бағдарламалық мақаласында айтылғандай, тарихи сананы жаңғырту  аясында  

ҿткізіліп отыр. 

Аталмыш мақалада «Қазақстан – кҥллі тҥркі халықтарының қасиетті 

«Қара шаңырағы». Бҥгінгі қазақтың сайын даласынан ҽлемнің ҽр тҥкпіріне 

тараған тҥркі тектес тайпалар мен халықтар басқа елдер мен ҿңірлердің 

тарихи ҥдерістеріне елеулі ҥлес қосқаны» деп айтылады 1. Сондай-ақ, бҧл 

мақалада мемлекеттік жҽне қоғамдық деңгейде атқарылуы тиіс бірқатар 

жобалар баса кҿрсетілген. Мейлінше маңыздылығымен сипатталатын 

солардың біріне тоқталсақ: «...жаңа облыс орталығы ретінде Тҥркістанды 

дамыту барысында оның халықаралық аренадағы беделін жҥйелі тҥрде 

арттыру қажет. Қазақстанның ежелгі астанасы халқымыздың рухани 

орталығы ғана емес, сондай-ақ, бҥкіл тҥркі ҽлемі ҥшін киелі орын болып 

саналады» 1. 

Тҥркістанның сакралдылығы  туралы сҿз қозғамас бҧрын, осы 
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«Тҥркістан» терминінің тарихи-географиялық мағынасын ашып, оның 

«Орталық Азия», «Дала», «Еуразиялық кеңістік» жҽне т.б. ҧғымдармен 

байланысын айқындап алу қажет. «Орталық Азия» термині осы кҥнге дейін 

ҿзінің кҿпқырлы тҥсінігін сақтап келеді. Біздің еуразиялық Дала туралы 

айтатынымыз сияқты, мҽселені кеңінен қойып, Орталық Еуразияны бҿліп 

кҿрсететін кҿзқарас та бар. Бҧл ҧстаным Д. Синордың кітабында келтірілген 

картада бейнеленген 2.  Ҽдебиеттерден біз «Ішкі Азия» деген терминді де 

табамыз (Индиана университетіндегі зерттеулер орталығы тап осылай 

аталады). ЮНЕСКО-ның қолданатын Орталық Азияның анағҧрлым тар 

мағынасы да бар. «Орталық Азия ҿркениеттерінің тарихы» деп аталатын 

алты томдық еңбек шығарған ЮНЕСКО сарапшыларының тҧжырымында 

бҧл аймақ (қазіргі саяси карта бойынша) қҧрамына Ауғанстанды, Солтҥстік 

Ҥндістан мен Пҽкістанды, Иранның солтҥстік-шығыс бҿлігін, КСРО-ның 

орталық-азиялық республикаларын енгізетін ішкі кеңістікте орналасқан. 

Алайда, ЮНЕСКО-ның анықтамасындағы кеңістіктің Дала мен оған 

жапсарлас (басым кҿпшілігінде оңтҥстігінен) территорияның ҿзара ҽсерлесу 

кеңістігін қамтитынын аңғарамыз, бҧл мекеннің халқы ҿздерінің шығу тегі, 

ментальдық рухы жҽне ҽдет-ғҧрыптары жағынан алғанда далалықтармен 

ҧқсастықтары кҿп жҽне мҧны саяхатшылар мен зерттеушілер де атап 

кҿрсетеді. Шатасушылықтан арылу ҥшін Л. Кредер «Орталық Азия», «Орта 

Азия» терминдерінің орнына «Ішкі Азия» терминін қолдануды ҧсынады. Ал 

бҥгінгі кҥнгі егеменді мемлекеттерге айналған бҧрынғы КСРО аймағын 

ҽдебиеттегі кҿне дҽстҥрге толық сҽйкес келуі ҥшін «Орталық Азия» деп 

атауды жҿн кҿреді. XIX ғасырдың соңына қарай бҧл аймақ толығымен 

Ресейге бағынды жҽне Тҥркістан деген жалпы атаумен белгілі болды. Тек 

Бҧқара мен Хиуа ғана формальды тҽуелсіздігін сақтағанымен, Ресейдің 

протектораттары болды. Кредер сондай-ақ 1920-шы жылдарғы «ҧлттық 

межелеуден» кейін Кеңестердің енгізген «Орта Азия жҽне Қазақстан» деген 

терминологиясының алдын алып, патшалық тҧсында «Қырғыз ҿлкесі» мен 

«Тҥркістан» деп ажыратылғанын да ескертеді. 

Терминдерді осылайша анықтау бізге далалы-кҿшпенділердің 

экспансиясын еркін баяндауға мҥмкіндік береді. Дегенмен, кҿшпенді 

ҿркениет мҧрагерлерінің тарихи санасын сипаттауда бҧл «Орталық Азия» 

ҧғымының тарлық ететінін айта кету керек. Сондықтан кҿптеген 

зерттеушілер «Дала ҿркениеті» терминін қолданады. Бҧлардың арасында 

классикалық кҿшпенділік аумағы Орталық Азия мен Еуразиялық Ҧлы дала 

ерекше кҿзге тҥседі. Қазақстандық тарихшылар мен археологтардың 

пікірінше, Тҥркістан – бҧл отырықшылық пен кҿшпенділіктің етене 

байланысқа тҥскен контактілік аймағы. Сондай-ақ, бҧл – тҥркі тілінде 

сҿйлейтін ҧлттар мен ҧлыстардың ҿзіндік мҽдени-ҿркениеттік бірегейлігі, 

тҥркілердің ҽуел бастапқы ортақ тарихы мен рухани дҥниетанымы 

қалыптасқан эпицентр. Онда сақтар мен ғҧндар, моңғолдар мен татарлар, 

оғыздар мен қыпшақтар дҽуірінің ҿзіндік ізі қалған. 

Елбасы  Н.Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» бағдарламалық 
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мақаласында адамзаттың технологиялық дамуына тҥркілік ҿркениеттің 

қосқан ҥлесі, ҽсіресе, жылқыны қолға ҥйрету мен ат ҽбзелдерін, қылыш пен 

садақты ойлап табу, темірді игеру мен металлургия, киім ҥлгілері мен 

баспана тҥрлері мейлінше маңызды ҿнертапқыштықтың қатарына 

жатқызылады. Кҿшпенділердің кеңістікті мобильді игеруі мен ҿркениеттер 

арасындағы мҽдени-рухани байланысты қамтамасыз етуі бҧл 

жаңашылдықтардың тез таралуына ықпал етті. 

Орталықазиялық кҿшпенді ҥшін тҿрт тҥліктің ішіндегі жылқының орны 

ерекше. Ҽлемдік ҿркениеттің бір қҧбылысы ретіндегі «кҿшпенділік» 

феноменінің кҿрінуіне мҥмкіндік берген жағдайлардың арасында алғашқы 

орындардың біріне жылқыны қолға ҥйрету тиесілі болып табылады. Ол мініс 

пен жҥк тасымалы ҥшін қолданылатын транспорт қана емес. Ат – сол 

заманның «танкі» жҽне ердің серігі ҽрі қанаты. Кҿшпелі ҿркениеттің 

қалыптасуына ықпал еткенімен, оның кҥйреуінен кейін бір жарым ғасыр 

бойы – екінші дҥниежҥзілік соғысқа дейін кавалерияның маңызды орын 

алғаны тегін емес. 

Жылқы кең жазира даланың теңдессіз сусыны – қымызды берді, 

кҿшпендіні қысқы азықпен – соғыммен қамтамасыз етті. Алыс 

қашықтықтарға кҿшу жылқысыз мҥмкін емес жҽне бҧл мал санының сапалы 

қҧрылымын ҿзгертуді, онда жылқының ҿзіндік ҥлесі болуын талап етті. 

Оның ҥстіне жылқылар ҿзіне азықты мҧздың астынан да ойып ала алатын, 

қыстың кҥні жемін тҧяғымен теуіп, шҿп пен тамыр жей алатын еді, мҧны 

«тебіндеу» деп атайды. «Екінші номадизм» теориясының авторы Ф.Зеунердің 

пікірінше, «жылқы адамға бҧрынғысымен салыстырғанда, теңдессіз 

мобильділік берді жҽне бҧл екінші номадизмге дақылдар ҿсірумен бірігуге 

мҥмкіндік жасады3». Зеунер жылқыны доместикациялаудың бастапқы 

ошағы Тҥркістан деп есептейді.  Темірді қҧю ер-тҧрман ҽбзелдерін ішінара 

жетілдіруге, ішінара қайта ойлап табуға мҥмкіндік берді. Сонымен бірге 

оларды безендіру де қатар жҥрді. Кҿшпенділер еркектер мен сайқымазақтар 

емес, бҥкіл адамзат киетін шалбар, етік, биік ҿкше тҽрізді киімнің маңызды 

бҿліктерін ойлап тапты. Ҧштары металдан жасалған жебелерді ҿндіру жолға 

қойылды. Шамамен б.з.д. VI – V ғасырларда кҿшпенділер ҧшу қашықтығын 

700 метрге дейін жеткізген жиналмалы садақты ойлап шығарды. 

Ежелгі жҽне ортағасырлық тҥркі ҿркениетінің материалдық тҧрғыдағы 

жемісі саналатын бҧл жетістіктердің шығу тҿркіні осы тҥркі тайпалары 

жайлаған жалпы Тҧран немесе Тҥркістан ҿңірімен байланыстырылады. Ал 

«Тҥркістан» ҧғымының рухани сакралды мағынасындағы қырына келер 

болсақ, ол Қарт Қаратау мен Сырдҽрия аумағына қатысты айтылады (бірақ, 

қазіргі кезде оған облыс мҽртебесінің берілуі оның шекарасын анағҧрлым 

кеңейтеді) жҽне осы ҿңірмен қатар, қаланың ҿзінің де ауқымын қамтиды. 

«Сайрамда сансыз баб, Тҥркістанда тҥмен баб, Отырарда отыз баб» деген сҿз 

халық арасына кең тараған жҽне ең қадірлі ҽулиелердің осы жерде ҿмір сҥруі 

мен осында жерленуі Тҥркістанды зиярат етудің ең мықты орталығына 

айналдырады. Мысалы, есімдері тарихқа алтын ҽріппен жазылған қасиетті 
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Арыстан баб, Қожа Ахмет Ясауи, Ҥкаша ата, Жылаған ата, Домалақ ана 

кесенелері жҽне т.б. киелі орындардың осында орналасуы Тҥркістанды Қазақ 

хандығының рухани астанасына айналдырды. Ҽсіресе, кезінді жҥз мыңдап 

шҽкірт тҽрбиелеп, ислам дінін дҥниеге жайған, халық арасында Ҽзірет 

Сҧлтан атанып, барынша қадірленетін Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің Ақсақ 

Темір ҽміршінің пҽрменімен осында салынуы Тҥркістанды «екінші Мекке» 

атандырды. Қазақтың ҥш жҥзіне аты мҽлім ең мықты хандары мен билері, 

батырлары мен абыздары оның кесенесіне жерленіп, бҧл қасиетті нысан 

ҿзіндік бір пантеонға айналды. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев 2017 

жылдың сҽуір айында жазған «Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында «Қазақстаның қасиетті рухани қҧндылықтары» немесе 

«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасының қажеттілігі 

туралы айтты. Президенттің бағдарламалық мақаласында қойылған 

міндеттерді орындау мақсатында елімізде «Сакралды Қазақстан ғылыми-

зерттеу орталығы» қҧрылды. Оның негізгі мақсаты жалпыҧлттық қасиетті 

орындардың тізімін нақтылап, оларды жан-жақты насихаттау болып 

табылады. «Сакралды Қазақстан ғылыми-зерттеу орталығы» Қазақстанның 

жалпыҧлттық киелі 100 нысанының тізімін ҧсынды. Онда ерекше тағзым 

етілетін табиғи мҧра ескерткіштері; археологиялық жҽне архитектуралық 

ескерткіштер; ірі орта ғасырлық қалалық орталықтар жҽне Қазақ 

хандығының астаналары; діни жҽне ғибадат орындары; тарихи тҧлғаларға 

қатысты киелі орындар; саяси, тарихи оқиғаларға байланысты орындар 

нақтыланды [4]. Демек, Қазақ елінің ҧлттық коды мен тарихи сананы 

жаңғырту ҥшін сакралды немесе қасиетті қҧндылықтардың концептуалды 

тҥсінігінің ғылыми негіздемесі қажет. 

Елбасының бҧл бағдарламалық мақаласында айтылған негізгі 

концепттер мен идеяларды іске асыру ҥшін Қазақстанда халық зиярат қылып, 

тҽу ететін елдегі қасиетті тҧлғалар (ҽулие, абыз, ишан, батыр жҽне т.б.) мен 

киелі орындарды жіктеп айқындау қажет. Қазіргі таңда ҽулиелерді қастерлеу 

Орталық Азия халықтары ҧстанатын  исламның ең  айшықты белгілерінің 

бірі ретінде тек қайта жанданып қана қоймай, сонымен бірге халықтың 

барлық топтары арасында қолданылуы жағынан барынша кең қанат жайып 

отыр деуге болады. Сондықтан осы рухани жаңғыру ҥдерісі барысында жҽне 

киелі жерлердің туристік брендін қалыптастыруда Қазақстанның оңтҥстік 

ҿңірінде аты аңызға айналған тҧлғаларды отансҥйгіштік пен патриотизм 

бағытында насихаттау қажет. 

Қазақтың діни тҧлғалары мен киелі жерлер мҧрасы ҧлттың тҿлтума 

тарихи сана-сезімінің, менталитеті мен мінез-қҧлқының қалыптасуына едҽуір 

ықпал етеді. Ақырында қоғамдық сананың маңызды қҧрамдас бҿліктерінің 

біріне айналады. Бҥгінгі кҥні тҧтынушы қоғам заңдылықтарын басынан 

ҿткізіп отырған кҿптеген елдер қоғамдық сананың қалыптасуы тҧрғысында 

кейбір жағымсыз ҥрдістерді бастан кешіруде. Қоғамның ең қауіпті дерті, 

ҽсіресе, жастардың бойында тҧлғалық қасиеттің жойылуы болып отыр. 
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Қылмыс деңгейінің жоғары болуы қоғамның қатыгездігімен сипатталады. 

Жастар эмоционалды ҽлсіз, жігерсіз, рухани жетілмегендігімен аңғарылып 

жҥр. 

Бҥгінгі ҧрпақтың ертеңгі дамуы тарихтың тағылымына тҽуелді, егер 

рухани сабақтастық сақталмаса, адам аяғында нық тҧрмай тайғанақтап, 

дҥбҽра кҥй кешіп, ақырында ҿз-ҿзіне бҿтен болып жаттануға ҧрынады. 

Сондықтан, тарихи сананы жаңғырту мен рухани жаңғыру ҥдерістері 

аясында Қожа Ахмет Ясауи тҽрізді тҧлғаларды насихаттау мен Қазақстанның 

киелі жерлеріне саяхаттау жастарға  моральды адамгершілік қасиеттерді 

бойына дарытуға, тҧлғалық қҧндылықтарды егуге, Қазақстан тарихын 

жалпылама ғана емес, дінтанулық тҧрғыдан да зерттеуге мҥмкіндік береді. 
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Представленная на суд научной общественности работа призвана 

оживить интерес тюркологов и, шире,  ориенталистов к проблемам истории 

прототюркского этнолингвокультурного универсума. Она призвана побудить 

историков, археологов, социокультурных антропологов, этнологов, 

лингвистов-компаративистов, палеогенетиков и т. д. к научной дискуссии по 

вопросам тюркского праязыка, праэтноса, прародины, по сложнейшим 

вопросам взаимодействия прототюркских этнолингвокультурных общностей 

с их соседями в рамках многотысячелетнего временного диапазона 

практически на всѐм пространстве Срединной Евразии и сопредельных 

регионов. Одной из актуальнейших и вместе с тем архисложных проблем 

тюркской предыстории (палеоистории, преистории, доистории) является 

подлинно научная локализация исходной тюркской прародины в 

пространственно-временном универсуме, выявление причин дивергенции 

прототюркского этнолингвокультурного универсума и миграционных путей 

отдельных пратюркских (праогузских и праогурских) общностей, 

хронотопологическая локализация их промежуточных прародин до того 

момента, когда тюркоязычные племена и племенные союзы попадают в те 

http://www.akorda.kz/kz/events/memleket-basshysynyn-uly-dalanyn-zheti-kyry-atty-makalasy
https://primeminister.kz/kz/news/all/v-sakralnuu-kartu-kazahstana-voshli-100-obektov-kulturnogo-naslediya-15192
https://primeminister.kz/kz/news/all/v-sakralnuu-kartu-kazahstana-voshli-100-obektov-kulturnogo-naslediya-15192
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места, где их застаѐт история. 

Проблемы праязыка, праэтноса, прародины и древнейших 

межэтнических,     интерлингвистических  и кросскультурных исторических 

контактов вот уже многие десятилетия будоражат умы тюркологов-

компаративистов, но всѐ ещѐ далеки от решения, которое бы примирило 

большую часть специалистов по социально-гуманитарным отраслям 

тюркологии. 

Уже с пионерных работ в области диахронической компаративистики 

специалисты   при пространственно-временной локализации прародины 

начали прибегать к методам лингвистической палеонтологии.  Эти методы 

в прошлом веке хорошо обкатаны на индоевропейском и уральском 

лингвистическом материале, но в тюркологии к ним стали обращаться с 

недавнего времени (см., например, работы Ю. В. Норманской: 2005, 300 – 

325; 2006, 384 – 434; 2008, 119 – 154; 2011, 34 – 56). Суть метода 

лингвистической палеонтологии состоит  «в соотнесении присутствовавшего 

в реконструированном праязыковом лексиконе комплекса понятий, 

позволяющих представить природную среду, в которой обитал пранарод, с 

имеющимися выводами палеобиогеографии относительно эпохи, к которой 

относится время существования праязыка, что позволяет определить район, в 

котором данный комплекс понятий в данную эпоху мог сформироваться. 

Такой район предложено именовать праязыковым экологическим ареалом, 

который так или иначе должен соотноситься с районом былого расселения 

носителей праязыка перед его распадом, с прародиной» (Напольских, 2018, 

11 – 12; выделено автором). Методика лингвистической палеонтологии чаще 

всего применяется при определении природно-географической среды и так 

называемой «вмещающей экологической ниши» обитания носителей 

праязыка по набору названий ландшафтных и климатических особенностей, 

флоры и фауны, отраженных в лексическом фонде гомогенных языков и 

проецируемых на праязыковую диахроническую страту. 

При наложении на физическую палеогеографическую карту 

восстанавливаемой для праязыковой диахронической страты природно-

географической, ландшафтной, флористической и фаунистической 

номенклатуры обычно удаѐтся очертить соответствующий ландшафтно-

экологический ареал – компактный  регион совместного распространения 

всех данных природных явлений и фактов, который так или иначе должен 

соотноситься с реальным районом обитания носителей праязыка накануне 

его распада. Для решения вопроса о соотношении праязыкового 

ландшафтно-экологического  ареала и прародины необходимо состыковать 

данные лингвистической палеонтологии с результатами, полученными в 

итоге историко-генетического, этимологического и комплексного 

компаративно-контрастивно-контактологического анализа исконной лексики, 

древнейших иноязычных заимствований в самом исследуемом языке,  а 

также проникших из этого языка лексических инфлюаций в исторически 

контактировавших иносистемных языках (Туймебаев, Егоров, Чеченов, 
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2009). Данные о контактных внешних взаимосвязях между гетерогенными 

иносистемными и генуинными (например, между огурскими и огузскими 

тюркскими идиомами) необходимо соотносить с данными физической 

антропологи, этногеномики и геногеографии современных тюркоязычных 

народов и, наконец,  все эти сведения следует наложить на карту 

археологических культурных традиций соответствующей эпохи. Таким 

образом, из всей совокупности лингвистических, археологических, историко-

культурологических, палеогеографических, антропометрических и прочих 

репрезентативных эмпирических данных складывается достаточно 

объективное и близкое к аутентичному представление о 

хронотопологических параметрах прародины и социально-культурном 

облике прототюркского глоттофора. 

Вот тут, пожалуй, настала пора обратиться к конкретике.  Анализ 

тюркской лексики методами лингвистической палеонтологии привѐл 

специалистов к заключению, что  «этнос-носитель пратюркского языка 

периода распада (обратите внимание на выражение «период распада», 

которое указывает на прототюркское состояние в нашем понимании. -- Н.Е.) 

обитал в регионе, с одной стороны, достаточно гористом…, с другой 

стороны, содержащем и степные ландшафты; среди растений и животных, с 

которыми сталкивались пратюрки, встречались и виды, характерные для 

южной тайги, и типичные степные… Всѐ это и указанные выше особенности 

пратюркской культуры периода распада общности по языковым данным явно 

согласовались бы с помещением прародины тюрок в южную, таѐжно-

степную часть Саяно-Алтая» (Дыбо, 1997, 732). Необходимо сразу же 

отметить, что палеонтологический анализ лингвистического материала 

проведѐн крайне поверхностно и неквалифицированно, выбор южной части 

Саяно-Алтайского нагорья основывается исключительно на глубоко 

укоренившейся априорной традиции. На основании приведѐнных 

репрезентативных данных (изобилие терминов для различных частей горы, 

специальные слова со значениями «переваливать через горы»,  «северный / 

южный склон», «ковыль». «дрофа») с таким же, если не с большим, успехом 

можно локализовать прототюркскую прародину на всем протяжении 

степного пояса Евразии – от Большого  Хингана на востоке до Карпат на 

западе. Гораздо более подходящим претендентом на прототюркскую 

прародину периода распада представляется мне, скажем,  северо-восточный 

сектор Циркумгобийской историко-культурной провинции – ареал 

распространения культуры плиточных могил. Не случайно археолги 

указывают на многочисленные параллели между «скифоидными» 

культурами южного сектора (юйхуанмяо, маоцингоу и др.) и синхронными 

культурами Забайкалья (в частности, дворцовской) (см, например:  Ларичев, 

1959, 63 – 73; Комиссаров, 1987, 42; Алкин, 2010, 4 – 11; Шульга, 2010,135 – 

140; 2011, 389 – 398; 2013, 135 – 140; 2013, 382 – 386;  2017, 16 – 19 и др.). 

Алтай, тем более Горный, не может быть претендентом на прототюркскую 

прародину по целому ряду причин.  Во-первых, китайские источники эпохи 
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Чжоу локализуют ди -- наиболее вероятных предков тюрок – в юго-

восточном секторе Циркумгобийской провинции; во-вторых, в 

«пратюркское» время археологи отмечают густую сеть исключительно 

«скифских» древностей не только в Саяно-Алтайском регионе,  но и гораздо 

восточнее, вплоть до Центральной Монголии, а «тюркский след» в 

археологии Южной Сибири начинает проявлять себя только в 

древнетюркское время. Поэтому А.В.Дыбо была вынуждена констатировать, 

что прародину тюркских народов в последнее время всѐ чаще помещают «в 

северо-западную часть Центрально-Азиатского плато, между горами Алтая и 

северной частью Хинганского хребта. С юго-восточной стороны они 

находились в тесном контакте с монгольскими племенами, с запада их 

соседями были индоевропейские народы бассейна Тарима, с северо-запада – 

уральские и енисейские народы, с севера – тунгусо-маньчжуры» (Дыбо, 1997, 

732).К этому следуетзаметить, что «в северо-западной части Центрально-

Азиатского плато», т. е. в северо-западном секторе Циркумгобийской 

историко-культурной провинции (по нашей терминологии) китайские 

хронисты примерно с 3 века  н. э. фиксируют племена конгломератной 

конфедерации Телэ, т. е. огузов и огуров ( = уйгуров), а собственно «тюрки» 

(туцзюэ китайских источников) появляются в этом регионе только  в 6 веке 

н. э. Племена Телэской конфедерации – он-огуры и подвластные им токуз-

огузы – в  северо-западном секторе Циркумгобийской провинции появились, 

судя по всему, в период сюннуского великодержавия. Кстати, огурские 

племена вплоть до 12 века кочевали и в степях северо-восточного сектора, 

пока окончательно не  ассимилировались в составе формирующегося 

монгольского этноса. Что же касается монгольских племен, то к западу от 

Больших Хинган их не было ни в пратюркскую эпоху, ни в древнетюркское 

время; в Восточном Забайкалье предки монголов появляются не раньше 11 

века н. э. До этого времени они обитали восточнее Малого Хингана, в 

бассейне Сунгари (подробнее об этом см.: Егоров, 2017,  I, 130 – 135;  2017,  

126 – 141). Тунгусо-маньчжурские племена в прототюркскую эпоху 

находились в пределах современной Хабаровской области. Локализацию 

прототюрков в северо-западной части Центрально-Азиатского плато 

отвергают довольно хорошо изученные ранние китайско-тюркские 

этнолингвокультурные контакты: в прототюркскую эпоху интересы 

древнекитайских царств не простирались далее юго-восточного сектора 

Циркумгобийской провинции и в любом случае не могли достичь пределов 

северо-западного сектора. Поэтому современные исследователи всѐ чаще 

начали говорить об ордосской прародине. Так, например, Ю. В. Норманская 

на основе анализа флористической лексики тюркских языков методами 

лингвистической палеонтологии утверждает, что «…очень надежно для 

пратюркского языка реконструируются названия дуба, клѐна, винограда, 

ясеня и сливы/абрикоса, которые растут в Саяно-Алтайском регионе, но 

встречаются в китайской провинции Шаньси, мы предполагаем, что какое-то 

весьма продолжительное время тюрки жили на Ордосе» (Норманская, 2006, 
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434 – 435; 2008, 151). Вместе с тем, китайские династийные хроники 

однозначно свидетельствуют, что где-то в 3 в. до н.э. в район Ордоса 

переселилось выделившееся из группы дунху небольшое племя, которое на 

новом месте получило от южных соседей уничижительное прозвище сюнну – 

«строптивые рабы», а до этого здесь господствовали юэчжи. А это значит, 

что район Ордоса не может считаться прототюркской прародиной, еѐ следует 

искать в юго-восточном секторе Циркумгобийской историко-культурной 

провинции. 

Приступая к изучению дописьменных этапов истории тюркских 

народов, с самого начала следует обрисовать в общих чертах широкую 

хронотопологическую картину взаимодействия самых разных 

этнолингвокультурных континуумов и их составных компонентов в степных 

просторах Евразии от Большого Хингана на Востоке до Карпатского 

бассейна на Западе и сопредельных северных и южных регионах на 

протяжении всего доступного обозрению исторического периода. 

С высоты современной исторической науки просматривается следующая 

панорамная картина. Начиная, по крайней мере, с эпохи раннего металла и до 

эпохи раннего средневековья на просторах Великой Евразийской степи от 

Ганьсуйского коридора на востоке до Северного Причерноморья на западе 

безраздельно господствовали индоиранские, а точнее – восточноиранские  

племена скифо-сакского круга. Следовательно, прародину прототюрков 

следует искать на восточной периферии Великой Евразийской степи, в 

регионе между Ганьсуйским коридором и западными отрогами Большого 

Хингана. Для удобства эту территорию в дальнейшем будем называть 

Циркумгобийской историко-культурной провинцией. Лесные 

территории, расположенные к северу от евразийского степного коридора, 

были заняты в основном тунгусскими, палеоазиатскими и уральскими 

племенами бродячих таѐжных охотников, а южные – сино-тибетскими 

племенами. Начиная с эпохи финальной бронзы и раннего железного века в 

юго-восточном секторе Циркумгобийской провинции развиваются процессы 

взаимодействия автохтонных прототюркских племѐн (ди  китайских 

источников) с мигрировавшими с запада восточноиранскими племенами 

мобильных скотоводов (жуны китайских источников). В регионах активных 

контактов часть прототюркских племѐн переходит с присваивающего типа 

хозяйства (на основе охоты, рыболовства и собирательства) на производящий 

(на основе кочевого скотоводства). Это приводит к демографическому 

взрыву в среде освоивших скотоводство прототюрков ди, что, в свою 

очередь, запускает механизм ассимилияции пришлых жунов в среде 

численно преобладающих местных ди.  Примерно с середины 1 тыс. до н. э. 

на страницах китайских династийных хроник эпохи Чжоу появляется 

«гибридный» этнонимический термин жунди, что, по моему мнению, 

сигнализирует о полной ассимиляции жунов в среде автохтонных ди. Вскоре 

название жунди вытесняется со страниц китайских исторических анналов 

этнически индиффирентным собирательным  термином ху (букв. 
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«инородцы», часто переводится как «варвары»). В период Чжаньго китайские 

хронисты начинают различать две группы ху – «лесные» (кит. линьху) и 

«восточные» (кит. дунху). Есть основания считать линьху предками праогузов 

( = пратюрков), а дунху – предками праогуров ( = прабулгар). 

Следовательно, выясняется, что распад прототюркского 

этнолингвокультурного универсума  на две филы – «огузскую» и «огурскую» 

произошѐл ранее середины 1 тыс. до н. э. в юго-восточном секторе 

Циркумгобийской провинции. Главной причиной образования огурского 

тюркского Lir-языка стало освоение жунами  огузского тюркского Şaz-языка. 

Характерные признаки огурского наречия образовались в результате 

приспособления стандартного тюркского языка огузского типа к 

артикуляционно-акустическим навыкам жунов, говоривших на одном из 

восточноиранских наречий. Группа племѐн, объединѐнных китайскими 

хронистами под собирательным названием дунху представляет собой 

результат длительного симбиоза автохтонных прототюрков с пришлыми с 

запада жунами – племенами восточноиранского круга. Такое понимание 

природы дунху объясняет многие исторические феномены истории 

Циркумгобийской провинции во второй половине 1 тыс. до н. э. – первой 

половине 1 тыс. н. э., т. е. в период возвышения сюнну, сяньби, ухуаней, 

мужунов, жужаней, тоба и других кланов из группы дунху. 

На протяжении целых двух тысячелетий—с середины 1 тыс. до н. э. до 

начала 2 тыс н. э. основными акторами в Великой Евразийской степи были 

тюрки и саки.  Затянувшееся на тысячелетия эпическое тюркско-иранское 

противостояние завершилось победой тюрков. 

В начале 2 тыс. н. э. на арену истории вступили монголы. Все остальные 

этнолингвокультурные общности, включая и хуася ( = китайцев), в истории 

Великой Евразийской степи сыграли лишь второстепенные и эпизодические 

роли. 

Следовательно, вся доступная обозрению история Великой Евразийской 

степи, по большому счету, является историей взаимодействия двух 

этнолингвокультурных универсумов – восточноиранского (скифо-сакского) и 

тюркского (огузско-огурского). К большому сожалению, даже 

фундаментальные научные публикации, в которых основными объектами 

исследования служат пасторальные цивилизации Великой Евразийской 

степи,  как правило, зияют темными провалами и белыми пятнами и пестрят 

неуклюже подогнанными друг к другу связками. Укажу только на один 

пример: в тюркской историографии до сих пор напрочь отсутствует хоть 

какое-то упоминание огромного огурского этнолингвокультурного 

горизонта, который в течение без малого двух тысячелетий занимал 

гигантскую территорию от Ляодунского залива до Средиземноморского 

бассейна (подробнее о месте и  роли огурского этнолингвокультурного 

универсумав истории аридного пояса Евразии можно прочитать в моих 

публикациях, см. список литературы в конце статьи).Трудно себе 

представитьполноценную  последовательную историю Тюркского Мира с 
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такой огромной «чѐрной дырой». Умопомрачительное сочетание сложных 

проблем, имеющих без малого двухвековую традицию исследования, и 

огромного количества  псевдонаучного мусора образует чрезвычайно 

сложный и весьма запутанный узел нерешѐнных вопросов тюркской 

предыстории, распутать который невозможно частями. Поэтому приходится 

рассматривать , хотя бы и весьма лапидарно и даже пунктирно, сразу весь 

комплекс проблем. 

В рамках данной публикации нет никакой возможности сколько-нибудь 

эксплицитно показать целостную картину этнолингвокультурной истории 

Циркумгобийской провинции в эпоху палеометалла, бронзы и раннего 

железного века. Такая работа требует иного формата и еѐ результаты, 

остаѐтся надеяться, будут представлены позже. В формате данной 

публикации представляется лишь возможность в тезисной форме поделиться 

с коллегами некоторыми соображениями насчет наиболее вероятной 

пространственно-временной локализации прародины прототюрков во 2 тыс 

до н. э. в юго-восточном секторе Циркумгобийской историко-культурной 

провинции (в районе современной провинции Ляонин, северной части 

провинции Хэбэй и прилегающих аймаков Автономного района Внутренняя 

Монголия КНР) и в восточном секторе – накануне распадапрототюркского 

этнолингвокультурного универсума в первой половине 1 тыс. до н. э. В 

период возвышения сюнну ареал расселения огурских племѐн охватывает 

практически всю Циркумгобийскую провинцию, вытесняя племена лесныхху  

(кит. линьху) далеко на север, в районы Прибайкалья и Саяно-Алтайского 

нагорья. Поэтому приходится ограничиться лишь эскизным изложением 

важнейших аспектов архисложной и малоизученной проблемы тюркской 

предыстории, изобилующей противоречивыми и дискуссионными 

проблемами. 

В формате Международного Круглого стола «Тюрки в Древнем Мире» 

желательно обсудить целый ряд важнейших проблем, которые имеют прямое 

отношение к тюркской предыстории, т. е. к дописьменным этапам эволюции 

прототюркского (и пратюркского) этнолингвокультурного континуума с 

древнейших времѐн до раннего средневековья. 

На обсуждение выносится семь блоков наиболее актуальных и 

практически неизученных проблем, без надлежащего научного решения 

которых компетентное освещение ранних этапов этнолингвокультурной 

истории тюркских народов невозможно себе представить. 

1. Научно-теоретические и методологические аспекты изучения узловых  

проблем палеоистории. Проблема синтеза данных письменных источников, 

археологии, Физической антропологии, диахронической лингвистической 

компаративистики,  лингвистической палеонтологии, антропологической 

палеогенетики и т. д. и кооперации социально-гуманитарных дисциплин для 

реконструкции тюркской предыстории. 

2. Проблематика тюркского праязыка, праэтноса, и пространственно-

временной локализации прародины. Проблема дефиниции терминов 
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«праязык», «праэтнос», «прародина». Методология, методика, методы и 

приѐмы изучения палеоисторических этносов, их языков и культур.  

Проблема исходной и промежуточных прародин. Проблема реконструкции 

языка-архетипа, промежуточных и групповых праязыков. Проблема 

соотношения языка, культуры и этноса на разных этапах исторической 

эволюции этнолингвокультурного универсума. 

3. История тюркско-монгольских этнолингвокультурных 

взаимоотношений и алтайская гипотеза. Научная оценка возможностей 

современной историко-генетической лингвистики  и отношение к дальним  и 

сверхдальним  реконструкциям. Парадоксы ностратической теории.  

Проблема омникомпаративистики  и реконструкции «адамического» 

протоязыка. 

4. Понятие прототюркского этнолингвокультурного универсума. Общая 

характеристика. Хронотопология. Лингвистический аспект. Археологический 

аспект. Антропологический аспект. Этнологический аспект.  

Социокультурный аспект.  Причины и механизмы  распада прототюркского 

этнолингвокультурного универсума. Праогузский ( = пратюркский) и 

праогурский ( = прабулгарский или протобулгарский) филы. Проблема 

пространственно-временной локализации основных клонов пратюркской 

общности. 

5. Циркумгобийская историко-культурная провинция как прародина 

прототюрков накануне первичного распада. Этнолингвокультурная история 

Циркумгобийской провинции в свете китайских нарративных источников 

(доханьская эпоха). История Циркумгобийской провинции в свете 

археологических источников. Проблема историко-культурного 

районирования провинции. «Скифоидные» культуры южного сектора 

Циркумгобийской провинции 1 тыс. до н. э. и проблема выделения 

ордосской культурно-исторической общности эпохи бронзы 

(археологические культуры  «верхнего слоя Сяцзядянь», юйхуанмяо, 

маоцингоу, таохунбала, янлан и др.). Культуры плиточных могил 

(дворцовская, бурхотуйская и др.) в всточном и северо-восточном секторе 

Циркумгобийской провинции. Хозяйственно-культурный уклад населения 

южного и северного секторов и проблема взаимодействия носителей культур. 

Основные маршруты сезонных миграций пасторальных племѐн. 

6. Проблематика этнолингвокультурной истории  Циркумгобийской 

провинции в 1 тыс. до н. э. Проблема смыслового содержания   

«этнонимической» номенклатуры древнекитайских источников (цяны, жуны, 

ди, жунди,ху, линьху, дунху, ухуань, сяньби, мужун, цифу, туфа, шивэй, , 

туюйхунь кумоси, кидань, сюнну, цзе, жужань, гаоцзюй, телэ, туцзюэ, 

хуэйхэ и т. д.). Проблема этнической идентификации древних этнонимов. 

Проблема аффилиации археологических памятников и 

этнолингвокультурных общностей. 

7. Этнолингвокультурная история  Циркумгобийской провинции во 

второй половине 1 тыс. до н. э. Распад прототюрксого  
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этнолингвокультурного универсума в середине 1 тыс. до н. э. и его 

последствия. Проблема этноязыковой атрибуции линьху(огузы)и дунху  

(огуры) китайских источников. Проблема взаимоотношения праогузского и 

праогурского  этнолингвокультурных континуумов (вторя половина 1 тыс. до 

н. э. – 1 тыс. н. э. Проблема огурского горизонта в истории степной Евразии. 

Проблема огурского субстрата в этнолингвокультурогенезе средневековых 

монголов.  Проблема этнолингвокультурной принадлежности древних 

уйгуров (до 7 в. н. э.). Проблема места и роли конгломератной конфедерации 

Телэ в древней истории тюрков. Проблема этнолингвокультурной 

идентификации туцзюэ китайских династийных хроник. Место и роль  

правящего клана Ашина, он-уйгуров и токуз-огузов в истории 

Древнетюркских каганатов. Актуальные проблемы тюркской этнонимики  (с 

точки зрения исторической науки). 

Разумеется, большая часть из перечисленных здесь насущных проблем 

тюркской историософии из-за лимита времени даже не будет затронута в 

ходе работы предстоящего Круглого стола «Тюрки в Древнем Мире» Но я в 

душе лелею надежду, что эта первая ласточка, принесшая в Туркестан идею 

широкого и квалифицированного обсуждения проблем древней истории 

Тюркского Мира, будет не первой и последней, и надеюсь, что наши встречи 

продолжатся и в дальнейшем станут регулярными. Тогда многие из 

сформулированных здесь проблем будут обсуждены на более высоком 

уровне знаний молодых исследователей. 

А для того, чтобы эти мечты стали воплощаться в жизнь, надо 

предпринять реальные шаги. Проблема тюркской палеоистории в первую 

очередь опирается на отсутствие профессиональных кадров, подготовленных 

к работе с самыми разнородными источниками.Для успешного 

иконструктивного исследования сложнейших проблем предыстории 

необходима стратегия интеграции наук и синтеза источников( Клейн, 1988, 

13 – 23). Поэтому в первую очередь надо налаживать подготовку 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля – умеющих 

одинаково хорошо разбираться как в тонкостях методики этнической 

атрибуции археологических артефактов, так и лингвистической 

палеонтологии и компаративно-контрастивно-контактологической 

лингвистики. В этой связи предлагаю обсудить проблему введения в 

программы исторических факультетов ведущих вузов спецкурсов  

«Методика и источники палеоисторических исследований». «Основы 

лингвистической палеонтологии», «Язык как исторический источник» и т.п. 

На филологических факультетах необходимо поднять научно-теоретический 

и методологический уровень преподавания дисциплин сравнительно-

исторического цикла и больше обращать внимания на современные 

междисциплинарные направления в свете актуальной в наше время 

антропоцентрической парадигмы 

И наконец, чтобы молодые специалисты получили возможность 

практического приложения полученных специальных знаний в ведущих 
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научно-исследовательских институтах, разрабатывающих насущные 

проблемы социально-гуманитарных дисциплин, организоать специальные 

научные лаборатории по изучению перечисленных выше особо актуальных 

аспектов тюркской предыстории. 
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Біз ежелгі грек тарихшылары Геродоттың(б.э.б. 484- б.э.б. 425 жж.) пен 

Страбонның (б.э.б. 64/63- б.э.б. 23/24жж.), Ктесийдің (б.э.б. V ғасырдың соңы 

– б.э.б. IV ғасырдың басы ) берген мҽліметі бойынша ежелгі дҽуірде Окс пен 

Яксарт ҿзенінің жағасында  соғыста жеңіліп кҿрмеген , қаһармандығы, соғыс 

ҿнерін жақсы білуі жағынан аты шыққан дҥниеге аты белгілі массагеттердің 

жасағанын білеміз. Геродот бул ҿте жауынгер халықтың ҽйел патшасы 

Томиристі, ол жҿнінде массагеттер «Томирис» деген эпосын жырлайтынын 

айтып,  оның  қысқаша мазмҧнын келттіреді. Томирис сҿзін 

(грек. Τόμσρίς, кҿне парс. Tahm-Rayiš, кҿне иран.: Tahmirih — "Батыл") ежелгі 

парсы тілінде «батыл» сҿзінен келтіріп шығарады. Патшайымның жасаған 

кезеңін б.э.б. 570- 520 ж. ж деп келтіреді. Томирис сҿзіндегі «То» сҿзі Туран 

сҿзінің алғашқы айтылуы, Томиристің атын оның жасаған «Томы» қаласы 

мен де байланыстырады. Енді ежелгі массагеттер, олардың тарихы, жҿнінде 

жазылған еңбектер баршылық. Оларға тоқтап отыруға бҧл кішкене мақалада 

мҥмкіндігіміз жоқ болғандықтан біз Томирис патша жҿнінде халық аузында 

бҥгінгі кҥнге дейін жырланып келген қарақалпақ халық дҽстаны«Қырық қыз» 

жҿнінде сҿз етеміз. 

Қарақалпақтар ежелгі дҽуірден Арал теңізінің жағасында ежелгі Окстің 

Аралға қҧятын жерінде халық болып қалыптасқан тҥркі тілінде сҿйлеуші, 

мҧсылман дініндегі халық. Олардың ежелгі дҽуірі массагеттер мен 

байланысты, қарақалпақтардың тарихи ҽпсаналарында ҿздерін Окс ҿзенінің 

жағасында қалыптасқанбыз деп есептейді. Олардың ата-бабалары ежелгі 

дҽуірде балықшылық жҽне шаруашылық пен айналысқан. «Массагет» деген 

сҿздің ҿзі  «балық жеуші халық» деген мағынаны береді. Жҽне басқа жазба 

деректерде «мас» -балық жеуші», «сагет» - батпақтың сактары деген деп 

айтылады. Томирис ежелгі дҽуірде массагеттердің ел билеген атақты ҽйел 

патшасы. Оның атын есіткен ахаменидтер патшасы, «дҥниенің тҿрт қҧбланы 

тҧтас билеймін» деп ҿзін «жеңілмейтіндер» деп есептеген Кирдің(ж.ж.с.д. 

558-530.)  Орта Азияға   шабуылы жҽне еш жеңіліп кҿрмеген Кирдің Томирис 

тарапынан ашық шайқаста тас талқан болып жеңілуі мен байланысты тарих 

бетінде қалған. 

Томиристің Кир мен дипломатиялық сҿйлесуі, Томиристің Кирге айтқан 

сҿздері, оның елдің бейбітшілігі ҥшін ҽрекеті, қан тҿкпей, елді бҥлдірмей 

Кирдің ҿз еліне қайтуын ҿтініш етуі, Томиристің жалғыз ҥлы Спаргаписті  

Кирдің баланы мас етіп, тҧтқын етуі, баласының ҿлімі, енді Томиристің адам 

баласы кҿрмеген соғысқа шығып, Кирдің ҽскерлерін тас талқан етіп жеңуі, 

оның Кирдің келлесін адам қаны толы меске салып: «Мені жалғыз баламнан 

айырып жҧлыныма пышақ урдың, жауыз! Адам қанына тіріңде тойғаның жоқ 

еді, енді ҿлгеніңде сені мен тойдырайын, қалағаныңша адам қанын ішіп жата 

бер!» деген сҿзі ғасырдан ғасырға ҿтіп келеді. Тарихта ҿткен батырлар кҿп, 

бірақ олардың айтқан сҿзі Томиристің сҿзіндей жеткен емес. Бҧл ғажайып 

батыр ҽйелдің дҧшпанға деген жеккҿрушілік пен осы айтқан сҿзін адамзат 

тарихы ҧмыта алмайды, бір неше ғасырлар бҧл сҿзді қҽдірлеп,  ҿз Отанын 

қорғап білетін жастарды тҽрбиелеуде пайдаланып келеді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BD%D0%B5_%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
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Томиристің аты дҥние халықтары тарихында белгілі, оның даңқын 

дҥние тарихшылары тарих бетінде қалдырды жҽне дҥниеге жайды. Батыр 

ҽйелдің қайсарлық пен ҿз дҧшпанын жеңген кезде айтқан сҿзін есіткен 

адамзат оған таң қалып келеді, оның образын жасауға дҥниеге аты белгілі 

ақындар, жазушылар, художниктер жарысып  келді. Орта ғасырдағы Тҥстік 

Нидерланд художнигі Европа бароккосының шебері 1622-жылы Питер Пауль 

Рубенс (1577-1640)  «Тумарис Кирдің келлесі алдында» деген картинасын 

жазды. 1672-жылы итальян художнигі Маттио Преттидің (1613-1699) сызған  

«Тумарис патшайым», Флоренция художникі Андреа дель Кастаньо(1423-

1457) «Томирис» картинасы дҥниеге белгілі. Қарақалпақ жазушылар 

Томирис жҿнінде романдар, поэмалар, дарамалар, киносценарийлар жазды. 

Томиристің қарақалпақ тарихына, фольклорына қатысы  жҿнінде 

қарақалпақ ғалымдары  Н.Дҽуқараев, О.Кожуров, Қ.Айымбетов, С.Камалов, 

М.Нурмухамедов, И.Сағитов, Қ. Мақсетов, Х.Есбергенов, орыс 

ғалымдарынан С.П.Толстов, Л.С.Толстова, А.Жданко, Л. Климович, т. б. 

ғалымдардың еңбектерінде сҿз етілді. «Қырық қыз» дастаны жҿнінде 

диссертациялар, ғылыми еңбектер жазылды. Проф. Қ. Мақсетовтың 

«Қарақалпақ халық дҽстаны «Қырық қыз» монографиясында Томиристің 

прототипі «Қырық қыз»дҽстанындағы Гҥлайым екендігін дҽлелдеп береді. 

Ежелгі Сициялық тарихшы Диордордың (б.э.б. I ғасыр) ―Кітапхана‖ 

шығармасында, тарихшы Ктесидің тарихи шығармаларында ҽйел ҽскер 

басылар Зарина жҽне Стриангия жҿнінде мҽліметтер, Харес Митиленский 

(б.э.б. IV ғасыр) жазып қалдырған Зариардр жҽне Одатида жҿніндегі 

ҽпсаналары ежелгі дҽуірде бҧл жерде жасаушы халықтарда ҽйелдердің 

қоғамдағы орны жоқары болғандығын кҿрсетеді. Осы ел қорғаған батыр  

ҽскер басылары патшайымдары қарақалпақтар арасында терең жасағанын  біз 

қарақалпақтардың рудың ураны етіп ҽйелдерді алғанынан кҿреміз. 

Қарақалпақтарда рулардың келіп шығуын ҽйелдер мен байланыстыруы, 

ҽйелдердің аттарын руларға ҽскери уран етіп алуы да осы ежелгі 

массагеттердегі ел басқарған батыр ҽйелдер образы мен байланысты. 

Мысалы, қарақалпақтарда мҥйтен руының ураны Ақшолпан, мҥйтендер 

соғысқа аттанарда Ақшолпанды уран еткен, оның атын уран ету оларға  

дҧшпанды жеңуде жҽрдем берген. Сондай қыят руының да ураны Арухан т.б. 

Ҽзийз қарақалпақ ҽйелдерін сҿз еткенде халқымыз аттарын байрақ етіп 

тҿбесіне кҿтерген, дҧшпан мен соғысқанда осы ҽйелдердің рухына сиыну  

халыққа кҥш, жигер берген. Осындай ҽзийз апаларымыз Ақшолпан менен 

Арыўханның атын айтпай кету мҥмкин емес. Ақшолпанның атында «Ақ» 

жҽне «Шолпан» сҿзіне ғалымдар кҿңіл бҿліп, бҧл ежелгі космогониялық 

мифтер, космосқа Кҥн, Тҽңір қҧдайына сиынған дҽуірдің естелігі ретінде 

қарап келді. Бҧл екі ҽйелдің атын ҥлкен-ҥлкен руларға ҽскери уран етіп 

алынуы ежелгі грек, шуммер-аккад мифтеріндегі табиғатта мҽңгі жасайтын 

тірішіліктің қҧдайы («умирающий и воскресающий»), шопандардың пірі 

Таммуз жҿніндегі мифтер мен байланысы бар. Таммуз шопандардың пірі 

болса, Ақшолпанның ҽкесі Жайылған бабамызда шаруа, шопандардың пірі. 
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Ақшолпанның ауырып жатырған ҽкесін  бағуы, ҿліп бара жатқан ҽкенің оған 

берген батасы, «ҿліп бара жатқан жҽне тіріліп жатқан» тірішіліктің 

символикалық образдары. Таммуз шуммер-аккад мифтерінде тірішіліктің 

қҧдайы Иштардың кҥйеуі, ал Иштар болса Шолпан жҧлдыз. Ақшолпан 

жҿніндегі ҽпсаналардың ежелгі шуммер-аккад мифтері мен байланысты 

екендігіне кҥман жоқ. Бҧл жерде ежелгі дҽуірде ҽйелдердің қоғамда бірінші 

орында тҧрған аналық дҽуірінің (матриархат) млтивдері, ел қорғаған ҽйел 

патшалары ежелгі массагеттер мен байланысты. Қарақалпақ халқы ҿз ҧлттық 

санасында, ғҧрп-ҽдеттерінде, ежелгі дҽўирде-ақ ҽйелдерді қҧрмет етіп, 

қоғамда оларға қҧрметті орынды беріп келгендігін, бҧл  аз ғана халықтың 

шынында да ҽйелдер патшалық еткен ежелгі массагеттердің ҽулеті екендігін 

дҽлелдейді. Ежелгі массагеттердің ҽйел патшалары, ҽйелдердің руларға уран 

болуы, ел қорғаған батыр ҽйелдері жҿніндегі жырлары бізге  ―Қырық қыз‖ 

дастаны болып жетті. Қарақалпақ халқының фольклорында  ―Қырық қыз‖ 

сияқты дастанның сюжетінің жасауы, осы ежелгі дҽуірдегі батыр патшайым 

Томиристің халық ауыз ҽдебиетіндегі образы. Тарихта болған оқиға еш 

қашан ізсіз жоғалып кетпейді, халықтың жадында ол қандай формада болса 

да сақталып қалады. 

«Қырық қыз» дастаны қарақалпақ жырауларының репертуарында  

жырланған дастан. Оны 1939-жылы Қурбанбай (1876-1958) жыраудан С. 

Мҽуленов, Ш. Хожаниязов, А. Бегимовлар жазып алды [1].  1948-жылы осы 

вариант баспадан шықты[2]. «Қырық қыз» дастанының екінші вариатын  

1961-жылы Қ. Мақсетов белегілі қарақалпақ жырауы Қияс Ғайратдиновтан 

жазып алады. Содан бері бҧл дҽстанның Қурбанбай жырау варианты  алты 

рет баспадан шықты. Дастан орыс тіліне 1951 -жылы жҽне  1956-жылы , 

ҿзбек тіліне 1948-жылы, қазақ тіліне 1959-жылы, қырғыз тіліне 1960-жылы, 

туркпен тіліне 1958-жылы аударылып баспадан шықты. 1997-жылы Нҿкіс 

қаласында  «Қарақалпақ халық дҽсааны «Қырық қыз» жҽне тҥркі халықтары 

фольклорын зерттеу мҽселелері» атты халықаралық ғылыми конференциялар 

ҿткізілді. Ғалымдар бҧл дҽстанды ежелгі ел қорғаған амазонкалар 

(С.П.Толстов, Т.А.Жданко) жҿнінде жырланған дҽстан деп бағалап 

келді.«Қырық қыз» дастаны жҿнінде белгілі француз жазушысы Луи Арагон 

ҿзінің «Совет ҽдебиеттері» деген еңбегінде бҧл дастанның геройларының 

француздардың атақты «Роланд жҿнінде жыр» эпосының геройлары мен 

рухы жағынан жақын екендігін айтты. 

«Қырық қыз» дастаны батыр қыз Гҥлайымның ел қорғауда кҿрсеткен 

қаһармандығы жҿнінде жырланады. Томиристің батырлығы дҥниеге 

жайылып, оны айттырып Кир келсе, Гҥлайымның да батырлығы кҿп елдерге 

жайылып, оны айттырып кҿп елден патша, хан, билер келе баслайды. 

Солардың бірі қалмақтың ханы Суртайша.  Томирис ҽскери ҿнерді терең 

білетін, батыр, стратегик, патша болса, Гҥлайымда ҽскери ҿнерді жақсы 

білетін батыр қыз. Томирис ҽз ҽскерлеріне соғыс ҿнерін білуі, жерде 

қылышласу, аттың ҥстінде қылыштасу, найза ату, кҥресу сияқты ҿнерін 

жақсы ҥйретіп қойған болса, Гҥлайымда солай, ол қырық қызды жинап 
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ҽскери дайындық ҥшін Миуалы қаласына барып ҽскери дайындық істейді. 

Ахеменидтер патшасы Кир Томириске «ғашықпын саған, ҿз еркің мен маған 

бағынасың, болмаса еліңді басып аламын» деп шарт қойса, «Қырық қыз» 

дастанында Сҧртайша Гҥлайымның елін Гҥлайым ҽскери дайындықта 

жҥрген кезінде бірден басып алады. Томирис пен Кир ортасындағы 

дипломатиялық сҿйлесулер «Қырық қыз» дҽстанында жоқ. Гҥлайым менен 

Томиристің ҧқсас жері Томирис елін бейбіт, абадан, бай турмыста 

жасатқызса, Гҥлайымда сондай. Гҥлайым ҿз ҽкесінен Миуалы деген жерді 

сҧрап алып, сол жерге су апарады, егін егеді, тамылжыған бағ етеді. Дҽстанда  

қалмақ ханы Сҧртайша Гҥлайымның елін бірден басып алады. Қаласын 

ҿртейді, адамдарын қҧл етіп алып кетеді. Осы Сҧртайшаның Гҥлайымның 

елін басып алған мотиві Томирис жҿніндегі ҽпсаналарда жоқ. Онда Кир 

Томиристің еліне бару ҥшін Окске кҿпір салуы керек болады. Оның кҿпір 

салып жатқанын кҿрген Томирис Кирге елші жібереді. «Кир, Окске кҿпір 

салып ҽуере болмасын, ол кҿпір оған жақсылық ҥшін қызмет етеме ол 

білмейді. Жақсысы, ҿзеннен ҿтіп біз тарапта соғысқысы келсе, соны айтсын, 

мен ҽскерімді ҥш кҥндік жолға алып кетемін, ҥш кҥнде ҿтіп алады. Ал, бізің 

ҿтуімізді қаласа, ол да соны істесін, мен ҿзеннен ҿтіп алып соғысты 

бастаймыз» дейді. Кир ҽскербасылары мен ойласады. Оғаң ақылгҿйі Крез: 

«біздің ҿткеніміз мақҧл, бір адым болса да олардың жерін басамыз. Олар бҽрі 

бір жеңіледі» дейді. Сҿйтіп Кирдің ҽскерлері ҿзеннен ҿтіп алады. Бҧл 

эпизодтар «Қырық қыз» дастанында жоқ. Томирис ҿлген патшаның ҽйелі,  

Спаргапистің анасы болса, «Қырық қыз» дастанында Гҥлайым қыз, оның 

отбасы, баласы жоқ. Дастанда Сҧртайшаның Гҥлайымның елін тас талқан 

еткені, қаласын ҿртеп, халқын қҧл етіп алып кеткен мотиві тек осы дастанда 

ғана бар. Бҧл жерде Сҧртайшаның ҽделетсіздігі Гҥлайым жоқта елін басып 

алуы, Томиристе Кирдің ҽделетсіздігі Томиристің баласы Спаргаписті алдап, 

мас етіп тҧтқын етуі, баласының маслығы кетіп ҿзінің қандай жағдайға 

тҥскенін білген кезде, Кирден қолын боасатуын ҿтініш етіп, абайсыз тҧрған 

Кирдің ҽскерінің қанжарын алып, ҿзін ҿлтіру деталы. Осы эпизод «Қырық 

қыз» дастанында болмағаны менен Гҥлайымның ашуын қайнатқан оның 

абайсызда келіп еліне топылуы. Осы жағдайға тҥскен Томиристі тоқтату 

мҥмкін емес, Гҥлайымды да тоқтату мҥмкін емес. Екі батырдың елі ҥшін жан 

аямай соғысуы табиғи. Екі батыр ҽйелдің дҧшпанын тас талқан етіп жеңуі 

бірдей. 

«Қырық қыз» дастанында бҧл кҿрсетілген сюжеттік мотивтер негізгі 

сюжеттік линияда тҧрады. Бҧдан басқа қосымша сюжеттерге дастан бай. 

Дастанда Гҥлайымның сҥйген жігіті Хорезм батыры Арыстанға байланысты 

сюжет берілген. Арыстанда Гҥлайымның қабарын есітіп, сыртынан ғашық 

болып іздеп келеді. Екі батыр кҥш сынасып дос болады. Гҥлайымға Арыстан 

ҧнайды, оны шын кҿңілі мен сҥйеді. Арыстан Гҥлайымға қосылу ойын 

айтқан кезде Гҥлайымның елі Сҧртайшаның қолында еді. Гҥлайым «елім 

дҧшпан қолында қиналып, ата анам жылап жатқанда мен махаббатқа беріле 

алмаймын» дейді. Бҧны есітіп Арыстан Гҥлайымға қосылып Сҧртайшаның 
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еліне аттанады. Ол Гҥлайымға дҧшпанын жеңуге жҽрдем береді. Дастанда 

Арыстан нағыз батыр, ол сҥйгені Гҥлайым ҥшін ҽрқандай қиыншылық пен 

кҥресетін батыр образында беріледі. Дастанның соңында Арыстан мен 

Гҥлайым қосылып, той мен аяқталады. 

Дастанда Гҥлайымның образын кҥшейту ҥшін оны алты ағасының 

образы берілген. Алты ағасы дҧшпан келгенде оларға қарсы тҧра алмай 

қашады. Бҧл образдардан қорқақ, елін қорғай алмайтын ер адамдардың образ 

беріледі. 

Дҽстанда біздің ата-бабаларымыздың  ҽйелдер ҥшін халықтың моралы 

етіп адамгершілікті,  тҧрақтылықты, Отанды сҥйюді бірінші критерия етіп 

қояды. Халқымыздың моралында ҽйелдердің ҿз елін, халқын, халықтың ар-

намысын қорғауды,  ҽйелден  тҿзімділікті,  халықтың басына тҥскен қандай 

қиыншылық болсада жеңуді талап етеді. 

―Қырық қыз‖ дастанында Гҥлайым сҥйгені  Хорезмнің батыры Арыстан 

мен  кездескен кезде Арыстан оған махаббатын білдіргенде ол «қазір елім 

дҧшпан қолында қиналып жатқанда махаббат тыңдайтын кез емес» деп 

сҥйгеніне ескертуі қаншама дҽрежеде қыздың моралдық жақтан тазалығын, 

рузының кҥштілігін кҿрсетеді.  Қыз жігітті сҥйіп тҧрса да, сҥйюшілік 

жҿніндегі  сҿзді есіткісі келмейді, ол ҿз сезіміне ерк бермейді, жеке басын 

ойламайды, ол халқын ойлайды. Бҧл ҽйелдерден талап етілетін халықтың 

моралы. 

«Қырық қыз» дастанына сюжет болған материалдар бекерден туылған 

емес, ол қарақалпақ халқының тарихи жадында сақталып келген ҽжайып 

анамыз батыр Томирис жҿнінде халық аузындағы ҽпсаналардың негізінде 

пайда болған. Қарақалпақ фольклоры ел басқарған ҽйелдер жҿнінде 

ҽпасаналарға бай. Бізге белгілі Х!Х ғасырда Орталық Азия жерін ҥйрену 

ҥшін Россия бір неше ғалымдарын жібереді. Олар келіп халық арасында 

болып, халықтың ауыз ҽдебиетін, ҿлеңдерін, турмысын жазып алады. 

Қарақалпақтардың ҽйелдері дің батырлығы жҿніндегі ҽпсаналары    

Қарақалпақстан жеріне келген орыс ғалымдарын, этнограф, лингивисттерін 

таң қалдырмай қоймады.  1875-жылы орыс патшасының журналы «Древняя и 

Новая Россия» журналында белгілі ғалым, этнограф  Н. Каразинниң 

«Ҽйелдер патшалығы жҿнінде ертегі» шығармасын басып шығарды. Ертегіні 

Н. Каразин  Қарақалпақстанның Шымбай қаласының базарында отырған 

кемпірден жазып алғанын айтады. Ертегіде бҧрын ерте замандарда ҽйелдер 

патша болған, ел қорғаған деп басталады. Ҽйел патшаны еш бір патшалар 

жеңе алмаған. Ҽйел патшаның ҽскерлері де ҽйелдер болған. Олар ҿз 

патшалығын сақтап қалу ҥшін ер бала туылса ҿлтірген. Бір кҥндері 

патшайымның ҿзі ер бала туады. Ол ҿз баласын ҿлтірткізе алмайды, оны 

жасырын жердің астында қала салып,  сонда сақтайды. Ол жерде басқа ҽскер 

қыздарда туылған ер баласын сақтайды екен. Патшайымның баласы ер жетіп, 

басқа балдар мен ҽйелдер патшалығына қарсы кҿтеріліс жасайды, бірақ жеңе 

алмайды. Патшайым кҿтерілістің басшысы ҿз баласын кҿріп, жеңілген ҿз 

баласын ҿлтіре алмайды, ол ҿз тахтын баласына береді де ҿзін ҿлтіреді. Бҧл 
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ертегі ежелгі матриархат дҽуірінен патриархат дҽуіріне ҿту кезеңінен мҽлімет 

береді. Біздің ҥшін ертегінің маңыздылығы сонда, бҧл ертегі де де ҽйелдер 

патшалығының, ҽйелдердің ел қорғағанынан мҽлімет беретіні. Бҧдан басқа 

біздің ғасырдың басында Орталық Азияға келген Европа ғалымы Марко 

Полоның(1254- 1324) еңбектерінде де ҽйел ҽскер басылары жҿнінде 

жазылған(Анжиарым жҿніндегі ҽпсананы, онда Анжиарымның елін қорғауда 

кҿрсеткен батырлығы жҿнінде халық аузындағы ҽпсананы келтіреді). 

«Қырық қыз» дастанының сюжеті бір неше ҽйелдердің батырлығы, ел 

қорғауы, жҿніндегі халық аузындағы ҽпсаналар,  басқа легендалар, тарихи 

ҽңгімелердің негізінде пайда болған, генетикалық тамыры ежелгі Томирис 

басқарған ҽйел патша жҿніндегі аңыз бен байланысады. 
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доктор филологических наук, профессор, декан факультета крымско-татарской и 

восточной филологии ТА  КФУ им. В.И.Вернадского, Симферополь, Россия 

 

Самыми древними обитателями Северного Причерноморья известными 

нам из ассирийских, аккадских и других античных источников были тавры, 

киммерийцы, скифы, сарматы, саки и другие племена. 

Тавры проживали в предгорном и горном Крыму, а также на южном 

побережье;  от этого слова  и происходит древнее название горной и 

прибрежной части Крыма Таврика, Таврия, Таврида.  Описывая территорию 

обитания тавров, Геродот отмечал: «Это - исконная Скифия, она начинается 

от устья Истра (Дуная), обращена к югу и простирается до города, 

называемого Каркинитидой (совр. г. Евпатория). Отсюда идет гористая 

страна, лежащая вдоль того же моря. Она выдается в Понт (Черное море) и 

населена племенами тавров вплоть до так называемого Херсонеса 

Скалистого (Керченский полуостров). Херсонес этот на востоке выступает в 

море. Подобно Аттике две четверти границ Скифской земли (на юге и на 

востоке) окружены морем. Тавры живут в части Скифии соответствующей 

Аттической земле» (Геродот. История. Кн. 1У.  Мельпомена. Библиотека 

«Вехи», 2008, с.99). 

Все последующие античные и средневековые историки и географы 

писали о том, что тавры живут в горной части Крыма. Страбон отмечал, что 

скифское племя тавров прежде занимало большую часть Крыма. Однако уже 

во времена Страбона территория, занимаемая таврами, значительно 



48 

сократилась из-за колонизации южного побережья Крыма греками, которые 

стали создавать на южном берегу укрепленные города. Так, Страбон в своей 

«Географии» писал: «Херсонесом владеют правители Боспора, хотя вся эта 

область опустошена постоянными войнами. Прежде они владели только 

небольшой частью страны около устья Меотиды и Пантикапея до Феодосии, 

а большая часть до перешейка и Каркинитского залива занимало скифское 

племя тавров (выделено нами – А.М.).  Вся эта страна, а также почти вся 

область за перешейком до Борисфена называлась Малой Скифией. (Страбон. 

География. Кн. VII. (Перевод, статья и комментарии Г.А. Стратановского). – 

М., 1964, с. 284). 

Из этого отрывка видно, что тавры были скифским племенем, 

следовательно, они, как и скифы, говорили на близкородственных языках. 

Прежде чем завоевать Херсонес, греки-колонизаторы вели ожесточенные 

войны с таврами, мужественно защищавшими свои исконные земли и дома. 

В результате этих войн все южное побережье Крыма было разорено и 

опустошено, а жители большей частью  уничтожены. 

Плиний Старший сообщает, что в Таврских горах проживают 30 племен, 

из которых 23 в глубине горного массива, 6  -  в городах, расположенных 

ближе к морю. Дальше Плиний перечисляет названия этих шести таврских 

племен: «… это оргоцины, харакены, ассираны, стактары, акисалиты и 

калиорды. По гребню же гор живут скифотавры». (Плиний Старший. 

Естественная история. Кн. IV (Перевод Б.А. Старостина). – М., 1953, с. 16). 

Этимологию указанных шести племен исследователям предстоит еще 

выяснить. 

Об этимологии слова тавры высказано несколько версий. Так, И.Н. 

Храпунов приводит две, по его мнению, наиболее вероятные гипотезы. Он 

пишет: «Полагают, что греки слышали, как называют себя сами тавры.  Это 

непонятное таврское слово напоминало им по звучанию греческое слово 

«бык». Так тавры получили свое греческое имя». (Храпунов И.Н. Древняя 

история Крыма. Симферополь, 2007, с.88). Остановимся на анализе этой 

версии. Здесь сказано, что тавры называли себя таврами. Затем греки стали 

также их называть таврами. Значит, слово тавры является этнонимом, то есть 

самоназванием тавров и его следует этимологизировать не на основе 

греческого языка, как делают предыдущие исследователи, а на базе таврского 

языка, являющегося близкородственным скифскому языку. Этимология 

слова тавры достаточно легко объясняется на базе тюркских языков,  в том 

числе и крымскотатарского. Слово тавры состоит из трех компонентов: 

тав+р+ы. Первый компонент тав- означает в тюркских кыпчакских языках,  в 

том числе и в кыпчакизированном диалекте крымскотатарского языка 

«гора»; второй компонент -р – это усеченный вариант слова эр/ир «человек», 

«мужчина», «племя», «люди»; третий компонент -ы  -  притяжательный 

суффикс. Первоначально это слово могло звучать как [тав-эр (лер)-и], что 

означает «люди, проживающие в горах», «горцы». Об этом писали и 

античные историки. Как видим, этноним тавры не имеет ничего общего с 
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греческими «быками». Много веков спустя точно также поступили при 

переименовании крымскотатарских топонимом и гидронимов. Село Учь-

къую, что в переводе означает «три колодца» (учь «три» и къую «колодец») 

назвали Учкуевка; скалу «Къош-къая» (къош – «два» и къая – «скала» на 

свой лад переименовали в Кошку; речку Къара-Сув (къара – «черный», 

«грязный», «мутный» и сув «вода») переименовали в Карасевку. 

Рассматривая переименованные крымскотатарские топонимы и гидронимы, 

истинные ученые должны выяснять истоки Учкуевки, Кошки и Карасевки, а 

не слепо этимологизировать данные названия  на основе русского языка в 

силу политических амбиций тех или иных правителей. К сожалению, так 

произошло и с этнонимом тавры, который пытались неудачно объяснить на 

базе греческого языка. 

В древнегреческих источниках встречается название тавроскифы, 

которое является не самоназванием данного народа, а внешним этнонимом. 

Называя тавров тавроскифами, окружающие народы подчеркивали их 

этническую близость. 

О близких взаимосвязях тавров и скифов свидетельствуют также 

археологи, занимавшиеся изучением содержания их захоронений. Так, 

И.Н.Храпунов пишет: «Вместе с погребенными (таврами – А.М.) хоронили 

различные вещи. Короткие мечи – акинаки, бронзовые наконечники стрел и 

железные удила ничем не отличались  от тех, что делали жившие в это время 

в степи скифы. 

Особенно многочисленны и разнообразны бронзовые украшения: 

кольца, браслеты, височные подвески, гривны, нашивавшиеся на одежду 

бляшки». (Храпунов И.Н. Древняя история Крыма. – Симферополь, 2007, 

с.73-74). 

Сохранившаяся письменная информация о таврах, в основном, 

негативна. Так, Геродот, описывая обычаи и традиции тавров, сообщает: «С 

захваченными в плен врагами тавры поступают так: отрубленные головы 

пленников относят в дом, а затем, воткнув их на длинный шест, выставляют 

высоко над домом, обычно над дымоходом. Эти висящие над домом головы 

являются, по их словам, стражами всего дома. Живут тавры разбоем и 

войной» (Геродот. История. Кн.1У. Мельпомена. 2008, с.103). 

О разбойничестве и пиратстве тавром Страбон писал: «Затем следует 

Древний Херсонес, лежащий в развалинах, и потом гавань с узким входом, 

где тавры (скифское племя) обычно собирали свои разбойничьи банды, 

нападая на тех, кто спасался сюда бегством. Эта гавань называется Симболон 

Лимен (совр. Балаклавская бухта – А.М.) (Страбон. География. Кн.У11. М., 

1964, с.282). 

Следовательно, из сообщений древних авторов мы узнаем о том, что 

тавры средства к существованию добывали разбоем, грабежом и пиратством, 

при этом грабили они в основном греков на суше и на море. Вряд ли такая 

характеристика тавров является объективной, так как с У1 века до новой эры 

греки начали военные действия против тавров и стали постепенно 
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завоевывать южное побережье Крыма, где с древнейших времен проживали 

тавры. Будучи истинными патриотами своей страны, древнегреческие 

авторы, возможно, оправдывая завоевательные походы своих соплеменников, 

всячески пытались очернить местное коренное население, которое, 

естественно, оказывало упорное сопротивление завоевателям, защищая свои 

дома и семьи. Археологи неоднократно отмечали, что тавры занимались 

земледелием и скотоводством, следовательно, вели мирный образ жизни. 

О пребывании киммерийцев в Крыму впервые упоминает 

древнегреческий поэт Гомер (приб. У111 век до н.э.). Так,  в «Одиссее» он 

пишет: «Закатилось солнце, и покрылись тьмою все пути, и судно наше 

достигло пределов глубокого океана. Там народ и город людей 

киммерийских, окруженные мглою и тучами; и никогда сияющее солнце не 

заглядывает к ним своими лучами…(Вестник древней истории. – 1947, № 1, 

с. 281). Анализируя этот отрывок, следует обратить внимание на то, что 

киммерийцы Гомера обитали на морском побережье и они жили в городе. А 

это значит, что киммерийцы вели оседлый образ жизни и не все они были 

«дикими кочевниками», как об этом утверждают некоторые античные 

авторы, а вслед за ними повторяют и отдельные современные исследователи, 

ибо наличие города свидетельствует об определенном уровне цивилизации 

данного народа. 

О киммерийцах, проживавших в Тавриде и восточнее Меотиды (совр. 

Азовское море), Геродот писал: «Кочевые племена скифов обитали в Азии. 

Когда массагеты вытеснили их оттуда военной силой, скифы перешли Аракс 

и прибыли в киммерийскую землю (страна, ныне населенная скифами, как 

говорят, издревле принадлежала киммерийцам) … И теперь еще в Скифской 

земле существуют киммерийские укрепления и киммерийские переправы; 

есть также и область по имени Киммерия и так называемый Киммерийский 

Боспор. Спасаясь бегством от скифов в Азию, киммерийцы, как известно, 

заняли полуостров там, где ныне стоит эллинский город Синопа» (Геродот. 

История. Кн.1У, с.11-12). 

Российский историк Н.М.Карамзин, опираясь на труды древнегреческих 

авторов, пишет: «Киммириане, изгнанные скифами (за 650 лет до Р.Х.), 

удалились отчасти в Малую Азию, отчасти в Германию, откуда они через 

несколько веков, под именем Цимбров, ворвались в Римские владения. Сие 

мнение есть общее;…(Карамзин Н.М. История государства Российского. – 

Т.1. М., 1989, с.176). 

Родственные киммерийцам племена достаточно четко указываются в 

работах античных авторов. Так, Евстарий в своих объяснениях к «Одиссее» 

Гомера, писал: « Эти киммерийцы, или скифы – кочевники, придя из 

западных областей океана, разграбили храм Аполлона в Дельфах. Вследствие 

этого поэт поносит их, как живущих во мраке» (Вестник древней истории. – 

1947. № 1, с. 285). И далее: «Арриан же говорит, что скифское племя 

киммерийцев, поднявшись со своей родины и вредя всем встречающимся на 

пути, дошло до Вифинеи» (Вестник древней истории. – 1947. № 1, с. 292). В 
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комментариях к «Землеописанию» Дионисия Евстарий отмечал: «Тавром он 

здесь называет другую гору, не тот восточный Тавр (Уральские горы), о 

котором будет сказано ниже, а северную часть того Тавра, у подошвы 

которой живет скифское племя киммерийцев (выделено нами – А.М.)». 

(Вестник древней истории. – 1948. № 1, с. 245). Следовательно, в указанных 

выше работах киммерийцев отождествляют со скифами, т.е. киммерийцы 

являются одним из скифских племен, и. естественно, говорят с ними на 

одном языке. 

При изучении этнической и языковой принадлежности киммерийцев 

мнения исследователей разошлись. Одно время их причисляли к фракийцам, 

кельтам, германцам, кавказцам. Теперь эти гипотезы признаны 

необоснованными. «Принадлежность киммерийцев к тюркоязычному народу, 

пишет Ю.Н.Дроздов, надежно подтверждается их этимологией. Корневой 

основой этнотермина «киммериец» является формант «киммер». С позиций 

тюркского языка его можно разделить на составные части так: ким  -  мер. 

Первая составляющая ким – это древнетюкское слово kimi (кими) «лодка, 

судно». Вторая составляющая -мер – это несколько искаженное слово мар, 

которое является фонетическим вариантом слова бар «есть, имеется» 

(Дроздов Ю.Н. Тюркскоязычный период европейской истории. – М., 2011, с. 

81). К этимологии киммеры, выдвинутой Ю.Н.Дроздовым, можно добавить 

следующее: этимология первой части кими / кеми  не вызывает возражений: 

и в древнетюркском, и в современных тюркских языках это слово также 

означает «лодка, судно, корабль». Вторая часть –р, по аналогии с 

этнотермином тавры,  является усеченным вариантом слова эр «мужчина, 

человек». Третья составляющая –ы/ -и  - это привнесенное окончание. 

Следовательно, первоначально это слово могло звучать [kimi-eri], что в 

переводе означает «паромщик».  Косвенно о достоверности данного перевода 

свидетельствует и Геродот, когда он говорит о Киммерийских переправах. 

Современные исследователи считают, что киммерийцы исчезли 

бесследно. Однако Прокопий из Кесарии, описывая народы, обитавшие в 

районе Меотийского болота, отмечал: «…народы, которые тут живут, в 

древности назывались киммерийцами, теперь же зовутся утигурами» 

(Библиотека иностранных писателей о России. Отделение первое. – Т.1. 

СПБ., 1836, с. 384). Далее он продолжает: «В древности великое множество 

гуннов, которых тогда называли киммерийцами, занимало те места, о 

которых я недавно упоминал, и один царь стоял во главе их всех. Как-то над 

ними властвовал царь, у которого было двое сыновей, один по имени Утигур, 

другому было имя Кутригур. Когда их отец окончил дни своей жизни, оба 

они поделили между собой власть, и своих подданных каждый назвал своим 

именем. Так и в мое время они именовались одни утигурами, другие 

кутригурами» (Там же, с. 385). Здесь Прокопий прямо указывает, что в 

древности гуннов называли киммерийцами, а в его время утигурами и 

кутригурами. У тюркских народов обычай передачи имени вождя всем 

подвластным ему племенам существует издревле. Так, тюркские племена, 
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возглавляемые Узбек-ханлм, получили этноним узбеки. Огузо-сельджукские 

племена, возглавляемые Осман-пашой, получили этноним османцы (ныне 

турки). 
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Тҥркологияда тҥрк тилдеринин тилдик жалпылыгына жана алардын 

жаралышы, ҿнҥгҥшҥ, тҥрк тилдер бҥлҿҿсҥ катары калыптанышына 

байланышкан проблемалар ҿтҿ арбын. Мындай проблемалуу жана тилдик 

ҿнҥгҥҥнҥн кийинки жагдайын аныктай турган кҿп маселелердин ичинде тҥрк 

тилдеринин базистик лексикасын, ҿзгҿчҿ уңгуга тиешелҥҥ маселерди терең 

изилдеп-иликтҿҿ тҥркологиядагы орчундуу кҿңҥл бурула турган илимий 

проблемалардан экендигинде шек жок. Бҥгҥнкҥ кҥндҿ ―тирҥҥ‖ тил катары 

колдонулуп жҥргҿн тҥрк тилдеринин жаралышы да, ҿнҥгҥшҥ да, тҥрк 

тилдери деген жалпылыкты тҥзҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ да жана тарыхый ҿнҥгҥҥ 

жолу да уңгу проблемасы менен тҥздҿн-тҥз карым-катышта аныкталат. 

Анткени уңгу тилдин структуралык жактан ҿтҿ жҿнҿкҿй, бирок тилди тил 

кылып турган ҿтҿ маанилҥҥ бирдиги катары тилдин ҿзҥ сыяктуу эле ҿтҿ 

байыркы мезгилге таандык, тилдин лексикалык кору, лексикалык байлыгы, 

сҿз жасоо мҥмкҥнчҥлҥктҿрҥ ушу уңгу аркылуу шартталат, уңгусуз сҿз 

болушу, жаңы сҿздҥн жасалышы да мҥмкҥн эмес. Ушунун ҿзҥ тҥрк 

тилдериндеги, жалпы эле алтай тилдериндеги уңгу проблемасына, уңгунун 

табиятын тҥшҥнҥҥгҿ карата болгон окумуштуулардын кызыгуусун 

арттырып, изилдҿҿ аракеттеринин артышына ҿбҿлгҿ тҥздҥ. Албетте, уңгу 

маселеси тарыхый лексикологиянын предмети, ошол эле учурда ал тарыхый 

морфологиянын да предмети катары тилдин ҿткҿн тарыхына кайрылуу, аны 

ретроспективдик ҿңҥттҿ баяндоо аркылуу мҥнҿздҿлҿт, б.а. тилдин ҿткҿн 

байыркы мезгилдердеги ал-абалына, андагы фактыларга таянуу менен, 

уңгунун структуралык типтерине, алардын фонетикалык структураларын 

аныктоого, пратҥрктҥк кҿрҥнҥшҥн реконструкциялоого, андан ары 

прототҥрктҥк мезгилдеги абалын аныктоого аракеттер жасалат, алтай тилдик 

жалпылыкты мҥнҿҿздҿгҿ мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥлҿт, алтай тилдик жалпылыктан 

ажыроо процессиндеги фонетикалык жана морфологиялык кҿрҥнҥштҿр 

талдоого алынат. Мына ушулар тҥрк уңгусунун ачыктыгын, морфемалардын 

жиктелип турушун кҿрсҿткҿн морфологиялык процесстердин негизиндеги 

ачык жиктелҥҥлҿрдҥ аныктоого мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҿт. Мындан тҥрк 
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уңгусундагы ҿзгҿчҿлҥк – бул тҥрк тил тобунун тилдик жалпылыгы бузулуп, 

ар бири ҿз ҿзҥнчҿ тил катары жиктелишинде, ҿнҥгҥп, бҥгҥнкҥ абалга 

жетишинде терең эволюциялык лингвистикалык процесстер ҿткҿндҥгҥн 

―кҿрсҿтҥҥ‖, чагылдыруу мҥмкҥнчҥлҥгҥнҿ ээ экендигинде, ар бир тҥрк 

тилинин уңгу сҿздҿрҥндҿ ушул тарыхый эволюциялык процесстердин 

кҿрҥнҥп тургандыгында, б.а тҥрк уңгуларынын семантикалык жана 

структуралык жигинин ачык жана белгилҥҥ экендигин аныктоонун 

зарылдыгында. 

Албетте, уңгу тҥшҥнҥгҥ тҥрк тилдеринин структуралык тҥзҥлҥшҥндҿгҥ 

ҿтҿ татаал, талаш-тартыштуу проблема, бҥгҥнкҥ кҥнгҿ чейин канчалаган 

изилдҿҿлҿр жҥргҥзҥлбҿсҥн, ал проблема алигиче илимий так, таасын 

аныктала элек. Уңгунун татаалдыгы, анын тарыхый жактан семантикалык, 

структуралык ҿзгҿрҥҥлҿргҿ учурашында, ошол абалында калыптанышында 

жана колдонулуп жҥрҥшҥндҿ. Бул боюнча А.Н.Кононовдун тҿмҿнкҥ 

пикирин келтире кетҥҥ ашыктык кылбас: ―Корень слова – понятие 

историческое в том смысле, что структура корня изменяется в зависимости 

от ряда обстоятельств, и в первую очередь от сохранения или угасания 

словотворческой способности отдельных формантов: известно, что в 

современных тюркских языках исходной основой для образования глагола 

bayla – ―связывать‖ служит имя существительное bay – ―связка‖, ―узел‖, 

состоящее из глагола ba – ―связывать‖ + афф. отглагольного 

существительного -γ/-g, ср. еще: ba+n – ―обвязываться‖, ba+l – ―быть 

связанным‖, ögrän–―учиться‖ <ög – ―разум‖ <ö – ―думать‖, sana – ―считать‖ 

<san – ―счет‖ <sa – ―считать‖ (>san–―считаться‖ [А.Н.Кононов, Л.1980, 76-б.]. 

Арийне, тҥрк уңгусунун табияты, маңыз-мааниси ар кыл ҿңҥттҿн, ар 

тҥрдҥҥ позициядан каралышы мҥмкҥн: тарыхый-генетикалык, тарыхый 

салыштырмалык, тарыхый-семантикалык, тарыхый-структуралык, структура-

морфологиялык, фонетикалык, семантикалык, синхрондук, диахрондук ж.б. 

Кандай ҿңҥттҿн, кандай позициядан изилдҿҿ жҥргҥзҥлбҿсҥн кҿңҥл 

чордонунда тҥрк тилдериндеги уңгу деген тҥшҥнҥк негизги тҥшҥнҥк катары 

турушу зарыл. Маселен, В.Котвичтин, Г.И.Рамстедттин, В.И.Цинциустун, 

О.П.Суниктин эмгектеринде жалпы алтаистикалык планда алтай тилдериндеги 

уңгулар салыштырылып изилденсе, этимологиялык же тарыхый-

семантикалык, тарыхый-структуралык жактан тҥрк уңгусу биринчи кезекте 

Э.В.Севортяндын жана анын окуучуларынын эмгектеринде изилдҿҿгҿ алынат, 

таза лексикологиялык аспектиде тҥрк уңгусу Б.М.Юнусалиевдин, кийинчерээк 

А.Т.Кайдаров, Е.З.Кажыбеков, К.М.Мусаев ж.б. эмгектеринде атайын 

изилдҿҿгҿ алынып келди. Баса белгилеп коюу ҿтҿ зарыл: жалпы алтаистика, 

ҿзгҿчҿ тҥркология багытында тҥрк уңгусу жҿнҥндҿгҥ проблеманын проблема 

катары изилдениши кыргыз окумуштуусу Болот Мураталиевич Юнусалиевдин 

―Развитие корневых слов‖ деген изилдҿҿсҥнҿн башталат. Бул эмгек аталган 

проблеманын илимий негизде изилденишине жол салган жана москвалык 

тҥркологдор айтмакчы (мен аны ҿз кулагым менен 1977-жылы ССР Илимдер 

академиясынын Тил илими институтунун Тҥрк жана моңгол тилдери 
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секторунун окумуштуулары Э.В.Севортян, Н.А.Баскаков, К.М.Мусаев, 

Э.Р.Тенишов, Н.З.Гаджиева, А.Чеченов, Г.Ц.Пюрбеев ж.б.у.с. окумуштуулар 

отурган жерде айтылгандыгын эчен курдай уккам) ―настольная книга 

тюркологов‖ – деген ҿтҿ жогорку баага арзыган изилдҿҿ. Бул окумуштуунун 

изилдҿҿсҥ жалпы союздук тҥркологдордун да (жогоруда айрымдарын атадык, 

аталбагандар да кҿп), кыргыз тили боюнча адис изилдҿҿчҥлҿрдҥн да аталган 

проблема боюнча изилдҿҿ жҥргҥзҥҥлҿрҥнҿ негиз болгондугу талашсыз. 

Кыргыз тилчилери Б.О.Орузбаева, Ч.К.Дыйканова, жаш изилдҿҿчҥ 

А.Ибрагимовалар кыргыз тилиндеги уңгу жана анын структуралык типтери 

боюнча изилдҿҿ жҥргҥзҥп жҥрҥшҿт. 

Албетте, тҥрк тилдериндеги уңгу же уңгу сҿз дегенде, адатта, тилдин 

негизги сҿздҥк фондун тҥзгҿн, тҥрк тилдерине бирдей жалпы, орток байыркы 

бҿлҥгҥн тҥшҥнҿбҥз, тҥрк тилдери ҿзара бири-биринен жиктелип бҿлҥнҥп кете 

элек мезгилинде баарына орток, баарына жалпы таандык болгон уңгу 

сҿздҿрдҥ тҥшҥнҿбҥз, б.а. тилдин бҥгҥнкҥ ҿнҥгҥш этабында бҥтҥн бир сҿз 

катары лексикалык мааниге ээ болгон, морфемаларга жиктелбҿҿчҥдҿй болуп 

турган лексикалык элемент-бирдиктерди уңгу сҿз дейбиз. А чындыгында бул, 

бир жагынан, уңгу деген категорияны ҥстҥртҿдҿн аныктагандык болсо, экинчи 

жагынан, анын структурасын терең билбегендик, тилдик ҿнҥгҥҥнҥн 

процесстерин, агглютинация механизимдерин так тҥшҥнбҿгҿндҥк болушу 

мҥмкҥн. Уңгу ҿзҥнҥн фоно-морфо-семантикалык структурасы боюнча ар 

тҥрдҥҥ, ар кыл. Анткени, бир жагынан, уңгу синхрондук мҥнҿздҿ изилденбейт 

(окутуу максатында синхрондук аспектиде уңгу дей берсе болот), уңгу тилдин 

жаралышындагы, ҿнҥгҥшҥндҿгҥ тарыхый категория, андыктан ал диахрондук 

аспектиде гана аныкталуу мҥмкҥнчҥлҥгҥнҿ ээ. Ошондуктан окумуштуулар 

тҥрк тилиндеги уңгу дегенди эч качан синхрондук планда эмес, аны тарыхый 

принципке таянуу аркылуу диахрондук аспектиде, ретроспективдик мҥнҿздҿ 

изилдеп жҥрҥшҿт. Ушундай изилдҿҿлҿрдҥн негизинде уңгу сҿз катары тҥрк 

тилдеринде, анын ичинде кыргыз тилинде, негизинен, бир муундуу гана 

сҿздҿрдҥ эсептҿҿ зарылчылыгы келип чыгат. Биз чыныгы уңгудан уңгудай 

кҿнҥнҥнгҿн сҿздҿрдҥ так ажыратышыбыз керек. Уңгу менен  уңгу сымал 

кҿрҥнгҿн сҿздҿрдҥн фоно-морфо-семантикалык структурасы ар тҥрдҥҥ жана 

бири-биринен кескин айырмаланышат. А тҥгҥл тҥрк тилдеринин ҿзҥнҥн 

лексикалык фондун, корун тҥзгҿн бир муунду уңгудан сан жагынан алда канча 

кҿптҥк кылган эки, ҥч жана кҿп муундуу уңгу сҿздҿр ошол бир муунду 

уңгулардын гана базасында жаралган туунду сҿздҿр экендигин танууга эч 

мҥмкҥн эмес. Ушул жагдай Б.М.Юнусалиевдин ―понятие о корне, есть 

понятие историческое, поэтому оно может быть понято и раскрыто только 

путем сравнительно-исторического исследования фактов изучаемого языка с 

соответсвуюшими фактами родственных языков... Отсюда нетрудно понять, 

что возраст корней измеряется не столетиями, а тысячелетиями, в течение 

которых в зависимости от разных условий жизни коллектива-создателя и 

носителя языка – изменялись значения и звуковая оболочка корней. Нельзя 

смотреть на корень как на неизменяемую величину: он изменяется и 



55 

развивается. Наука о языке еще молода, чтобы можно было показать хотя бы 

основные процессы развития корней. Когда лингвисты гипотетически 

восстанавливают тот или иной корень, они исходят из известных науке 

фактов. А сколько еще пока нераскрытых ―тайн‖ в языке, над изучением 

которых будет трудиться не одно поколение исследователей..., до наших дней 

корни дошли сильно измененными и семантически, фонетически, и 

морфологически‖ [Юнусалиев, 1959, 36-б.]... 

Ошентип, тҥрк тилдериндеги базистик лексиканын негизги чордонун 

(ядросун) тҥзгҿн бир муундуу сҿздҿр жана алардын фонемалык тҥзҥлҥшҥ, 

лексика-грамматикалык синкретизм, гомогендик жана гетерогендик мҥнҿзҥ 

жҿнҥндҿгҥ маселелер кҿптҿн бери эле тҥркологдордун, ҿзгҿчҿ алтаисттердин 

кҿңҥлҥн буруп келген, бҥгҥнкҥ кҥндҿ да бул маселелер кызуу талаш-

тартыштардын предмети, ар кыл ой жоруулардын негизи бойдон калууда. 

Тҥрк тилдериндеги сҿздҿрдҥн агглютинативдик тҥзҥлҥшҥ, агглютинация 

механизми жана аны ретроспективдик планда изилдеп-иликтҿҿ жалпы эле 

уңгу, уңгу сҿз, алардын ҿзара карым-катышы, ҿнҥгҥҥ эволюциясы жҿнҥндҿгҥ 

проблеманын кҿтҿрҥлҥшҥн шарттайт. А бул проблема, эң алды, бир муундуу 

уңгунун табиятын терең тҥшҥнҥҥ жана аны ар тараптуу изилдҿҿ менен тҥздҿн-

тҥз байланышкан. Ошондуктан 20-кылымдын 50-жылдарынын аягында 

тҥркологдордун, жалпы эле алтаисттердин ичинен биринчилерден болуп 

Б.М.Юнусалиев ушул проблеманын тегерегинде ―Развитие корневых слов‖ 

деген темада кыргыз тилинин материалдарына таянуу менен атайын изилдҿҿ 

жҥргҥзгҿн. 

Уңгу сҿздҿрдҥн ҿнҥгҥшҥ жана алардын фонетикалык тҥзҥлҥшҥ 

жҿнҥндҿгҥ маселелер жалпы тҥркологияда Б.М.Юнусалиевден кийин адегенде 

макалалар тҥрҥндҿ, андан кийин атайын илимий изилдҿҿ катары 

В.И.Аслановдун (азерб. тили), Т.А.Бертагаевдин (тҥрк. монг. тили), 

Е.З.Кажибеков, А.Т.Кайдаровдордун (казак тили), О.П.Суник, В.И.Цинциус, 

Г.Дѐрфер, В.Котвич, Г.И.Рамстедттин (жалпы эле алтай тилдери) ж.б. 

эмгектеринде 1970-80-жылдары гана колго алына баштаган. Демек, жалпы эле 

уңгу сҿздҿрдҥн, ҿзгҿчҿ бир муундуу уңгулардын ҿнҥгҥшҥ, тыбыштык 

составы, уңгунун генезиси, алардагы тарыхый ҿзгҿрҥҥлҿр, дал келҥҥлҿр 

жҿнҥндҿгҥ маселелердин тҥркология илиминде атайын изилдҿҿгҿ алынышы 

(проблема катары коюлушун айтпаганда да) Б.М.Юнусалиевдин аты жана 

илимий изилдҿҿчҥлҥк ишмердиги менен тҥздҿн-тҥз байланышат жана ал ар 

бир конкреттҥҥ тҥрк тилдериндеги бир муундуу уңгулардын инвентарын 

тактоо, аларды ҿзара салыштырып, фонемалык тҥзҥлҥшҥн аныктоо, тҥрк 

тилдеринин базистик лексикасынын тарыхый ҿнҥгҥҥсҥнҥн ҿтҿ татаал 

процесстери жана анын теориялык жагдайлары боюнча ой жҥгҥртҥҥгҿ илимий 

негиз болот, б.а. ар бир конкреттҥҥ тҥрк тилдеринде бул сыяктуу 

изилдҿҿлҿрдҥн жҥргҥзҥлҥшҥ тҥрк уңгусу теориясынын мындан аркы 

ҿнҥгҥшҥнҿ жана анын табиятын туура аныктоого, уңгудагы лексика-

грамматикалык синкретизмдин маңыз-маанисин ачууга ҿбҿлгҿ тҥзҿт. 

Бир муундуу уңгулар – тҥрк тилдеринин лексикалык фондундагы 
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базистик лексикасынын ядросу катары тарыхый лексикология багытындагы 

баардык изилдеп-иликтҿҿлҿрдҥн негизи. Ошондуктан лексикалык ушул 

ядронун маңыз-мазмунун, анын фоно-морфо-семантикалык структурасын ар 

бир конкреттҥҥ тҥрк тилинин материалдарынын негизинде терең изилдеп, 

так аныктоо тҥркологиянын алдында турган чоң маселелердин бири. 

Изилдҿҿчҥлҿргҿ белгилҥҥ, тҥрк тилдеринин структуралык тҥзҥлҥш  

ҿзгҿчҿлҥгҥнҿ жараша уңгу, бир жагынан, ҿтҿ консервативдҥҥ, туруктуу жана 

ошол эле учурда жиги ачык эле кҿрҥнҥп турат, экинчи жагынан, уңгу 

вариативдҥҥ жана фоно-морфо-семантикалык жактан ҿтҿ ҿзгҿрҥлмҿлҥҥ. Тҥрк 

тилдериндеги уңгунун мындайча бир караганда карама-каршы, бирин 

экинчиси танган табияты тҥркологдорду бҥгҥн да терең ойлонтууда. Ошол 

эле учурда бир муундуу уңгулардын тыбыштык составы жҿнҥндҿгҥ маселе 

да чечиле элек, б.а. алардын эки тыбыштуусу мурда пайда болгонбу же ҥч 

тыбыштуусубу деген маселе да ҿтҿ талаш туудурган маселелерден экендиги 

белгилҥҥ:  Маселен, ГС уңгусу СГС уңгусунан келип чыкканбы же ушул эки 

уңгу тең бири-бирине вариант катары колдонулуп келгенби деген маселенин 

башын ачуу да ҿтҿ татаал: ач-чач, аз-жаз, ол-бол, ҥз-жҥз, от-бот ж.б.у.с. 

уңгулар.  

Ушул жерде И.А.Басковдун тҥрк уңгусунун фоно-морфологиялык 

структурасы жҿнҥндҿ айткан бир пикирин келтире кетҥҥ зарыл болуп турат. 

―Фонетическая структура слова прежде всего характеризуется трехзвучностью 

его корневой морфемы. Каждый корень в тюркских языках состоит из 

закрытого слога, состояшего из начального согласного, среднего гласного и 

конечного согласного, т.е. по схеме СГС. Все остальные двузвучные или 

однозвучные корни в тюрских языках представляют собой редкие исключения 

и исторически восходят к трехзвучным корням с утраченным в результате 

фонетического развития начальным или конечным или тем и другим 

согласным. Что же касается корней, состоящих более чем из трех звуков, то 

последние относятся либо к словам, заимствованным из других языков, либо к 

словам исторически восходящим к сложным словообразовательным формам, 

структура которых состоит из корневой морфемы СГС+мертвые или 

непродуктивные живые аффиксы словообразования [Н.А.Баскаков, 1969, 89-

б.]. Бирок, белгилеп коюу зарыл, чоң окумуштуунун пикириндеги СГС 

тибиндеги уңгунун, б.а. жабык муундуу уңгунун баштапкы структуралык тип, 

ал ҥч тыбыштуу болгон дегенин шак эле кабыл алуу анча алгылыктуу 

болбостугун А.Т.Кайдаров, Е.З.Кажыбеков сыяктуу казак окумуштуулары 

белгилеп жҥрҥшҿт [А.Т.Кайдаров, 1986; Е.З.Кажыбеков, 1981]. Кандай 

болгондо да ҥч тыбыштуу бир муундуу уңгулардан тҥрк тилдериндеги 

уңгулардын ичинен кеңири колдонула тургандыгы, сан жагынан башкаларга 

караганда алда канча кҿптҥгҥ, аны дагы терең, дагы кенен изилдҿҿ 

зарылчылыгын жаратат. 

Уңгу тарыхый категория катары структуралык жактан жана тыбыштык 

тизмектешҥҥ мҥмкҥнчҥлҥктҿрҥнҿ жараша ар кыл ҿзгҿрҥҥлҿргҿ учурап 

келгендиги белгилҥҥ. Мындай ҿзгҿрҥҥлҿр эң алды, тыбыштардагы сапаттык 
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жана сандык ҿзгҿрҥҥлҿргҿ байланыштуу, б.а. тҥрк тилдериндеги 

ҥндҥҥлҿрдҥн дифтонгдорго, дифтонгдордун ҥндҥҥлҿргҿ ҿтҥшҥ, байыркы, 

кийинки созулмалар, ҥнсҥздҿрдҥн тҥшҥп калышы, кошулуп калышы, 

созулмалардын кыскарышы, кыска ҥндҥҥлҿрдҥн созулушу, грамматикалык 

формалардын сенек формага айланышы сыяктуу процесстер менен 

байланышат. Муну Б.М.Юнусалиев ҿзҥнҥн ―...До наших дней корни дошли 

сильно измененными и семантически, и фонетически, и морфологически. 

Изменения эти происходили на всем протяжении истории родственных 

языков. Можно сказать, что каждый корень имеет свою историю изменения и 

развития... Рискованно принимать все живые первообразные (односложные) 

формы в современных языках за первичные корни...‖ [Юнусалиев, 1959, 36-

б.] деп айтканы менен да далилдеп турат. 

Тҥрк тилдеринин ҿнҥгҥҥ эволюциясындагы лингвистикалык 

процесстерди изилдҿҿнҥн натыйжасында азыркы кыргыз тилинин 

материалдарынын негизинде Б.М.Юнусалиев бир муундуу уңгулардын 

тҿмҿнкҥдҿй типтеги структурасын, тыбыштык тҥзҥлҥшҥн аныктайт:  

Г тибиндеги структура, б.а. бир гана ҥндҥҥ тыбыштардан турган бир 

муундуу уңгулар: у-уйку, о-ойлоо. Мындай бир гана тыбыштан турган бир 

муундуу уңгуларга азыркы кыргыз тилинде кеңири эле колдонулуп жҥргҿн 

а<ал, а<аа, о<оо, уу; оо; ээ сыяктуу сҿздҿрдҥ кҿрсҿтсҿк да болот. Булардын 

айрымдары бҥгҥнкҥ кҥндҿ, бир жагынан, ҥчҥнчҥ жактагы ат атоочтун 

кыскарган тҥрҥ болсо а<ал, экинчи жагынан, сырдык сҿз катары колдонулат: 

а<аа, о<оо, ҥчҥнчҥдҿн лексикалык толук маани туюнтат: уу, ээ, оо. 

СГ тибиндеги структура, б.а. ҥнсҥз жана ҥндҥҥ тыбыштардан турган бир 

муундуу уңгулар: са-сана<са+н+а; су-сун<су+н; сы<сы+н; же<жем. 

1. ГС тибиндеги структура, б.а. ҥндҥҥ жана ҥнсҥз тыбыштардан турган 

бир муундуу уңгулар: ат, ал, ач, аң, ҥч, он, эк. 

2. СГС тибиндеги структура, б.а. ҥнсҥз, ҥндҥҥ, ҥнсҥз тыбыштардан 

турган бир муундуу уңгулар: кел, кет, сув, таг (дифтонг). 

Б.М.Юнусалиев бул типтеги бир муундуу уңгулардын айрымдары 

тарыхый жактан морфемаларга ажырашы мҥмкҥн, ошондуктан бул 

уңгуларды бир муундуу уңгулардын алгачкы типтерине шарттуу тҥрдҿ гана 

кошууга болот деген да оюн билдирген. Мында ал жак, жан, жал<жа+к, н, 

л; кел, кет<ке+л, т схемасындагы факт-материалдарга таянган. 

Туура, жогорто да сҿз кылган элек, СГС тибиндеги структуралык тип 

тарыхый жактан эки морфемадан турат, ҥч тыбыштуу уңгулардын негизин 

эки тыбыштуу гана уңгулар тҥзҿт деген пикир басымдуу айтылып келет. 

Кандай болгондо да бул типтеги уңгулар кыргыз тилинде сан жагынан 

басымдуу болсо керек. Себеби, биринчиден, сҿздҿгҥ тыбыштын саны 

канчалык кҿп болсо, алардын ҿзара тизмектешҥҥсҥ ошончолук кҿп болот, ар 

кандай комбинацияда кҿп жолугат, экинчиден, кыргыз тилинин ҿз 

ҿзгҿчҿлҥгҥнҿ ылайык ҥндҥҥ тыбыштардын ҿзҥнҿн мурун да, ҿзҥнҿн кийин да 

келген ҥнсҥздҿр менен ар тҥрдҥҥ тизмектерди тҥзҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ ҿтҿ 

жогору. Муну атайын изилдеп, ушул типтеги бир муундуу уңгулардын 
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тизмесин жана ал тыбыштардын ҿзара тизмектешҥҥсҥн аныктап чыгуу да 

уңгу теориясы жана практикасы ҥчҥн ҿтҿ маанилҥҥ... 
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Аннотация 
Уңгу тилдин структуралык жактан ҿтҿ жҿнҿкҿй, бирок тилди тил кылып турган 

ҿтҿ маанилҥҥ бирдиги катары тилдин ҿзҥ сыяктуу эле ҿтҿ байыркы мезгилге таандык, 

тилдин лексикалык кору, лексикалык байлыгы, сҿз жасоо мҥмкҥнчҥлҥктҿрҥ ушу уңгу 

аркылуу шартталат, уңгусуз сҿз болушу, жаңы сҿздҥн жасалышы да мҥмкҥн эмес. 

Макалада тҥрк тилдериндеги уңгу маселеси боюнча 20-кылымдын 50-жылдарынын 

аягында тҥркологдордун, жалпы эле алтаисттердин ичинен биринчилерден болуп 

Б.М.Юнусалиевдин ―Развитие корневых слов‖ деген темада кыргыз тилинин 

материалдарына таянуу менен атайын изилдҿҿ жҥргҥзгҿндҥгҥ жҿнҥндҿ сҿз болот.  

Ачкыч сөздөр. Тҥрк тилдери, уңгу, лексика, сҿз жасоо,  морфема, лингвистикалык 

процесстер, агглютинация, структуралык тҥзҥлҥш, структуралык ҿзгҿрҥҥ, лексикалык 

курамы. 

Аннотация 
В структуре языка корень слова как самая элементарная, но очень значимая  

единица, относится как и сам язык к самому древнему периоду. Лексический состав языка, 

его лексическое богатство, возможности словообразования обусловлены корнем слова, без 

корня не существует слова, и невозможно образование новых слов. Данная статья 

посвящена исследованию  корня в тюркских языках в труде Б.М.Юнусалиева ―Развитие 

корневых слов‖, который в 50-х годах 20 века одним из первых тюркологов-алтаистов на 

материале кыргызского языка исследовал данную проблему.   

Ключевые слова.Тюркские языки, корень слова, лексика, словообразование, морфема, 

лингвистические процессы, агглютинация, структурное строение, структурные 

изменения, лексический состав. 

Annotation 

In the structure of a language, the root of a word as the most elementary, but very significant 

unit, refers, like the language itself, to the most ancient period. The lexical composition of the 

language, its lexical richness, the possibilities of word formation are determined by the root of the 

word, there is no word without a root, and the formation of new words is impossible. 

This article is devoted to the study of the root in the Turkic languages in the work of B.M. 

Yunusaliev ―Development of Root Words‖, which was one of the first Türkologists and Altaists in 

the 50s of the 20th century to study this problem on the basis of the Kyrgyz language. 

Key words. Turkic languages, the root of a word, vocabulary, word formation, morpheme, 

linguistic processes, agglutination, structural structure, structural changes, lexical composition. 
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Бҥгҥнкҥ кҥндҿгҥ жалпы тил илиминин башкы тенденцияларынын бири 

катары тил системасын ҿзара тыгыз карым-катыш, байланышта турган 

окшоштуктар менен айырмачылыктардын системасы катары кароо жана 

ушул ҿңҥттҿ изилдеп-ҥйрҿнҥҥгҿ алуу кҥн тартибинде коюулуп жаткандыгы 

белгилҥҥ. Тилдик фактыларды мазмун планы жагынан окшоштук же 

айырмачылыктары боюнча, формалык жагынан да окшоштук же 

айырмачылыктары боюнча дифференциялоого болот. Адатта, бул тҥрдҿ 

дифференцияланган тилдик фактылар парадигматикалык карым-катышты 

тҥзҥшҿт. Парадигматика тигил же бул деңгээлде ҿзара дифференцияланган 

тилдик элементтерди жакындаштыруу же каршы коюу милдетин аткарып, 

мындай элементтердин ортосунда коррелятивдик байланыш орун алары 

белгилҥҥ. Тилдик фактылардын ортосундагы парадигматикалык карым-

катыштар, негизинен, мазмундук жана формалык жактан бирдейлик, 

окшоштук, жакындык же карама-каршылыкка негизделет. 

Парадигматикалык карым-катышты кепте реалдуу колдонулган каражат 

менен тил системасында потенциалдуу орун алган каражаттардын 

ортосундагы карым-катыш деп эсептҿҿгҿ да болот [4]. 

Мындай карым-катыштардын ичинен тилдик фактыларды мазмун планы 

же семантикалык жактан бирдейлик, ал эми формалык жактан айырмачылык 

критерийи боюнча жиктҿҿ, бҿлҥштҥрҥҥ варианттуулук категориясы, вариант 

тҥшҥнҥгҥ менен байланыштуу. Ошондуктан азыркы лингвистикада вариант, 

варианттуулук тҥшҥнҥктҿрҥ кеңири колдонулуп жҥрҿт. Кҿп учурда бул 

тҥшҥнҥктҿр тилдик элементтердин формалык жана мазмундук кҿп 

тҥрдҥҥлҥгҥн мҥнҿздҿҿ ҥчҥн пайдаланылып келҥҥдҿ, маселен, 

лингвистикалык бирдиктердин варианттары жана варианттуулугу, 

моделдердин варианттары жана варианттуулугу, сҿз маанилеринин 

варианттары жана варианттуулугу ж.б.  

Жалпы теориялык планда алганда, варианттуулук (лат. varians, variantis 

– ҿзгҿрҥҥчҥ, ҿзгҿрҥлҥҥчҥ) – 1) кандайдыр бир тилдик маңыз-мазмунду 

туюндуруу ыкмалары (модификациялары, тҥрлҿрҥ, формалары); 2)тилдик 

бирдиктердин жана жалпы эле тил системасынын жашоо жана кызмат 

аткаруу ыкмасынын мҥнҿздҿмҿсҥ экени белгилҥҥ [4, 80-81]. Варианттуулук – 

тил системасынын жана тилдин бардык бирдиктеринин кызмат аткаруусунун 

фундаменталдык касиети, тилдик эволюциянын объективдҥҥ натыйжасы. Ал 
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«вариант», «инвариант», «вариациялануу» тҥшҥнҥктҿрҥ аркылуу 

мҥнҿздҿлҿт.  

Варианттар дегенибиз тилдик маңыз-мазмунду туюндуруунун тҥрдҥҥ 

реализациялары жана ыкмалары болуп саналат. Тилдик маңыз-мазмун ар 

дайым эле бир тҥрдҥҥ туюндурулуп, бир эле ыкма аркылуу берилбейт, 

туюндуруу ыкмасынын модификациясына, формалык ҿзгҿрҥҥсҥнҿ, кээде 

жалпы кабыл алынган жана милдеттҥҥ болгон нормадан четтҿҿлҿргҿ жол 

берилет. Бирок кандай гана модификация, формалык ҿзгҿрҥҥ болбосун, 

тилдик маңыз-мазмун эч ҿзгҿрҥҥгҿ учурабай, ошол бойдон калат. 

Ал эми инвариант – бир эле маңыз-мазмундун абстракттуу 

белгилениши, салыштырмалуу бир тектҥҥ объектилер классынын жалпы 

аталышы. Инвариант тҥшҥнҥгҥндҿ варианттар классынын жалпы касиеттери 

топтоштурулат. Инвариант ҿзҥ жеке обьект катары конкреттҥҥ жашабайт. 

Аны эталон, ҥлгҥлҥҥ вариант деп эсептҿҿгҿ да болбойт. Ал жашоонун сҿздҥк 

формасына да ээ эмес. Варианттык катарга кирген ар бир вариант 

инварианттын касиеттерине ээ, башкача айтканда, инварианттын конкреттҥҥ 

реализациялары, модификациялары болуп варианттар эсептелет. Маселен, 

«А фонемасы» дегенибиз менен, бул фонема ар бир учурда сҿздҿрдҿгҥ башка 

ҥндҥҥ жана ҥнсҥз тыбыштардын артикуляциялык-акустикалык 

таасирлеринин натыйжасында тҥрдҥҥчҿ реализацияланат. Алсак, алма, 

абийир, ак, акиташ, гҥлзар, ашуу, галерея ж.б. сҿздҿрдҿгҥ а тыбыштары А 

фонемасынын конкреттҥҥ реализациялары болуп саналат. Демек, «А 

фонемасы» – класстын абстракттуу аталышы, инвариант. Дал ушул 

фонеманы айтуу мҥмкҥн эмес, «А фонемасын» айтууда биз анын 

варианттарынын же аллофондорунун бирин гана же а
1
, же а

2
, же а

3
, же а

n
 – 

айтабыз. Бул аллофондор фонетикалык жана функционалдык жактан бирдей, 

ошондуктан варианттык катарды тҥзҥшҿт. 

Тилдик кубулуштарга варианттык/инварианттык мамиле жасоо адегенде 

фонологияда (Прага лингвистикалык ийриминин жана башка 

лингвистикалык мектептердин ҿкҥлдҿрҥнҥн эмгектери) тҥптҿлгҿн. Вариант 

катары, жогоруда айтылгандай, бир эле бирдиктин – фонеманын – тыбыштык 

реализациялары, ал эми инвариант катары ошол фонеманын ҿзҥн 

эсептешкен. Кҿп ҿтпҿй вариант/инвариант мамилеси фонологиядан тилдин 

башка деңгээлдерине да кҿчҥрҥлгҿн [4, 81].  

Вариант/инвариант дихотомиясы тил/кеп дихотомиясы сыяктуу эле бир 

маңыздын эки тарабы болуу менен, азыркы тил илиминдеги тҥйҥндҥҥ, 

борбордук идеялардын катарында турат. Ал тилдин ҿзҥнҥн жана анын 

бирдиктеринин онтологиялык маңызын аныктоо ҥчҥн колдонулуп келҥҥдҿ. 

Анткени бул дихотомия тил системасынын, тилдик бирдиктер менен 

категориялардын кызмат аткаруусу менен колдонулушунун фундаменталдык 

касиети болуп саналат. 

Ф.де Соссюр негиздеген кептин тҥз сызыктуулугу (принцип линейности) 

принцибине ылайык, кеп тизмегинде бир орунда тилдик бирдиктин бир гана 

варианты жайгаша жана колдонула алат. Варианттык катардын бирден ашык 
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мҥчҿлҿрҥн бир мезгилде колдонуу мҥмкҥн эмес. Ошондуктан ҿзҥнҥн табияты 

боюнча кеп варианттуу мҥнҿзгҿ ээ, кеп ҥлгҥлҿрҥ варианттардан тҥзҥлҿт. 

Кептен айырмаланып, тил инварианттардын системасы деген пикир орун 

алганын изилдҿҿчҥ В.М.Солнцев белгилеп кеткен. Инварианттар абстракттуу 

маңыздар болгондуктан, тил абстракциялардан турат деген да пикир айтылып 

жҥрҿт [6]. Бирок тилди баарлашуунун, байланыш-катыштын реалдуу жана 

универсалдуу каражаты, ал эми кепти бул каражатты колдонуу, реализациялоо 

катары карасак [7], тилди конкреттҥҥ бирдиктердин кҿптҥгҥ (классы), кепти 

болсо ошол кҿптҥктҥн экземплярларынын бирин тандап колдонуу деп 

тҥшҥнҥҥгҿ болот.  

Жалпы алганда, варианттуулук тилдин формалык жагына кҿбҥрҿҿк 

мҥнҿздҥҥ, ошондуктан тил системасынын бардык деңгээлдеринде орун 

алган. Бирок тҥрдҥҥ деңгээлинде тҥрдҥҥчҿ байкалат. Мисалы, фонетика-

фонологиялык деңгээл бир жактуу бирдиктер аркылуу тҥзҥлгҿндҥктҿн, бул 

деңгээлде варианттар классын бириктирген инварианттар же, тактап 

айтканда, фонемалар бирдиктердин тыбыштык жана функционалдык 

кесиеттеринин негизинде аныкталат. Ал эми эки жактуу бирдиктер (мисалы, 

морфема, лексема) деңгээлинде инвариантты аныктоо ҥчҥн айтылыш менен 

угулуш релеванттуу эмес, мында бирдиктин мааниси менен функциясы 

негизги критерий болуп эсептелет. 

Тилдик бирдиктердин варианттары менен инварианттары тил 

системасынын тҥрдҥҥ деңгээлдерин тҥзбҿйт. Тилдик бир эле деңгээлде 

варианттар жана инварианттар тууралуу айтууга болот. Алардын фонема 

деңгээлиндегиси фонетикада, орфоэпияда жана орфографияда, морфема 

деңгээлиндегиси морфологияда, сҿз деңгээлиндегисинин айрым аспектилери 

фонетикада, лексикологияда, морфологияда, ошондой эле сҿз деңгээлинин 

башка аспектилери жана сҥйлҿм деңгээлиндегиси синтаксисте иликтҿҿгҿ 

алынат. Ал эми текст деңгээлиндеги варианттар тексттик лингвистикада, 

текстологияда, адабият таанууда каралып жҥрҿт. Жалпы алганда, 

варианттуулукту тилдин ҿзҥнҥн деңгээлинде да кароого болот: жалпы элдик 

же улуттук тил системасы – инвариант, анын аймактык жана социалдык 

диалектилери, подсистемалары – варианттар.  

Жогоруда белгиленип кеткендей, инвариант салыштырмалуу бир тектҥҥ 

объектилер классынын жалпы аталышы, абстракттуу белгилениши болуп, 

жеке объект катары конкреттҥҥ жашабагандыктан, изилдҿҿбҥздҥн кийинки 

жҥрҥшҥндҿ биз, негизинен, варианттар, варианттуулук, вариациялануу 

тҥшҥнҥктҿрҥнҿ гана таянабыз. Варианттык катардын ар бир тҥгҿйҥ 

абстракттуу инварианттын касиеттерин алып жҥрҿт деген жобону 

жетекчиликке алып, инварианттын конкреттҥҥ реализациялары болгон 

варианттарды гана талдоого алууга аракеттенебиз. Анын ҥстҥнҿ, биздин 

изилдҿҿбҥз ҥчҥн негизги обьект катары алынган сҿз деңгээлиндеги варианттар 

ҥчҥн инвариант тҥшҥнҥгҥн колдонуу кҥмҿндҥҥлҥктҥ пайда кылгансыйт. 

Инвариантты абстракттуу белги, модель катары карасак, ал фонологияда 

негиздҥҥ, объективдҥҥ боло алат, ал эми сҿзгҿ карата алганда жансыз, жел 
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схемага айланып калат деп ойлойбуз. 

Варианттуулук – тилдин ҿзҥнҥн табият-маңызына мҥнҿздҥҥ, анын ҿсҥп-

ҿнҥгҥҥ, ҿзгҿрҥҥсҥнҥн ички мыйзамдарынан келип чыккан, тилдин бардык 

деңгээлдеринде учураган имманенттҥҥ кубулуш. Анткени, жогоруда 

айтылып кеткендей, тилдин ҥзгҥлтҥксҥз кыймылда, ҿнҥгҥп-ҿзгҿрҥҥдҿ болуп 

турушу жаңынын жаралышын, эскинин сакталышын шарттап, аларды (эски 

менен жаңыны) байланыштыруу мҥмкҥнчҥлҥгҥнҿ ээ болушу бирдей маани-

маңыздагы, бирдей семантикадагы, бирдей функция аткарган каражат-

бирдиктердин тил системасында катарлаш, параллель жашоосун жана кеп 

системасында колдонулушун шарттаган. Бул, ҿз кезегинде, варианттардын 

жаралышына, варианттуулук кубулушуна алып келген. Варианттуулук 

категориясы бир эле маңызды бир канча форма аркылуу туюндурууга 

мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҿт. Башкача айтканда, тилдик маңыз кээде ар кыл формалык 

ҿзгҿрҥҥлҿр, модификациялар, кээде нормадан четтҿҿлҿр аркылуу да 

туюндурулат. Анткени изилдҿҿчҥ В.И.Кодухов белгилегендей: «…норма 

конкреттҥҥ тарыхый-социалдык кубулуш катары системалык жана 

асистемалык фактылардын болушуна жана алардын реализацияланышына 

жол берет» [2, 172]. Тилдин негизги жалпы касиеттеринин бири болуу менен, 

варианттуулук толук кҿлҿмҥндҿ тилдин коммуникативдик кызмат аткаруу 

процессинде байкалат. Варианттуулуктун ҿбҿлгҿлҿрҥ ар бир тил 

системасынын айрым структуралык мҥмкҥнчҥлҥктҿрҥнҥн параллелизминде, 

ошондой эле анын ҿзгҿрмҿлҥҥлҥгҥндҿ жана тилдик подсистемалар менен кҿп 

тҥрдҥҥ байланыштарында жатат. 

Варианттарды, варианттык формаларды дифференциялоо тил 

функционалдык жактан алдын ала бҿлҥштҥрҥлҥп коюлган элементтердин 

жыйындысы эмес экенин кҿрсҿтҿт. Кептик кырдаалдарды алдын ала 

аныктоого, эсепке алууга мҥмкҥн болбогон сыяктуу эле, тилдик 

элементтерди функциясына жараша алдын ала классификациялоого да 

болбойт. Тилдеги ар бир элемент бир эмес, бир нече функцияга ээ боло алат, 

кээде бир эле функцияны бир нече элемент аткара берет. Мындай 

мҥмкҥнчҥлҥктҿрдҥн чексиз кҿптҥгҥ варианттарды, анын негизинде тилдик 

нормалар системасын пайда кылат. Ошондуктан варианттар маселесинде 

«Кантип айтуу керек?» деген суроо «Кайсынын жардамы менен айтуу 

керек?» деген суроо аркылуу аныкталат. 

Тилдик фактыларды, кубулуштарды варианттуулук белгилери боюнча 

изилдҿҿлҿр алгач лингвистикадагы структуралисттик багыттын ҿкҥлдҿрҥ 

тарабынан иштелип чыгып, башка изилдҿҿчҥлҿр тарабынан улантылып келе 

жатат. Варианттуулук маселеси кийинки жылдарда кҿптҿгҿн 

изилдҿҿчҥлҿрдҥн кызыгуусун жаратканы менен, дале болсо теориялык 

жактан так аныкталбаган, ал эми практикалык жактан аз иликтенген 

маселелердин бири болуп саналат. Азыркы мезгилге чейин эле тилдеги 

варианттуулук жана варианттар проблемасы жалпы теориялык, 

социолингвистикалык, стилистикалык, лингвостатистикалык, колдонмо 

(прикладдык) аспектилердеги изилдҿҿлҿрдҥн обьектисине айланганы менен, 
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орус тилчи-изилдҿҿчҥсҥ К.С.Горбачевич ХХ к. 80-жж. акырында айткан 

«Варианттуулук проблемасы… алигиче теориялык жактан толук такталбаган 

жана практикалык жактан толук изилденбеген бойдон калып отурат» [1, 3] 

деген пикири бҥгҥнкҥ кҥндҿ да актуалдуулугун жоготкон жок. Бул тууралуу 

изилдҿҿчҥ К.Сейдакматов да ҿз эмгегинде белгилеп кеткен [5, 3]. 

Варианттуулук кубулушунун чектери, алкагы тууралуу талаш-тартыштуу 

маселенин башы ачыла элек, тилди илимий сыпаттоо системасында бул 

категория кандай орун ээлейт деген суроо да так, толук жоопко ээ боло элек. 

Варианттуулук, варианттар маселеси бирде варианттардын алмашуусу 

проблемасына байланыштуу тил тарыхынын чегинде, бирде параллель 

жашаган варианттардын колдонулуу, кызмат аткаруу мҥмкҥнчҥлҥктҿрҥнҿ 

байланыштуу стилистикада, варианттык формаларды социалдык негизде 

жиктештирҥҥ, дифференциялоо, стратификациялоого байланыштуу кээде 

социалдык лингвистиканын алкагында, жалпы эле тилдик жана адабий 

тилдик нормага карата карым-катышына байланыштуу айрым учурда кеп 

маданиятынын чегинде каралып келе жатат. Структуралык жана генетикалык 

жактан бирдей жана ар тҥрдҥҥ болгон тилдик бирдиктердин 

вариациялануусунун пайда болуу жана жоголуп кетҥҥсҥнҥн хронологиясы да 

изилдене элек. Варианттуулук категориясынын ҿзҥнҿ так, толук баа бериле 

элек: тилдин ҿнҥгҥҥсҥ ҥчҥн бул кубулуштун пайдалуу, прогрессивдҥҥ же 

терс жагы канчалык деген суроонун башы ачылбаган бойдон калып келҥҥдҿ. 

Ошондой эле тилдеги варианттуулук фактыларынын табияты, 

варианттуулуктун тилдин тҥрдҥҥ жактарын, деңгээлдерин мҥнҿздҿҿчҥ 

тҥрлҿрҥ жана формалары, тил системасынын структуралык ҿзгҿчҿлҥктҿрҥнҿ 

жана кызмат аткаруу шарттарына жараша варианттуулуктун типтериндеги 

айырмачылыктар, тилдин тарыхый ҿнҥгҥҥсҥндҿ варианттардын ҿзгҿрҥҥлҿрҥ, 

алмашуулары системалуу тҥрдҿгҥ иликтҿҿгҿ алына элек. 

Мындай жагдайлар варианттуулук тҥшҥнҥгҥнҥн чегин жана диапазонун 

ар тҥрдҥҥчҿ кабылдоо менен байланыштуу деп айтууга болот. Изилдҿҿчҥ 

К.Сейдакматов варианттуулуктун диапазону тҿмҿнкҥдҿй ҥч нерсени кучагына 

аларын кҿрсҿткҿн: сферасы (чҿйрҿсҥ), кҿлҿмҥ жана колдонулуш шарттары. 

Башкача айтканда, варианттуулук тууралуу маселелердин тамыры бул 

кҿрҥнҥш (варианттуулук) кайда, канча, кантип колдонулат деген суроолорго 

барып такалат [5, 3]. 

Илимий тҥрдҿ аныкталгандай, варианттуулук тилдин эволюциясынын 

обьективдҥҥ натыйжасы, жандуу адабий тилдин негизги атрибуту [1, 9]. 

Кандай гана тил системасы болбосун, анда варианттардын бай катарлары 

кездешип, алар тилди колдонуунун тигил же бул шарттарында 

реализацияланат. Дублеттик элементтердин орун алышы, параллель 

жашоосу, биринчи кезекте, тилдин тарыхый ҿнҥгҥҥсҥ менен тҥшҥндҥрҥлҿт. 

Башкача айтканда, варианттуулук тилдер менен диалектилердин ҿзара 

байланышынын, карым-катышынын, ошондой эле кҿп сандагы жана тҥрдҥҥ 

мҥнҿздҿгҥ ички факторлордун ҿзара таасиринин натыйжасы болуп саналат. 

Кҿп учурда сырткы, тилдик эмес себеп-факторлордун таасири аркасында 
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жҥргҿн ҿзгҿрҥҥлҿр тилдеги ички ҿзгҿрҥҥлҿрдҥн жаралышын шарттайт. 

Мунун натыйжасында тилде, салыштырмалуу айтканда, «чынжыр 

реакциясы» жҥрҥп, тилдик айрым элементтердин пайда болуусу, ҿзгҿрҥп 

кетҥҥсҥ же жок болуусу ишке ашат. Мындай процесстерди сырттан таасир 

эткен тилдик эмес факторлор менен ички, ошол тилдин системасына баш 

ийген факторлордун ҿз ара татаал карым-катышы шарттайт деп айтууга 

болот. Бул жерде изилдҿҿчҥ В.Г.Костомаровдун: «Ҿнҥгҥҥ процесси 

дублеттик формаларды жаратып, туура жана туура эместин ортосундагы 

карым-катышты ҿзгҿртҥп турат» деген пикирин жҥйҿлҥҥ деп айта алабыз [3, 

12]. 

Бирок айрым учурда варианттуулукту четке каккан, а тҥгҥл, тилдин 

ҿнҥгҥшҥ ҥчҥн нормалдуу эмес, тескери роль ойногон кҿрҥнҥш катары караган 

кҿз караштар, пикирлер да жок эмес. Коммуникация теориясынын «Бир 

айтылыш – бир маани, ар башка айтылыштар – ар башка маанилер» деген 

биринчи мыйзамынын кҿз карашынан карасак, чынында эле, варианттуулук бир 

эле маани-мазмунду туюндурган эки же андан ашык формалардын карым-

катышы болуу менен, тил системасында мазмунга караганда форманын 

кҿптҥгҥн, ашыкчалыгын пайда кылгандай. Анын ҥстҥнҿ, варианттар 

маалыматты туюндуруу жагынан да, функционалдык жактан да 

айырмачылыктарга ээ эмес. Ошондуктан тилдин ҿнҥгҥҥ мыйзам ченемдери 

жана анын татаал ички тҥзҥлҥшҥ менен тааныш эместер (коомчулуктун айрым 

ҿкҥлдҿрҥ) варианттарды жок кылууну, белгилҥҥ бир мазмунду туюндуруунун 

белгилҥҥ бир формасын гана калтырууну талап кылганы кездешпей койбойт. 

Башкача айтканда, тилди стандартташтыруу, унификациялоо талаптары да 

коюлуп келе жатканы жашыруун эмес. Бирок тилди жасалма жол менен, кҥчтҿп 

стандартташтыруу, «тилди тазалоо» боюнча мындай кҿз караштар ҥзгҥлтҥксҥз 

эволюциялык кыймылдагы объект болгон тилге карата бир жактуу мамиле 

болуп саналат. Ал эми абсолюттуу инвариантты талап кылуу 

антидиалектикалык мҥнҿзгҿ ээ деп айтууга болот. Анткени варианттуулук, 

варианттардын атаандаштыгы – тилдин ҿнҥгҥҥсҥнҥн негизги 

тенденцияларынын бири жана ал норма тҥшҥнҥгҥнҥн диалектикалык 

теориясын тҥзҥҥдҿгҥ зарыл звенолордон болуп саналат.  
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Аннотация 

Варианттуулук – тилдин ҿзҥнҥн табият-маңызына мҥнҿздҥҥ, анын ҿсҥп-ҿнҥгҥҥ, 

ҿзгҿрҥҥсҥнҥн ички мыйзамдарынан келип чыккан, тилдин бардык деңгээлдеринде 

учураган имманенттҥҥ кубулуш. Макалада азыркы лингвистикада вариант, 

варианттуулук тҥшҥнҥктҿрҥ кеңири колдонулгандыгы жҿнҥндҿ сҿз болот да,  

варианттуулук, вариант, инвариант тҥшҥнҥктҿрҥнҥн лингвистикалык негиздери 

каралат. 

Ачкыч сөздөр. Варианттуулук, вариант, инвариант, тилдик кубулуш, 

парадигматика, модификация, тилдик бирдик, кеп. 

Аннотация 

Вариативность – имманентное явление, характерноеприроде языка, возникающее в 

процессе эволюции под воздействием внутренних закономерностей на всех уровнях его 

развития и изменения.В статье речь идет о широком использовании в современной 

лингвистике понятия вариант, вариативность, а также рассматриваются 

лингвистические основы вариативности, варианти, инвариантности. 

Ключевые слова.Вариативность, вариант, инвариантность, языковое явление, 

парадигматика, модификация, языковая единица, речь. 

Annotation 

Variability is an immanent phenomenon characteristic of the nature of language, arising in 

the process of evolution under the influence of internal laws at all levels of its development and 

change. The article deals with the wide use of the concept of variant, variability in modern 

linguistics, as well as the linguistic bases of variability, variant, invariance. 

Keywords.Variability, variant, invariance, language phenomenon, paradigm, modification, 

language unit, speech. 
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Тҥркі халықтарының тарихи қалыптасу процесіндегі оларды қҧраған ру-

тайпалар тілінің орны мен рҿлін ҽсте естен шығаруға болмайды жҽне 

ортағасырлық жазбалардағы тілдік элементтердің фоно-семантикалық, 

грамматикалық тҧрғыдан қазіргі тҥркі тілдерімен сабақтастығын жҥйелі 

тҥрде зерттемейінше кҿптеген сҧрақтар шешуін таппай қала бермек. Осы 

ретте: «Богатая лексика тюркской письменности как раз и является наиболее 

характерным компонентом, а  равно — показателем языковых изменений в 

течение столетий. Что для одного периода считается исконно кыпчакским 

элементом, то для другого, более раннего может быть «общетюркским» или 

«огузским». Дело в хронологии и постоянном пополнении лексики за счет 

диалектных элементов» деген поляк ғалымы Ананиаш Зайончковскидің [1, 

83 б.]  осыдан жарты ғасыр бҧрын айтқан пікірінің ҽлі де ҿзектілігін 

жоймағанын кҿреміз.  
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Кҿне ҧйғыр, араб, кҿне готика ҽліпбиімен жеткен орта ғасыр жазба 

ескерткіштері XI-XV ғасырларды қамтиды. Осы кезеңнен бастап тҥркі 

тайпалары тілдік, этникалық, саяси бірлесулер тҧрғысынан ҿз алдарына 

жеке-жеке отау тіге бастағаны белгілі. Олай болса, XV ғасырдан кейін 

жеткен жазба ескерткіштерді қай халықтың мҧрасы деп танимыз? Мҽселенің 

тҥйіні осында. Мҧндай сҧрақ тудыратын XVI-XVII ғасырларда Оңтҥстік-

Шығыс Еуропа аумағында кҿне армян ҽліпбиімен жазылып жеткен, тҥрлі 

жанрдағы, мол кҿлемді армян жазулы қыпшақ ескерткіштері. Олар жазылған 

кезеңде ҿз алдарына хандық қҧрған тҥркі халықтарының алды дҥниенің 

бестен біріне билігін жҥргізсе, енді біреулері Ресейдің боданына айналған 

болатын. Десе де, осы кезде славян халықтарының ортасында, қҧрылымы 

мен жҥйесі бҿлек ҿзге тілдердің қоршауында қалып, тірлік кешкен армян 

колониялары тҧрғындары ауызекі сҿйлеу тілімен қатар жазба ҽдеби тілдегі де 

мол жазба мҧра қалдырған. Олардың тілі армян, славян тілдерінен енген 

кірме сҿздерді, діни еңбектер мен сҿздіктерді аударғанда, тҥпнҧсқа тілдегі 

грамматикалық формаларды сҿзбе-сҿз беру мақсатымен жасалған, қыпшақ 

тілінің жҥйесіне тҽн емес кейбір жасанды формаларды есептемегенде,  орта 

ғасырлық жазба ескерткіштері тілімен сабақтасып отырады. Бірқатар 

зерттеушілердің армян-қыпшақ ескерткіштерін «Кодекс Куманикус» тілі мен 

қазіргі қыпшақ тілдерін жалғастырып жатқан алтын кҿпір деп бағалаулары да 

сондықтан [2-6].  

Армян жазулы қыпшақ ескерткіштері тілінің негізгі сҿздік қоры қазіргі 

қыпшақ жҽне басқа да тҥркі тілдеріне ортақ сҿздер, яғни жалпытҥркілік 

сипаттағы сҿздерден тҧрады. Кҿне дҽуірлерден жеткен тҥркілік сҿздердің 

ҥлкен бір тобы, қазіргі тҥркі тілдерінің ҿзіндік жҥйесін қҧрайтын 

фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырағанымен, негізгі тҧлғалары мен лексикалық 

мағыналарын сақтағанын кҿреміз. Жалпытҥркілік сҿздік қор – қазіргі тҥркі 

тілдеріне ҧйытқы болған, олардың одан ҽрі дамуына негіз болған ортақ 

қазына. 

Кҿне тҥркіден бастап кейінгі дҽуірлердегі ескерткіштер тілінде де 

осылай қолданылған бҧл сҿздер қазіргі тҥркі тілдеріне де ортақ сҿздер болып 

табылады. Ендігі бір сҿздер тҥрлі ҿзгерістерді бастан кешірген. Олардың 

кейбіреуін бірден тани қою да мҥмкін емес. Тіліміздегі варианттарымен 

немесе басқа сҿздермен, тіптен туыс тілдер элементтерімен салыстыра 

отырып анықтауға болады. Бҧл топқа кіретін сҿздердің басым кҿпшілігі 

дыбыстардың тҥсірілуі немесе басқа бір дыбыспен алмасуы сияқты 

фонетикалық ҿзгерістермен жеткен.  

Ескерткіштер тілінің сҿздік қорында қолданыс тапқан негізгі 

лексиканың салыстырмалы сипатына тҿмендегі тілдік деректер мысал бола 

алады: ata ―ата, ҽке‖ . Қазіргі тҥркі тілдерінде ҽке, ата, баба мағыналарында 

қолданылып жҥрген бҧл лексема орта ғасыр ескерткіштерінің басым 

кҿпшілігінде тек ҽке мағынасында қолданылған. Қазір тілімізде «ата-ана» қос 

сҿзі мен «қайыната» деген біріккен сҿз қҧрамында ҽке мағынасы сақталған. 

Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз.: ата; башқ.: ата (ҽке); тат.: ати, ата (ҽке); 
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қырғыз: ата (ҽке);  тҥрік: ата (ата-баба); ҽзір.: ата (ҽке); тҥркм.: ата 

(ата); ҿзб.: áтҽ (ҽке);  ҧйғ.: ата (ата); 

adam oγlanlarï ―адам баласы, адамзат‖. Қазіргі тҥркі тілдерінің кҿбінде 

қолданылады. Тек кейбірінде адам сҿзімен, кейбірінде инсан сҿзімен 

бірігетін болса, енді бірінде оғул сҿзінің орнында бала сҿзі қолданылады. 

қаз.: адам баласы; баш.: адам балаһы; тат.: адҽм баласы ; тҥрік: адем 

оғлу;  ҽзір.: инсаноғлу; тҥркм.: āдам оғлы; ҿзб.: инсан баласы.  

aγïz ―ауыз‖. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз.: ауыз; башқ.: авыз; тат.: авыз; 

қырғыз: ōз;  тҥрік: ағыз; ҽзір.: ағыз; тҥркм.: ағыз; ҿзб.: áғыз;  ҧйғ.: еғиз.  

 baš ―бас‖. Қазіргі тҥркі тілдерінің барлығында баш//бас тҧлғасында. 

 burun ―мҧрын‖. Қазіргі оғыз жҽне қарлҧқ топтарында осы тҧлғада 

сақталғанымен қыпшақ тілдерінің кҿбінде сҿз басында б<м-ға ауысқан. қаз.: 

мҧрын; башқ.: морон; тат.: борын; қырғыз: мурун; тҥрік, ҽзір., тҥркм., ҧйғ., 

ҿзб.: мҧрын. 

barmaτ ―саусақ‖. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., башқ., тат., қырғыз, 

тҥркм., ҿзб., ҧйғ.: бармақ; тҥрік: пармак; ҽзір.: бармағ; . 

köz ―кҿз‖.  Қазіргі тҥркі тілдерінде: кҿз / гҿз / куз варианттарында 

қолданылады. 

τol ―қол‖. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., қырғыз: қол;  башқ., тат.: қул; 

тҥрік: кол; ҽзір., тҥркм.: гол; ҿзб., ҧйғ.: қол. 

τulaτ ―қҧлақ‖.  Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз.: қҧлақ; қырғыз: қулақ; баш., 

тат.: колак; тҥрік: кулак; ҽзір.: гулаг; тҥркм.: гулак; ҿзб., ҧйғ.: қулғак. 

 ayaτ ―аяқ‖, Қазіргі тҥркі тілдерінің кҿбінде айақ (аяқ) тҧлғасында 

кездесетін бҧл етістік, кҿне тҥркі тілінде адақ, орта ғасыр жазба 

ескерткіштері тілінде адақ, азақ, аяқ сыпаттары қатар қолданылған. Бҧдан 

кҿне варианты мен қазіргі варианты арасындағы д~й сҽйкестігі аралық з 

звено дыбысы арқылы болғандығын кҿруге болады. Қазіргі тілдерден якут – 

атақ; шор- азақ болып кҿне сипаты сақтаған. Қазақ тіліндегі адақтау (ел 

адақтау) етістігі де осы сҿзбен тҥбірлес жҽне ескі кҥйін сақтаған. Қазіргі 

тҥркі тілдерінде: қаз., башқ., тат., қырғыз, тҥрік, тҥркм., ҿзб., ҧйғ.: айақ 

(аяқ); ҽзір.: айағ. 

yüz ―жҥз, бет‖ (йҥзнҥң сувы). Қазіргі тҥркі тілдерінде ж//й сҽйкестігі 

ҽдеттегі қҧбылыс: қаз.: жҥз; башқ., тат.: йҿз; қырғыз: джҥз; тҥрік, 

тҥркмен., ҧйғ., ҿзб.: йҥз; ҽзір.: ҥз. 

yüräk ―жҥрек‖. Қыпшақ тілдері мен басқа да тҥркі тілдеріне кең тараған 

кҿнеден келе жатқан сҿз. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз.: жҥрек; башқ., тат.: 

йҿрҽк; қырғыз: джҥрҿк; тҥрік, тҥркмен.: йҥрек; ҧйғ., ҿзб.: йҥрҽк; ҽзір.: ҥрҽк.  

teŋri ―тҽңірі, қҧдай‖. Кҿне дҽуірден бері қолданылып келе жатқан, тҥркі 

тілдерінде, соның ішінде ҿлі жҽне қазіргі тҥркі тілдеріне кең тараған лексема. 

Ескі тҥркі тілінде тҽңри, кҿк тҽңри «небо; бог; божество, повелитель» 

мағыналарында қолданылған. МҚ – теңри (жаратушы; кҿк аспан, ҧлы 

«великий»). Бҧл мағыналарға негіз болған «ҧлы» мағынасы секілді. Моңғол 

тілінде теңри «гени, хранитель» мағыналарында жҧмсалады. Қыпшақ жазба 

ескерткіштерінде бірнеше фонетикалық варианты кездеседі: теңри // тағры 
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// тиңри //  таңры // танғыры //танры // тигри // теңри // тиңри. Қазіргі 

тҥркі тілдерінде: қаз.: тҽңір; баш., тат., ҧйғ.: тҽңри; қырғыз: теңир; тҥрік,  

тҥркм.: танры; ҽзір.: таңры; ҿзб.: тҽнгири. Қазақ тілінде тҽңрі, тҽңірі 

деген варианттары да қолданылады. 

ötmäk  ―нан‖. Татар тілінде икмҽк, тҥркі тілдерінің кҿпшілігінде нан 

сҿзімен алмастырылған. 

öv//üv ―ҥй‖. Тҥркі тілдеріне ең кең жайылған сҿздердің бірі. Кҿне тҥркі 

тілінде еб тҧлғасында болған бҧл сҿз орта ғасырдың алғашқы кезеңдерінде-ақ 

е<ҥ жҽне б<в//ф//й алмасулары болған: Кҿне тҥркі: еб;, Ескі ҧйғыр: ев; МҚ: 

еф; ев; ҥв; КБ: ев; ҥв; ОҚ: ҥй; Қыпшақ жазба ескерткіштерінде бҧл 

дыбыстық ҿзгерістер ҽрмен қарай дамып ев//ив//ҿв//ҿй//йев сияқты бірнеше 

фонетикалық варианттары қалыптасқан. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., 

қырғыз, ҿзб.: ҥй; башқ., тат., тҥркм., ҧйғ.: ҿй; тҥрік, ҽзір.: ев.  

ešik ―есік‖. Ескерткіштер тілінде «есік, босаға» мағыналарында 

қолданылса, қазіргі оғыз тобына кіретін тілдерде «босаға» мағынасы, 

қыпшақ, қарлҧқ тілдерінде «есік» мағынасы сақталған. қаз.: есік; башқ., 

тат., ҧйғ.: ишик (есік);  қырғыз, ҿзб.: ешик (есік);  тҥрік, ҽзір.: ешик 

(босаға).  

τabaτ ―қабақ‖. Кҿнеден келе жатқан, қазіргі тҥркі тілдеріне жаппай 

танымал лексема. Қазақ тілінде қабақ - ыдыс жасайтын бақша ҿсімдігінің 

атауы жҽне бҧл сҿздің қауақ деген варианты да бар. Ал ескерткіш тілі мен 

басқа бір қатар тҥркі тілдеріндегі қабақ тілімізде ас сҿзімен бірігіп «асқабақ» 

сыпатында айтылады. Қазіргі тҥркі тілдерінде сҿз ортасында б//в//п 

дыбыстарының сҽйкестігі бар: қаз.: асқабақ; башқ., тат.: кабак; қырғыз: 

ашқабақ; ҧйғ.: капак; ҿзб.: қáвáқ; áшқáвáқ; тҥрік: кабак; ҽзір.: габаг. 

yer ―жер‖. Қыпшақ жазба ескерткіштерінде йир//йер (и//е сҽйкестігі) 

тҧлғаларында кездесетін бҧл лексема қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз.: жер; 

башқ.: йир; тат.: джир; қырғыз: джер; тҥрік, ҽзір., тҥркмен.: йер; ҧйғ.: 

йҽр; ҿзб.: йер.   

 suv ―су‖. Қазіргі тілдерде: қаз.: су; қырғыз: су; тҥрік, ҽзір.: су; тҥркм., 

ҿзб.: сув; ҧйғ.: су; башқ.: һу; тат.: су. Кҿріп отырғанымыздай, кҿне тҥркі 

тілінде суб тҧлғасында болған бҧл лексема б//в// ø дыбыс ауысуы 

нҽтижесінде қалыптасқан. Қазақ тілінде у дыбысының дифтонг дыбыс 

екендігі белгілі. Дауыссыз дыбыспен қатар келгенде алдынан кҿмескіленіп ҥ, 

ҧ дыбыстары шығады да, жазуда ескерілмейді. Демек тілімізде бҧл сҿз сҧу 

тҥрінде дыбысталатын болса, онда кҿне тҥркілік б дыбысы қазақ тілінде у 

дыбысымен сҽйкеседі. Қазақ тіліндегі суғару сҿзінен бҧл дыбыстың ғ 

дыбысымен де сҽйкестігін кҿруге болады.  
kečä «кеш»: kündüz u kečä ―ертелі-кеш‖. Қазіргі тҥркі тілдерінде бҧл сҿз 

семантикасы тҧрғысынан ҥш тҥрлі кҿрініс береді. Тҥркі тілдерінің оғыз 
тобында кҿне «тҥн» мағынасын сақтаса, тҥн (дҥн) сҿзі керісінше «кеше 
(вчера)» мағынасында айтылады.  Қыпшақ тобындағы тілдерде «бір кҥн 
бҧрын (кеше - вчера)» мағынасында қолданылады. Ал қарлҧқ тобындағы 
тілдерде кечҽ сҿзі осы екі мағынаны да /ноч, вчера/ қамтиды. қаз.: кеше 
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(вчера); тҥн (ночь); башқ.: кисҽ (вчера); тҿн (ночь); тат.: кичҽ (вчера); тҿн 
(ночь); ҿзб.: кечҽ (вчера); тҥн (ночь);  ҧйғ.: кичҽ (ночь, вчера); тҥн (ночь); 
тҥрік: геже (ночь); дҥн (вчера); ҽзір.: гежҽ (ночь); дҥн (вчера);  тҥркм.: 
гиже (ночь); дҥйн (вчера).   

günäš ―кҥн, кҥнес‖. Бҧл тҧлға қазіргі оғыз тілдерінде сақталған: тҥрік, 
тҥрікмен.: гҥнеш; ҽзір.: гҥнҽш. Ал татар, башқҧрт тілдеріндегі қойаш (кҥн) 
жҽне ҿзбек, ҧйғыр тілдеріндегі қуйаш (кҥн) сҿздері осы сҿздің жуан варианты 
болса керек.  

biy ―би‖. Кҿне тҥркі тілінде бег тҧлғасында кездесетін бҧл сҿз қазіргі 
тҥркі тілдерінде сҿз соңындағы г дыбысының й-ге айналған бій, бей жҽне г 
дыбысының қатаңдаған бек сипатында қалыптасқан. Ал сҿз ортасындағы е<і 
сҽйкестігі сол кҿне тҥркі дҽуірнің ҿзінде-ақ болған сияқты. Себебі орта ғасыр 
қыпшақ ескерткіштері тілінде бег// биг//бей//би//бий сияқты бірнеше тҧлғада 
кездеседі.  

aruv ―таза, ару‖. Кҿне тҥркі тілінде арығ тҧлғасында кездесетін бҧл 
лексема орта ғасыр жазба ескерткіштерінде арығ // ары / арав // ары // аров // 
ару // уру сипатында кҿрініс береді. Сҿз соңындағы –ғ дыбысының элизияға 
ҧшырауы жҽне ығ< у  дыбыс алмасуы осы дҽуірде болса керек. Сондай-ақ 
бірінші қҧбылыс (ғ дыбысыныың тҥсуі) оғыз тілінің ерекшелігі де, екінші 
қҧбылыс (ығ< у) қыпшақ тілі ерекшелігі болып табылады. Нҽтижеде қазіргі 
қыпшақ тілдерінде  ару (қазақ - ару (сҧлу), татар – ару (таза), башқҧрт – арыу 
(таза), қырғыз – ару (сап, таза), ал оғыз тобындағы тілдерде ары (тҥрік, 
азербайжан –ары) сыпатында қолданылады.  

yaτči ―жақсы‖. Қазіргі тілдерде й//ж//дж; х//қ//ғ жҽне ш//с дыбыс 
сҽйкесулері арқылы қалыптасқан. қаз.: жақсы; башқ.: йаксы; тат.: йахшы; 
қырғ.: джакшы; ҽзір.: йахшы; тҥркм.: йағшы; ҿзб., ҧйғ.: йахши. 

yalγan ―жалған‖: қаз.: жалған; башқ., тат.: йалған; қырғыз: джалан; 
тҥрік, ҽзір., тҥркмен.: йалан; ҧйғ.: йалған; ҿзб.: йáлғáн. 

 küčlü  ―кҥшті‖. Қазіргі тҥркі тілдерінде соз соңында ч//ш сҽйкестігі 
ҽдеттегі қҧбылыс. қаз.: кҥш; қырғыз: кҥч; тат.: кҿч; тҥрік: гҥч (кҥш; қиын); 
ҽзір.: гҥж; тҥркм.: гҥйч; ҿзб., ҧйғ.: кҥч. 

sövöklü ―сҥйікті‖: қаз.: сҥйікті; башқ.: һҿйҿклҿ; тат.: сҿйикли; қырғыз: 
сҥйҥктҥ; тҥрік, ҽзір.: севгили; тҥркм.: сҿйғҥли; ҧйғ.: сҥйҥмлҥк; ҿзб.: 
севикли; севгили. 

ulu ―ҧлы, ҥлкен‖. Қазіргі тілдерде: қаз.: ҧлы; башқ.: оло; тат.: олы; 
қырғыз: улоо; тҥрік, ҽзір.: улу; тҥркм.: улы; ҿзб., ҧйғ.: улуғ. Қазақ тілінде 
қолданылып жҥрген ҧлы, ҧлық сҿздерінің бірі ескі, бірі жаңа кҥйі болып 
табылады. 

ayt- ―айт-‖. Кҿне заманнан бері қолданылып келе жатқан бҧл етістік 
қазіргі тҥркі тілдерінде тек оғыз тобына кіретін тілдерде қолданыла бермейді. 
Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., қырғыз, ққалп., ноғ., қҧм., қарай.: айт-; тат., 
башқ.: ҽйт-. 

uyuτla-  ҧйқта-. Бастапқы тҥбір тҧлғасы уйу- қазіргі азербайжан жҽне 
тҥрік тілдерінде сақталған. қаз.: ҧйқта-; тат., башқ.: йоқла-; қырғыз: уқта-; 
ққалп.: уйқыла-; ноғ.: уқла-; қҧм.: йухла-; қарай.: йуқла-; тҥрік, ҽзір.: уйу-; 
тҥркм.: укла-; ҿзб.: ухлҽ-; ҧйғ.: уһли-.   
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sözlä- ―сҿйле-―. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., ноғ., қҧм., тат., ққалп.: 
сҿйле; башқ.: һҿйле-; қырғыз: сҿздҿ-; сҿзлҿ-; қарай.: сҿзле-; тҥрік: сҿйле-; 
ҽзір.: сҿйлҽ-; тҥркм.: сҿзле-; ҿзб.: сҿйлҽ-; сҿзлҽ-;  ҧйғ.: сҿзли-. 

 sor- ―сҧра-―. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз.: сҧра-; башқ.: һора-; қырғыз: 
сур-; ққалп., ноғ., қҧм., тат.: сора-; қарай.: сор-; тҥрік, ҽзір.: сор-; тҥркм.: 
сора-; ҿзб.: сорҽ-; ҧйғ.: сору-.   

 baτ- ―бақыла-, қара-―. Қазіргі қыпшақ тілдерінде: қаз., тат., башқ., 
қырғ., ққалп., ноғ., қҧм., қарай.: бақ-//бак. Басқа тҥркі тілдерінде: тҥрік: бак-; 
ҽзір.: бах-; тҥркм.: бағ-; ҿзб.: бáқ-; ҧйғ.: бақ- . 

 saτla- ―сақта-―. Ескі жҽне қазіргі қыпшақ тілдерінің барлығында дерлік 
кездеседі. Қазіргі қыпшақ тілдерінде: қаз., қырғыз: сақта- ; башқ.: һақла-; 
ноғ., қҧм., қарай., тат., ққалп.: сақла- . 

kör- ―кҿр-―. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., ноғ., қарай., қырғыз, ққалп.: 
кҿр-; тат., башқ.: кҥр-; қҧм.: гҿр-; тҥрік, ҽзір., тҥркм.: гҿр-; ҿзб., ҧйғ.: кҿр- . 

bašla- ―баста-―. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз.: баста-; тат., башқ.: 
башла-; қырғыз: башта-; ққалп., ноғ.: басла-; қҧм., қарай.: башла-; тҥрік, 
ҽзір., тҥркм.: башла-; ҿзб.: бáшлҽ-; ҧйғ.: башли-. 

buyur- ―бҧйыр-―. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз.: бҧйыр-; тат.: бǒйыр-; 
башқ.: бǒйǒр-; қырғыз: буйур-; ққалп., ноғ.: буйыр-; қҧм., қарай.: буйур-; 
тҥрік, ҽзір., тҥркм., ҿзб.: буйур-. 

yïτ- ―жық-, жығу, қҧлату‖. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., қырғыз: жық-; 
тат., башқ.: йық-; тҥрік, тҥркм.: йык-; ҽзір.: йыһ-; ҿзб.: йық-; йиқыт-; ҧйғ.: 
жикыт- . 

kes- ―кес-―. Қазіргі қыпшақ жҽне ҿзге тҥркі тілдерінде: қаз., ноғ., қарай., 
қырғыз, ққалп.: кес- , қҧм.: гес- , тат., башқ.: кис- , тҥрік, тҥркм.: кес-; ҽзір.: 
кҽс-; ҿзб.: кес-; ҧйғ.: кҽс-. 

tut- ―тҧт-, ҧста-, сақта-―. Тарихи ескерткіштер мен қазіргі тҥркі 
тілдерінің барлығында тут- тҧлғасында. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз.: тҧт-; 
тат., башқ.: тǒт-; қырғыз, ққалп., ноғ., қҧм., қарай.: тут-; тҥрік, ҽзір., 
тҥркм., ҧйғ.: тут-.  

tök- ―тҿк-, тҿгу―. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., қырғыз, ққалп., ноғ., қҧм., 
қарай.: тҿк- тат., башқ.: тҥк-; тҥрік, тҥркм.: дҿк-; ҽзір., ҿзб., ҧйғ.: тҿк-. 

bol-//ol- ―бол-―. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., ноғ., қҧм., қарай., қырғыз, 
ққалп.: бол-, тат., башқ.: бул-, тҥрік, ҽзір.: ол-; тҥркм., ҧйғ.: бол-. 

oltur- ―отыр-―. Қазіргі тҥркі тілдерінен «олтур-» формасы башқҧрт, 
қҧмық, қарайым тілдерінде сақталған: қаз., ққалп.: отыр-,  ноғ.: олтыр-; 
тат.: утыр-; башқ.: ултыр-; қырғыз: олтур-; қҧм.: олтур-; қарай.: олтур- , 
тҥрік, ҽзір., тҥркм.: отур-; ҿзб.: отир-; ҧйғ.: олтур-. 

oτša- ―ҧқса-―. Қазіргі қыпшақ тілдері мен басқа да тҥркі тілдерінің 
кҿбінде «сипау, аймалау, жақсы кҿру, ҧқсау» секілді бірнеше мағыналарда 
кездеседі. Қазіргі қыпшақ тілдерінде: қаз.: ҧқса-; тат.: ŏхша- (ҧқсау, еске 
салу); башқ.: ŏкша-(ҧқсау, ҧнау); қырғыз.: оқшо- (ҧқсау);  ққалп.: уқса-; ноғ.: 
уқса- (ҧқса); қҧм.: оша- (ҧқсау); қарай.: ухша- (ҧқсау); Басқа тҥркі 
тілдерінде: тҥрік: окша- (сипау); ҽзір.: охша- (сипау); ҿзб.: охшҽ- (ҧқсау); 
ҧйғ.: охши- (ҧқсау).   

tur- ―тҧр-―. Қазіргі қыпшақ жҽне ҿзге тҥркі тілдерінде: қаз.: тҧр-; тат., 
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башқ.: тǒр-; қырғыз, ққалп., ноғ.,қҧм., қарай.: тур-; тҥрік, ҽзір., тҥркм.: дур-

; ҿзб., ҧйғ.: тур- . 

turγuz-  ―тҧрғыз-―. Негізгі тҥбірі tur-,  -γuz ҿзгелік етіс жҧрнағы. Қазіргі 

тҥркі тілдерінде: қаз.: тҧрғыз-; тат.: тǒрғыз-; башқ.: тǒрғǒз-; қырғыз: 

турғуз-; ққалп.: турғыз- , ноғ.: турғыст-; қарай.: тургуз- .  

bar- ―бар-―. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., тат., башқ., қырғыз, қалп., 

ноғ., қҧм., қарай.: бар-; тҥрік, ҽзір.: вар-; тҥркм., ҿзб., ҧйғ.: бар-.  

kir- ―кір-‖. Тарихи жҽдігерлер тілінде: Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., ноғ., 

қарай., тат., башқ., қырғыз, ққалп.: кир-//кір;  қҧм.: гир-; тҥрік, ҽзір., 

тҥркм.: гир-; ҿзб., ҧйғ.: кир-. 

keltir- ―келтір-‖. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., ноғ., қарай., қырғыз, 

ққалп.: кел-; қҧм.: гел-; тат., башқ.: кил-; тҥрік, тҥркм.: гел-; ҽзір.: гҽл-; 

ҿзб.: кел-; ҧйғ.: кҽл- . 

kül- ―кҥл-―. Қазіргі тҥркі тілдерінде: қаз., ноғ., қарай., қырғыз, ққалп.: 

кҥл-; тат., башқ.: кҿл-; қҧм.: кҥле-; тҥрік, ҽзір., тҥркм.: гҥл-; ҿзб., ҧйғ.: кҥл- .  

 Ескерткіштер тілінің негізгі сҿздік қоры қазіргі қыпшақ жҽне басқа да 

тҥркі тілдеріне ортақ сҿздер, яғни жалпытҥркілік сипаттағы сҿздерден 

тҧрады. Тҥркілік сҿздердің кҿне дҽуірлерден тҥрлі жолдармен жеткендігін 

кҿреміз. Сҿздердің ҥлкен бір тобы аз-кем фонетикалық ҿзгерістерге 

ҧшырағанымен негізгі тҧлғасы мен лексикалық мағыналары сақталған. 

Ортағасырлық жазба ескерткіштер тіліндегі ҽрбір лексеманы жеке алып,  

тҥркі тілдеріндегі сондай сҿздің, лексикалық бірліктің мағынасымен 

салыстыра қарасақ, семантикалық ҿзгерістің орын алғандығын байқаймыз. 

Сҿз мағынасының кеңеюінің, ҿзгеруінің басты бір себебі, сҿз білдіретін 

ҧғымның ҿзгеріске ҧшырауы. Осыдан сыртқы жағдайға байланысты сҿз 

мағынасының кеңеюі келіп шығады. Ортағасырлық жазба ескерткіштер 

тіліндегі кҿптеген сҿздерді диахрондық тҧрғыда қазіргі тҥркі тілдеріне қарай 

сатылап зерделесек бір қатар сҿздердің бҧрынғы мағыналарын 

жоғалтпағандығын, сол мағынаның ҥстіне қосымша жаңа мағыналарды 

қосып алып даму ҥстінде болғандығын байқаймыз. 
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Түйін 

Тҥркі тіліндегі жазба ескерткіштер тілін зерттеу тҥркологияның ҿзекті мҽселесі 

болып табылады. Мақалада XVI-XVII ғасырлардағы армян жазулы қыпшақ 

ескерткіштері тілі лексикасын тарихи-салыстырмалы тҧрғыдан зерттеудің кейбір 

мҽселелері қарастырылған. 

Кілт сөздер: жазба ескерткіштер, қыпшақ тілдері, жалпытҥркілік сҿздік қор, 

лексикалық мағына, синхрония, диахрония, семантика, ареалдық ерекшеліктер. 

Аннотация 
Актуальным вопросом тюркологии является изучение языка письменных 

памятников тюркской словесности. В статье рассматривается некоторые вопросы 

изучения лексики армянописьменных кыпчакских памятников XVI-XVII вв. в сравнительно- 

историческом аспекте.    

Ключевые слова: письменные памятники, кипчакские языки, общетюркский 

словарный фонд, лексическое значение, синхрония, диахрония, семантика, ареальные 

особенности.  

Abstract 
The topical issue of Turkic studies is the study of the language of written monuments of 

Turkic literature. The article discusses some issues of studying the vocabulary of Armenian-

written Kipchak monuments of the XVI-XVII centuries. in a comparative historical aspect. 

Keywords: written monuments, Kipchak languages, common Turkic vocabulary, lexical 

meaning, synchrony, diachrony, semantics, areal features. 
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В.В.Радлов, Ж.Дени, В.Л.Котвич, Л.Базен, А.ф.Габен ж.б.у.с. 

окумуштуулардын эмгектеринде сҿз болуп келет. Ошону менен эле катар 

совет мезгилиндеги тҥркологдор А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, Э.В.Севортян, 

Н.К.Дмитриев, С.У.Усманов, А.И.Искаков сыяктуу изилдҿҿчҥлҿрдҥн да 

белгилҥҥ деңгээлде кҿңҥлҥн бурган проблема катары коюлганы менен, бул 

багытта атайын терең изилдҿҿлҿр жҥргҥзҥлҿ элек. Мындай жагдай, биздин 

жеке пикирибизде, тҥрк тилдеринин морфологиялык тҥзҥлҥшҥндҿгҥ ҿтҿ 

татаал маселе агглютинация механизми, андагы морфемалардын ырааты, 

ҿзалдынча жеке мааниге ээ морфемалардагы грамматикализация, 

лексикализация, изоморфизм, сҿздҥн морфологиялык тҥзҥлҥшҥндҿгҥ 

флексиянын элементтери ж.б.у.с. толуп жаткан теориялык маселелердин ушу 

бҥгҥнкҥ кҥнгҿ чейин терең ачыктала электиги жана муну менен байланышта 

каралуучу практикалык да маселелердин талдоого алына электиги менен 

байланышкан.  Ачык белгилеш керек, бҥгҥнкҥ кҥнгҿ чейин тҥрк  сҿздҿрҥнҥн 

морфологиялык тҥзҥлҥшҥндҿ жалпы эле уңгу проблемасы, уңгу  морфема 

менен сҿз жасоочу, сҿз ҿзгҿртҥҥчҥ мҥчҿ морфемалардын ҿзара карым-

катышы, уңгу жана  мҥчҿ морфемалардын типтери, схемалары, моделдери, 

булардагы синтагматикалык, парадигматикалык карым-катыш сыяктуу 

фундаменталдык маселелер ар бир тилдин материалдарында  толук жана 

терең аныктала элек. Ушу бҥгҥн да сҿздҥн морфемалык тҥзҥлҥшҥндҿ сҿз 

жасоо менен сҿз ҿзгҿртҥҥнҥн чегарасын так аныктоо ҿтҿ проблемалуу маселе 

экендиги талашсыз. Анткени сҿздҥн морфологиялык структурасындагы 

баардык морфемалар формалдык бирдиктердин классы катары, биздин 

пикирибизде, бир жагынан, сҿздҿрдҥн ҿзара карым-катышын лексиканын 

деңгээлинде кҿрсҿтсҿ (маселен, бир сҿздҥн парадигмасы сҿз жасоо же сҿз 

ҿзгҿртҥҥ механизми аркылуу ным-дуу-лук-тук-тун; ным-даш-тыр-ыл-ган-

дык-тан), экинчи жагынан, сҿздҿрдҥн ҿзара карым-катышын синтаксистин 

деңгээлинде кҿрсҿтҿт, б.а. сҿз айкашынын, сҥйлҿмдҥн компоненттеринин 

ҿзара карым-катышы катары синтагматикалык деңгээлде кҿрсҿтҿт. Демек, 

лексикалык парадигматикалык деңгээлде сҿз жасоо маселеси кҿтҿрҥлсҿ, 

синтаксистик синтагматикалык деңгээлде  сҿз ҿзгҿртҥҥ маселеси кҿтҿрҥлҿт. 

Сҿз жасоону лексикалык морфология, сҿз ҿзгҿртҥҥнҥ синтаксистик 

морфология деп атоого болот. Сҿз жасоо лексикалык деңгээлге мҥнҿздҥҥ 

болсо, сҿз ҿзгҿртҥҥ синтаксистик деңгээлге тиешелҥҥ болот. Анткени сҿз 

жасоо аркылуу лексика байыйт, сҿз ҿзгҿртҥҥ аркылуу сҿздҿр ҿзара 

тизмектешип, синтаксистик конструкциялар уюшулат. Мына так ушул сҿз 

жасоо жана сҿз ҿзгҿртҥҥ системалары сҿздҥн морфологиялык структурасын 

тҥзҿт, ушуга жараша тилдердин типологиялык классификациясы жана 

агглютинация механизми аныкталат. Бул маселе тҥрк тилдеринин 

материалдарынын негизинде биринчи жолу В.К.Шоттун эмгектеринде тезис 

тҥрҥндҿ кҿтҿрҥлҥп, андан кийин В.В.Радловдун 1906-жылы Санкт-

Петербургда немис тилинде жарык кҿргҿн ―Einleitende Gedanken zur 

Darstellung der Morphologie der Türksprachen‖. – Записки Императорской 

Академии наук, ист-филол.отд., 1906, т.7, №7‖ ―Тҥрк тилдеринин 
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морфологиясын тҥзҥҥ жҿнҥндҿ ой-пикирлери. – Императордук илимдер 

академияснын белгилери, тарых-филол. Бҿлҥмҥ, 1906, 7 том, №7‖ эмгегинде 

каралган. Академик В.В.Радлов ҿзҥ белгилегендей бул маселени атайын  

терең изилдҿҿнҥ максат этпеген, тҥрк тилдеринин морфологиясын сыпаттого 

киришҥҥ пикири катары гана айрым ойлорун айткан. Тҥрк тилдеринин, анын 

ичинде кыргыз тилинин морфологиялык структурасын сыпаттоого арналган 

бул чакан эмгек ҥч бҿлҥмдҿн турат: 

1-бҿлҥм „Über die verschiedenen Typen der menschlischen Sprachtechnik  

und die Agglutination‖ ―Кеп техникасынын аркыл типтери жана агглютинация 

жҿнҥндҿ‖, 2-бҿлҥм „Über die Agglutination der Türksprachen‖ ―Тҥрк 

тилдериндеги агглютинация жҿнҥндҿ‖, 3-бҿлҥм „Die Genesis des 

Agglutinationsstoffes‖ ―Агглютинациянын генезиси жҿнҥндҿ‖ деп аталат. 

1-бҿлҥмдҿ В.В.Радлов „Die Türksprachen rechnet man allgemein, wie auch 

alle übrigen Sprachen des grossen Ural-altaischen Sprachstammes, zu den 

agglutinirenden Sprachen. Wir müssen deshalb vor allen Dingen uns darüber 

Klarheit verschaffen, was unter dem Worte agglutinirend zu verstehen ist, und 

worin der als Agglutination bezeichnete Sprachmechanismus sich von den 

Sprachmechanismen anderer Sprachstämme, z.B. von der Flexion der 

indoeuropäischen Sprachen, unterscheidet‖ (В.В.Радловдун орфографиясы 

сакталган) ―Урал-Алтай бҥлҿсҥнҿ кирген башка тил топтору сыяктуу эле 

тҥрк тилдери да агглютинативдик тилдер тобуна кире турган тилдерден деп 

эсептелет. Ошондуктан, баарыдан мурда, биз агглютинативдик деген сҿз 

эмнени билдирет, агглютинативдик кеп механизми индоевропа тилдериндеги 

флективдҥҥ кеп механизминин эмнеси менен айырмаланат деген маселени 

тактап алышыбыз керек‖, - деген маселени кҿтҿрҿт [Radloff W., 1906, 1-б.]. 

Ушул эле жерде башка лингвисттер – Потт менен Штейнталдын бул маселе 

боюнча пикирлерине таянуу менен, ҿзҥнҥн тҿмҿнкҥ оюн билдирет: ―Бизге 

белгилҥҥ тилдердин баарын физиологиялык ҿзгҿчҿлҥктҿрҥ боюнча тҿрт 

типке бҿлсҿ болот: 1. изолирующие аморфтук тилдер (кытай, индокытай 

тилдери); 2. агглютинативдик тилдер (татар, фин тилдери); 3. флективдҥҥ 

тилдер (индоевропа тилдери); 4. трансформалдык же аралаш тилдер‖ ―1. 

Isollierenede Sprachen, in welchen noch Stoff (Wurzel, Hauptbegriff) und Form 

(Abteilungs- und Abbiegungsmoment, Nebenbegriffbestimmung) in völliger 

Getrenntheit beharren: Einsilbige Sprachen (Chinesisch und Indochinesisch)‖; 2. 

Agglutinierende Sprachen, worin Stoff und Form fast nur äusserlich an einander 

kleben: Tatarisch, Türkisch, Finnisch; 3. Eigentlich  flectierende Sprachen, in 

denen innige Durchdringung von Stoff und Form stattfindet, so dass beide sich zur 

unauflöschlichen Einheit verschmelzen. Diese Klasse ist die eigentlich normale 

und wenn erstere zwei Klassen unter der Norm bleiben, so wird diese Norm von 

anderen Sprachen besonders den amerikanischen Sprachen überschritten, daher 

bilden diese: 4. transnormale oder einverleibende Sprachen‖(В.В.Радловдун 

орфографиясы сакталган) [Radloff W., 1906, 1-2-бб.]. 

Ушул эмгегинде В.В.Радлов жалпы эле тҥрк тилдеринин, анын ичинде 

кыргыз тилинин грамматикалык тҥзҥлҥшҥндҿгҥ негизги ҿзгҿчҿлҥктҿрдҥн  
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бири болгон агглютинация механизмин, анын сҿз жасоо, сҿз ҿзгҿртҥҥ 

процессиндеги маанисин жана тигил же бул морфологиялык каражаттардын 

ролун карайт. Ошону менен эле бирге тҥрк тилдеринин морфологиялык 

ҿзгҿчҿлҥгҥн дагы терең, дагы кенен, дагы элестҥҥ кылып кҿрсҿтҥҥ ҥчҥн 

типологиялык башка системадагы тилдер менен болгон карым-катышын 

ачып берҥҥгҿ, ал системада агглютинативдик тҥзҥлҥштҿгҥ тилдердин оордун 

аныктоого аракеттенет, морфологиялык ар бир типтеги тилдердин 

ҿзгҿчҿлҥктҿрҥн, бири-биринен болгон ҿзгҿчҿлҥктҿрҥ жҿнҥндҿ ҿз пикирин 

билдирет. Ҿзҥнҿ чейинки окумуштуулар А.Потт, Г.Штейнталь, 

А.Шлейхерлердин оюн улантуу менен, адегенде аналитикалык тҥзҥлҥштҿгҥ 

изолирующие типтеги тилдер, андан агглютинативдик типтеги тилдер, андан 

кийин  флективдҥҥ тҥзҥлҥштҿгҥ тилдерге ҿтҥҥ процесси болгон дегендей 

ойдо морфологиялык типтеги тилдердин ҿнҥгҥҥ жолу жҿнҥндҿ айтат.  

Албетте, В.В.Радловдун бул пикирин толук кабыл алууга мҥмкун эмес. 

Анткени маселенин мындайча коюлуп, мындайча чечмелениши логикага 

анча топ келе бербейт. Бул боюнча биз типологиялык ар тҥрдҥҥ системадагы 

тилдердин ҿнҥгҥшҥнҥн тигил же бул жалпы закондорун колдонуунун жана 

ага ылайык тилдердин ―жашын‖ жана ―деңгээлин‖ аныктоонун 

мҥмкҥнчҥлҥгҥнҥн чектелген абалда экендигин белгилеген В.А. Звегинцевдин 

тҿмҿнкҥ ой-пикирин туура пикир деп эсептейбиз: ―... судить о большей или 

меньшей развитости языков по относительно ограниченным периодам их 

развития было бы нелогично и неоправданно, а для сравнительной оценки 

применительно к ―итоговому‖ их состоянию на современной стадии развития 

науки о языке не располагает никакими критериями. Такие критерии, 

видимо, и невозможны, так как разные языки в соответствии со своими 

частными законами развиваются особыми путями, процессы их развития 

принимают различные формы и поэтому, по сути говоря, в данном случае 

выступают несопоставимые явления‖ [Звегинцев В.А., 1962, 168-б.] 

В.В.Радловдун белгилҿҿсҥндҿ „… Hier sind Formelles und Inhalt, beide 

gleichberechtigter, neben einander stehender, von der Sprache bezeichneter 

Stoff…― „…Tилдин формасы менен мазмуну бирдей, ҿзара бирин-бири 

аныктап турган, ҿзара катар турган кҿрҥнҥштҿрдҿн…―[Radloff W., 1906, 3-

б.]. „So lange  wie einzelne Laute und Gebärden die mitteilung verschiedener 

Individuen vermittelten, konnte von einer eigentlicher Sprache nicht die Rede 

sein… . Die Menschensprache begann erst von dem Momente, wo mehrere 

Lautcomplexe sich zu einem Satze verbanden―(В.В.Радловдун орфографиясы 

сакталган). ―Айрым бир тыбыштыр жана жест адамдардын маалыматтарын 

башка бирҿҿгҿ жеткирген абалга чейин тил жҿнҥндҿ кеп кылууга болбойт. 

Адам кебинин жаралышы, баарыдын мурда, бир канча тыбыштык комплекс 

сҥйлҿм тҥзҥҥ ҥчҥн биригишкен учурдан башталат. Буга чейин тил жҿнҥндҿ 

кеп кылууга мҥмкҥн да эмес‖ [Radloff W., 1906, 6-б.]. Ушул пикирин жаш 

балдардын кебинин мисалында далилдҿҿгҿ аракеттенҥҥ менен, алардын кҿп 

жолку кайталоолорунан кийин сҿздҥн формасы менен мазмунун бири-

биринен айырмалап тҥшҥнҥҥгҿ ҥйрҿнҿ баштагандыгы жҿнҥндҿ кеп кылат да, 
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кыргыз тилинен тҿмҿнкҥ мисалдарды келтирет:  

 ат-ым      ал-дым 

 ат-ың       ал-саң 

ат ат-тын     ал ал-сын 

 ат-ты       ал-айын 

 ат-ка       ал-ып 

ат-тар       ал-ыш 

  

      

  киши-нин      бер-ген 

  -нин  сҿз-дҥн    -ган  кел-ген 

  илик кҥл-дҥн    ҿткҿн  мин-ген 

  жҿнд. эл-дин    чак  кҿр-гҿн 

         ал-ган 

 

Ушул ҿңдҥҥ сҿздҿрдҿгҥ уңгу менен мҥчҿнҥн ҿзара карым-катышын, 

алардын эмне ҥчҥн ушундай экендигин эч билбей, тҥшҥнбҿй туруп эле 

балдар туура айтат, сҥйлҿҿ кебинде агглютинация механизмин аң-сезимсиз 

эле туура ыраттуу колдонот. Бир да кыргыз ал-ды, ал-ат, тур-ат деген 

сҿздҿрдҿгҥ -ды, -ат мҥчҿлҿрҥнҥн байланышын аң-сезимдҥҥ сезбейт, 

билбейт, бирок туура колдонот „Kein Kirgise fühlt einen Zusammenhang der 

Imperfectendung ды in ал-ды oder der Praesenzendung  ады in ал-ады und dem 

Zeitwort  тур  (stehen), aus dem sie entstanden…― (В.В.Радловдун 

орфографиясы сакталган) [Radloff W., 1906, 13-б.].  Мунун баары баланын 

эсинде сакталып кала берет. Анткени сҿздҿр тиешелҥҥ мҥчҿлҿрҥ менен, а 

тҥгҥл бир фразалар улам-улам тилде кайталанып айтыла бергендиктен, ошол 

фонетикалык комплексинде, ошол структуралык тҥзҥлҥшҥндҿ 

бессознательно, инстинктивдҥҥ тҥрдҿ аң-сезимде кала берет, сҿздҥ, жогорку 

схемада кҿрҥнгҿндҿй, уңгу жана мҥчҿ бҿлҥгҥнҿ, материалдык маани берген 

(уңгу) жана материалдык маани бербеген (мҥчҿ) бҿлҥгҥнҿ ажырата алуу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥнҿ ээ болушу алардан грамматикалык оформлениесинин 

регулярдуулугу менен шартталат. Ушундан улам В.В.Радлов 

агглютинативдик тилдерде эки элементти бҿлҥп кҿрсҿтҿт: ―1. белгилҥҥ бир 

психикалык мазмунга топ келген, психикалык мазмунду билдирген 

тыбыштык комплекс. Муну мен предметтин, материалдын мааниси, мазмуну 

деп айтам; 2. предметтин, материалдын маанисин, мазмунун туюнткан 

тыбыштык комплекске уланып, форманын берилиши же форманы 

кҿрсҿтҥҥчҥ катары милдет аткарган тыбыштык комплекс. Муну мен 

предметтин, материалдын формасы деп айтам‖ „… Infolge dieser 

Auseinandersetzungen sind wir gezwungen in jeder Sprache agglutinirenden 

Sprache zweierlei Elemente anzufassen: 1) Lautcomplexe, die einem gewissen 

psychischen Inhalte entsprechen, d.h. einer Gruppe von Anschauungen und 

Empfindungen. Ich will diese, da sich die Sprache aus ihnen factisch 

zusammensetzt, Bedeutungs- oder Inhaltsstoff nennen. 2) Lautverbindungen, die 
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als solche sich an den Inhaltsstoff fügen und als Ausdruck oder Träger der Form 

fungieren, ich will diese kurz Formstoff nennen― (В.В.Радловдун орфографиясы 

сакталган) [Radloff W., 1906, 18-б.]. 

Кеп техникасы боюнча мен ҿзҥм негиздеген принципке ылайык бир да 

тил жалаң гана аморфтук (бесформенный) же, флективдик, же 

агглютинативдик болбойт. ―Кандай гана тил болбосун биз андан 

изоляциянын да (аналитизм, жиктҿҿ), агглютинациянын да, флексиянын да, 

синтетизмдин да (присоединение) элементтерин, белгилерин кҿрҿбҥз, бирок 

ар бир тилде кеп техникасынын ушул типтеринин бири басымдуу болот. Мен 

жогор  жакта флективдик жана агглютинативдик тилдерде изолирующий 

тилдерге мҥнҿздҥҥ тилдик кҿрҥнҥштҿр бар экендигин, ошондой эле баардык 

флективдҥҥ тилдерде агглютинативдик, агглютинативдик тилдерде 

флективдик элементтер жолуга береерин кҿрсҿттҥм‖ „Wir erden in jeder 

Sprache Spuren der Isolierung, Agglutination, Flexion und der Einverleibung 

finden, nur wird in jeder Sprache eine dieser Richtungen der Sprachtechnik die 

herrschende sein. Ich habe schon oben angedeutet, wie sowohl in den flectirenden 

Sprachen, wie auch in den agglutinirenden, isolirende Sprachbildungen 

vorkommen, ebenso bieten alle flectirenden Sprachen zahlreiche 

Agglutinationsbildungen― (В.В.Радловдун орфографиясы сакталган) [Radloff 

W.,  1906, 18-19-бб.]. 

Тилдердеги кептин аморфтук, флективдик жана агглютинативдик 

техникалары жҿнҥндҿ жалпы маалымат бергенден кийин ―Тҥрк 

тилдериндеги агглютинация жҿнҥндҿ‖ деген 2-бҿлҥмҥндҿ тҥрк 

агглютинациясынын ҿзгҿчҿлҥгҥнҿ токтолот. ―Тҥрк тилдери Урал-Алтай 

тилдер бҥлҿсҥнҿ кирҥҥ менен, аффикстҥҥ-агглютинативдик типтеги тилдер 

катары предметтик-материалдык форма аффикс катары предметтик-

материалдык мазмунга уланат. Ушул аффикстҥҥ-агглютинативдик тилдерге 

Азия континентинде чоң эки тилдик бҥлҿҿ кирет: Тҥндҥгҥндҿ Урал-алтай 

тилдери, Тҥштҥгҥндҿ Дравид тилдери. Бул тилдик эки бҥлҿ бири-бирине 

агглютинация техникасы боюнча ҿтҿ жакын, ошондуктан бул эки бҥлҿдҿгҥ 

тилдерди бири-бирине тектеш тилдер катары далилдҿҿгҿ аракет кҿрҥлҥп да 

жҥрҿт. Бул тилдердеги сҿз жасоодо предметтик-материалдык форма 

белгилҥҥ тартиптеги ыраттуулукта предметтик-материалдык мазмунга 

белгилҥҥ бир тыбыштык каражаттар аркылуу ҿтҿ тыгыз, шайкештикте 

жалганат жана ҿзҥнчҿ сҿз катары берилген ар бир тыбыштык комплекс 

ҿзҥнҥн жанындагы ошондой тыбыштык комплексттен бҿлҥнҥп турат, 

айырмаланып турат. Сҿз жасоодогу бул карым-катыш уңгу менен мҥчҿнҥн, 

сҿз менен сҿздҥн ортосундагы калыптанган регулярдуу ҿзгҿрҥҥ менен 

шартталат, б.а. бул тилдерде  аффикстеги ҥндҥҥнҥн уңгудагы ҥндҥҥгҿ 

ыңгайлашуусу аркылуу ишке ашат, б.а. сҿздҿгҥ ҥндҥҥлҿрдҥн гармониясы 

закону менен шартталат... Мен ҿзҥмдҥн ―Фонетикамда...‖ ҥндҥҥлҿр 

гармониясы законун кунт коюу менен изилдегем жана анын ҿнҥгҥшҥн 

кҿрсҿтҥҥгҿ аракеттенгем... Ошону менен эле катар ҥндҥҥлҿр гармониясын 

морфологиялык байланыштыруучу каражат катары колдонуу зарылдыгы да 
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кҿрсҿтҥлгҿн. Ошондуктан мен бул жерде тҥрк тилдериндеги агглютинация 

процессин кҿрсҿтҥҥчҥ гана тыбыштык кубулуштарга жана бир-эки мисалга 

токтолойун‖ „Die Türksprachen gehören zum ural-altaischen Sprachstamme, also 

zu denjenigen, die ich in meiner Übersicht unter 2, b als affigirend-agglutinirende 

Sprachen bezeichnet habe, d.h. zu den agglutinirenden Sprachen, in denen der 

Formstoff als Affixe an den Inhaltsstoff angefügt wird.  

Zu diesen affigirend-agglutinirende Sprachen gehören unter den Sprachen des 

asiatischen Contingents zwei grosse Sprachstämme: im Norden die ural-altaischen 

Sprachen. Im Süden die dravidischen Sprachen, zwei Stämme die in der 

Agglutinationstechnik sich so nahe stehen, dass man schon versucht hat, eine 

Verwandtschaft zwischen ihnen nachzuweisen. Diese beiden Sprachstämme 

stimmen hauptsächlich darin überein, dass sie überall das Streben zeigen, eine 

festgegliederte Wortbildung herzustellen, in dem der Formstoff sich in bestimmter 

Reihenfolge an den Inhaltsstoff durch lautliche Mittel so fest angliedert, dass jeder 

als Wort zu bezeichnende Lautcomplex sich von dem neben befindlichen 

möglichst scharf scheidet. In den dravidischen Sprachen wird diese Verbindung 

zwischen Affix und Stamm durch eine streng geregelte Veränderung der den 

Stamm auslautenden Consonanten, der das Affix anlautenden Consonanten und 

durch Elision oder Verschmelzung der zusammentreffenden Vokale hergestellt, 

während in den ural-altaischen Sprachen das Hauptmittel der Verbindung durch 

Anpassen der Affixvokale an die Stammvokale, d.h. durch die Gesetze der 

Vokalharmonie des Wortes bewirkt wird… .  

In meiner  „Phonetik der Türksprachen― habe ich die Gesetze der 

Vokalharmonie genau untersucht und versucht ein Bild der allmählichen 

Entwicklung der Vokalharmonie zu entwerfen… Da diese rein phonetische 

Classifikation aber nicht der wirklichen Gruppirung der ural-altaischen Sprachen 

entspricht, so will ich hier die  einzelnen Glieder dieses Sprachstammes in 

derjenigen Ordnung aufführen, wie sie, ihrer inneren Verwandtschaft nach, zu 

einander gehören und dabei auf die Verwendung der Vokalharmonie als 

morphologisches Bindemittel hinweisen‖(В.В.Радловдун орфографиясы 

сакталган) [Radloff W.,  1906, 21-б.]. 

1. Байланыштыруучу ҥндҥҥнҥн кошулушу; 

2. Окшош эки ҥндҥҥнҥн кошулушу: 

а) дифтонг 

б) созулма ҥндҥҥ 

3. Ҥндҥҥнҥн тҥшҥп калышы; 

4. Илиатуска кабылбоо ҥчҥн ҥнсҥздҥн кошулушу; 

5. Каткалаң ҥнсҥздҥн жумшарылышы: 

а) уңгунун акыркы тыбышында 

б) мҥчҿнҥн башкы тыбышында 

 6. Ассимиляция: 

а) уңгунун акыркы тыбышынын мҥчҿнҥн башкы тыбышына 

карата; 

б) мҥчҿнҥн башкы тыбышынын уңгунун акыркы тыбышына 
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карата; 

 7. Мҥчҿнҥн акыркы тыбышынын кҥчтҥҥ айтылышы; 

 8. Мҥчҿнҥн башкы тыбышынын каткалаңдашы; 

 9.  Мҥчҿнҥн башкы тыбышынын окшошуп кетиши; 

 10. Окшош ҥнсҥздҿрдҥн конверсиясы, б.а. окшошуусу; 

 11. Негиздин акыркы тыбышынын тҥшҥп калышы. 

„1) Eintritt eines Bindevokals. 

2) Verschmelzung zweier zusammentreffender Vokale 

 a) zu einem Diphthonge 

 b) zu einem langen Vokale 

3) Ausstossen eines Vokals. 

4) Einschieben eines Consonanten zur Vermeidung des Iliatus. 

5)Erweichung eines tonlosen Consonanten 

 a) im Auslaute des Stammes 

 b) im Anlaute des Affixes. 

6) Assimilation 

 a) des Auslautes des Stammes an den Anlaut des Affixes 

 b) des Anlautes der Affixe an den Auslaut des Stammes. 

7) Verhärtung des Auslautes des Affixes. 

8) Erstarrung des Auslautes des Affixes. 

9) Verflüssigung des Auslautes des Affixes. 

10) Umstellung der zusammentreffenden Consonanten. 

11) Ausfall des Auslautes des Stammes [Radloff W., 1906, 23-б.]. 

Агглютинация механизмин кҿрсҿтҥҥчҥ тыбыштык ушундай 

ҿзгҿрҥҥнҥн негизинде тҿмҿнкҥ мисалды карап кҿрҿлҥ: 

агартуучуларыбыздын деген сҿз тогуз морфемадан турган сҿз. Мунун 

бирҿҿ гана негизги предметтик-материалдык мааниге ээ. Калган сегиз 

морфема – предметтик-материалдык форма, б.а. кҿмҿкчҥ морфемалар. 

Предметтик-материалдык мааниге ээ лексикалык негиз ак уңгусуна  ар 

мҥчҿсҥ жалгануу аркылуу уңгунун аягында турган каткалаң жарымы 

кекиртекчил к тыбышы мҥчҿдҿгҥ а тыбышынын таасири астында 

гтыбышына жумшарат да, агартҥрҥндҿ вербалдык негиз жаралат. Бул сҿзгҿ 

кийинки тмҥчҿсҥн улоо аркылуу агарт этиш сҿзҥ жасалат. Ушул этишке 

уумҥчҿсҥ жалганып, кыймыл атооч жасалат, ага чу мҥчҿсҥ жалганып, атооч 

сҿз жасалат. Бул атооч негизге кҿптҥк сандын -лар мҥчҿсҥ уланып, 

агартуучулар деген негиз пайда болот. Буга -быз формасындагы биринчи 

жактагы ат атоочтун кҿптҥк тҥрҥнҥн мҥчҿсҥ уланат.  Бул мҥчҿ уланганга 

чейин мурунку сҿз консонанттык негизде аяктаган зат атооч сҿз 

болгондуктан, ҥнсҥз менен башталган мҥчҿ уланаарда, ал экҿҿнҥн ортосуна 

бир ҥндҥҥ кошулуп айтылат, бул тҥрк тилдеринин, ҿзгҿчҿ кыргыз тилинин 

агглютинациялык тил катары бир ҿзгҿчҿлҥгҥ. Ошондо а[г]артуучулар[ы]быз 

деген сҿз пайда болду. Ал эми эң аяккы морфема -дын илик жҿндҿмҿсҥнҥн 

мҥчҿсҥ. Ошентип 9 морфемадан турган сҿз бир гана уңгу муундагы негизге 8 

жардамчы морфема жалганып, уңгу муундагы а ҥндҥҥсҥнҥн таасири калган 
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морфемалардагы, калган муундардагы ҥндҥҥлҿргҿ таасир этип, аларды бир 

ыргакка тҥшҥрдҥ. Уңгу муундагы ҥндҥҥнҥн ҿзгҿрҥшҥ мҥчҿдҿгҥ, кийинки 

муундагы ҥндҥҥлҿргҿ таасир этет:    

аг / ар / т / уу / чу / лар / ы / быз / дын 

кҿг / ҿрт / ҥҥ / чҥ / лҿр / ҥ / бҥз / дҥн 

кыз / арт / уу / чу / лар / ы / быз / дын  [Radloff W., 1906, 23-24-бб.]. 

Ушул мисал аркылуу В.В.Радлов тҥрк тилдериндеги агглютинация 

процессин, анын ыраатын кҿрсҿтҥҥгҿ аракет кылган жана агглютинация 

кандай элементтерден тураарын тҿмҿнкҥчҿ кҿрсҿткҿн:  

1. Inhaltsstoff 

a) einsilbige Stämme 

b) mehrsilbige Stämme 

α) für deren Zerlegungung wir keinerlei Anhaltspunkte haben 

β) die offenbar mit Bildungsaffixen versehen sind, die aber wegen des 

Fehlens einsilbiger Stämme unzerlegbar sind. 

γ) mit amorphen Bildungsaffixen versehene Stämme, bei denen aber 

das Trennungsgefühl zum Theil ganz verschwunden ist. 

δ) aus anderen Sprachen übernommene Fremdwörter. 

ε) durch Anfügung von lebenskräftigen Affixen gebildete Stämme, für 

deren Zerlegung das Trennungsgefühl stets vorhanden ist. 

2. Formstoff 

a) amorphe, nicht mehr lebenskräftige Bildungsaffixe. 

b) lebenskräftige Bildungsaffixe. 

c) amorphe Biegungsaffixe. 

d) lebenskräftige Biegungsaffixe. 

e) Enclitica (Endungen, die sich nur theilweise der Vocalharmonie 

unterordnen). 

f) Apposita, Anfügungen, die sich nicht der  Vocalharmonie 

unterordnen. 

1. предметтик-материалдык мааниге ээ лексикалык негиздин, уңгунун 

тутумдук бҿлҥгҥ: 

а) бир муундуу уңгу; 

б) кҿп муунду уңгу. 

α)  буларды дагы бҿлҥҥгҿ мҥмкҥн эмес, анткени бир муунду уңгу бир 

эле негиз; 

β) балким бҿлсҿ болмок, сҿз жасоочу мҥчҿ бардыр, бирок бир муунду 

негиз, уңгуну табуу мҥмкҥн эмес; 

γ) сҿз жасоочу мҥчҿ уңгу менен биригип аморфтук тҥзҥлҥшкҿ ээ болуп 

калган, ажыратуу жҿнҥндҿ ойго да келбейт; 

δ)  четтен кирген сҿздҿр ошол структурасында уңгу, негиз катары 

кабыл алынат. 

ε) байыркы кезде мҥчҿ улануу аркылуу жасалган уңгу экени сезилип 

турат, ал сҿздҥ уңгу мҥчҿгҿ ажыратуу бҥгҥнкҥ кҥндҿ зарыл эмес; 

2.  предметтик-материалдык формага ээ  грамматикалык негиз 
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(мҥчҿлҿр): 

a) аморфтук мҥнҿзгҿ ҿтҥп кеткен, сҿз жасоочу ҿлҥҥ мҥчҿлҿр (не 

жизнеспособные аффиксы); 

b) сҿз жасоочу активдҥҥ мҥчҿлҿр (жизнеспособные аффиксы); 

c) флексиянын аморфтуу мҥчҿлҿрҥ; 

d) флексиянын активдҥҥ мҥчҿлҿрҥ; 

e) энклитик мҥчҿлҿр (ҥндҥҥлҿр гармониясына жарым жартылай баш 

ийген мҥчҿлҿр); 

f) аппозит мҥчҿлҿр (ҥндҥҥлҿр гармониясына баш ийбеген мҥчҿлҿр) 

[Radloff W., 1906, 28-29-бб.].  
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Аннотация 

Тилдердин морфологиялык структурасы жҿнҥндҿгҥ маселе жалпы эле тил 

илиминдеги, анын ичинде лингвистикалык тҥркологиядагы ҿтҿ актуал маселелерден 

бири.  Бул проблема тҥрк тилдеринин материалдарынын негизинде биринчи жолу немис 

окумуштуу-алтаист В.К.Шоттун эмгектеринде тезис тҥрҥндҿ кҿтҿрҥлҥп, андан кийин 

В.В.Радловдун 1906-жылы Санкт-Петербургда немис тилинде жарык кҿргҿн 

―Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen‖. – ―Тҥрк 

тилдеринин морфологиясын тҥзҥҥ жҿнҥндҿ ой-пикирлери‖ аттуу эмгегинде каралган. 

Макалада академик В.В.Радловдун бул чакан эмгегиндеги тҥрк тилдеринин, анын ичинде 

кыргыз тилинин морфологиялык структурасын сыпаттоо, кеп техникасы жана 

агглютинация механизми туурасында сҿз болот.   

Ачкыч сөздөр. Тюркология, тҥрк тилдери, В.К.Шотт, В.В.Радлов, немис тилдҥҥ 

тҥрколог, кеп, морфологиялык структура, морфема, агглютинация механизми. 

Аннотация 

Вопрос о морфологической структуре языков является одним из наиболее 

актуальных в языкознании в целом, в том числе лингвистической тюркологии. Эта 

проблема впервые в виде тезиса была озвучена немецким ученым-алтаистом В.К.Шотт 

на основе материалов тюркских языков, которая впоследствии была исследована в 

работе   В.В.Радлова ―Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der 

Türksprachen‖ – ―Вводные мысли к установлению морфологии тюркских языков‖,  

опубликованной в 1906 году в Санкт-Петербурге на немецком языке. В данной статье 

анализируется данный труд академика В.В.Радлова, посвященный исследованию 

морфологической структуры тюркских языков, в том числе кыргызского, а также 

техники речи и механизма агглютинации. 

Ключевые слова. Тюркология, тюркские языки, В.К. Шотт, В.В.Радлов, 

немецкоязычные тюркологи, речь, морфологическая структура, морфема, механизм 

агглютинации. 

Annotation 

The question of the morphological structure of languages is one of the most pressing in 

linguistics as a whole, including linguistic Turkology. This problem was first voiced as a thesis 

by the German altaist scholar V.K.Schott based on the materials of the Turkic languages, which 

was later investigated in the work of V.V.Radlov ―Einleitende Gedanken zur Darstellung der 

Morphologie der Türksprachen‖ - ―Introductory thoughts to the establishment Morphology of 
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Turkic Languages ‖, published in 1906 in St. Petersburg in German. This article analyzes the 

work of Academician V.Radlov, devoted to the study of the morphological structure of the Turkic 

languages, including Kyrgyz, as well as the technique of speech and the mechanism of 

agglutination. 

Keywords. Turkology, Turkic languages, V.K. Shott, V.V. Radlov, German-speaking 

Türkologists, speech, morphological structure, morpheme, agglutination mechanism. 
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Ел қастерлеген қасиетті орында, Қожа Ахмет Ясауи кесенесі аумағында 

жерленген кҿптеген тҧлғалар бар. Бҧл ҥрдіс кҿптеген ғасырларға  созылды.  

Ҽзірет Сҧлтан кесенінің ішінде, кесене аумағында жерленген шҽкірттері, елін 

қорғаған батырлар, хандар, билер сҧлтандар, ел басқарған тҧлғалар, аналар 

жҽне басқа кҿптеген жақсы-жайсаңдар болды. Кҿптеген ғасырлар беделінде 

қастерлі мекенде жерлеу 1884 жылы Орыс империясының саясатының 

негізінде тоқтатылған еді. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің ішінде, сыртында жерленген бабаның 

шҽкірттері бар. XII ғасырға дейін бҧл жердің жерлеу орны болғанын 

археологиялық зерттеулер дҽлелдеп отыр. Қожа Ахмет Ясауи  баба ҿмір 

сҥрген кезең жҽне одан кейінгі  ғасырларда жерленген  мазарлар, кесенелер, 

тҧлғалар ішінде бабаның ілімін игеріп, шҽкіртіне айналып, қайтыс болған соң  

жанынан, кесене маңына қойылған бірнеше тҧлғалар туралы айтсақ. Ҽзірет 

Сҧлтан кесенесінің ішінде мешіт бҿлмесін кітапханамен жалғастырған 

дҽлізде, бабаның аяқ жағына шҽкірті  Баба Самит Жолбарыс хан жерленген. 

XIX-XX ғ.ғ. зерттеулерде (М.С.Бекчурин, С.Сапабекҧлы, М.Е Массон)  

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген  ҽулиелер, Жолбарыс хан  

дҽлізіндегі қабірдегі шырақхана, жолбарыс терісі,  арқардың мҥйізді бастары    

туралы деректер бар. 

XIX ғ. 60-шы жылдары  Тҥркістанда болған М.С.Бекчуриннің 

мақаласынан «Белгісіз елдің  билеушісі – Баба Самит Жолбарыс ханның 

қабірі...» деген жолдарды  кездестіруге болады [1]. 

XX ғ. басында кесенеге зиярат еткен С.Сапабекҧлы дерегінде  

«Ҽулиенің   кҥмбезінің есігі  оңтҥстік есігінен қазан тҧрған  кҥмбезге кірген 

соң,  қҧбыла жақ шетінде  Жолбарыс хан (Са'д ҽулие) зийарат қылады. Онда 

мҥйізді бастар қойылған, ҥстіне жолбарыс терісі жабылған...» деген тҧстары 

бар [2,123]. 

XXғ. 30-шы жылы жарияланған М.Е.Массонның зерттеуінде « 

...Ескерткіштің батыс бҧрышында  кіші мешіт бҿлмесі бар. Оған жол  

орталық қазандық бҿлмесінен дҽліз арқылы, сол дҽлізде жерленген адамның 
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есімімен  Жолбарыс хан дҽлізі деп аталған  дҽліз арқылы ҿтеді. Оның  мазары  

ҧзындығы бойынша солтҥстіктен оңтҥстікке дҧрыс бағытталып,  ҿтетін 

жерде бҧрыш болып орналасқан. Аңыз бойынша бҧл жерде XIIғ. ҿмір сҥрген, 

мазары XIV ғ. кесене салынғанға дейін  осы жерде болған  ҽулие Баба Самит 

Жолбарыс хан жерленген. Оның қабіріне аңыз бойынша тірі кезінде ҽулиенің 

ҿзі жамылған ескірген жолбарыс терісімен жабылған.Қабірдің жоғарғы 

жағында  зияратшылардың сыйы - қойдың (арқарлардың) мҥйізді бастары 

қойылған. Жанында  майлы шырақтарды кҿп жаққаннан қатты ысталып 

кеткен «шырақхана» жасалған...» деген мҽліметтер кездеседі[3,18]. Мҧндай 

шырақханалар Сыр бойы, Тҥркістан аумағы, Қаратаудың кҥнгейі мен 

теріскейіндегі, қазақ жерінің  барлық  ҽулиелі жерлеріндегі мазарларда, 

Орталық Азиядағы қасиетті мазарларда кездеседі. 

Орта Азияда қасиетті мазарлардың жанында, қасиетті су кҿздері қҧдық, 

хауздер міндетті тҥрде болған. Қасиетті жерлер–қабірханалардың, 

шырақханалар, шырақ жағатын ойықтардың, қҧдықтардың, су кҿздерінің 

болуымен сипатталады [4, 232 б.]. Бҧл аталған белгілер Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесінде толық кездеседі. Солардың бірі-шырақхана, шырақ қою мен 

Темірдің ҽмірімен жасалған шырағдандар арасындағы сабақтастыққа мҽн 

беріп кҿрейік. Кесенеде жерленген екі Жолбарыс хан туралы деректер бар. 

Бірі-он екінші ғасырда ғҧмыр кешкен, Қожа Ахмет Ясауидің шҽкірті Баба 

Самит Жолбарыс хан, екіншісі-он сегізінші ғасырдың бірінші жартысында 

ҿмір сҥрген қазақ ханы – Жолбарыс хан. 

Баба Самит Жолбарыс хан туралы ел аузында аңыз-ҽңгімелерде жиі 

айтылады. Ол-кҿне кҿз қариялар ҥзбей айтып отыратын Қожа Ахмет 

Ясауидің таң намазын Тҥркістанда бастап, Меккеде аяқтайтын қасиеті 

туралы аңыз. Қожа Ахмет Ясауи қҧдыретіне бас иген Жолбарыс хан оның 

ілімін тыңдауға барып, шайхты кҿріп, барлық жан дҥниесімен оған бауыр 

басып, ҿмір бойы шҽкірті болып қалған екен. Жасағаны тек жақсылық, 

дҽріптегені ҧстазының даңқы болады. Дҥние салған соң ҿзінің ҿсиеті 

бойынша ҧстазының жанына жерленген. М.Е.Массон ҿзінің зерттеуінде 

―…қабірдің жанында майлы шырақтарды кҿп жаққаннан қарайып кеткен 

шырақхана бар‖ [3, 18 б.] деп жазды. Бҧл ежелден келе жатқан наным-

сенімдердің бір кҿрінісі. Оттың қасиеті туралы тҥсініктер ел дҽстҥрінен кең 

орын алып, қазіргі кезге дейін сақталып қалған. 

Мысалы, қазақтарда келінді тҥскен ҥйіне отқа май қҧйдырып кіргізу 

ҽдеті қазір де ел арасында кездеседі. ―Қазақтар оттың тазартушы кҥшіне 

сенген. Қыстаудан кҿшкенде барлық кҿшті, малды тҥтетілген оттың 

арасынан ҿткізген. Бҧл рҽсім жаман нҽрсенің, рухтың аластап, жайлауға 

бармауына кедергі жасайды ‖ деп ойлаған [ 5, 194-205 б.]. 

От киесіне ҥлкен мҽн беріп, отқа қҧрбандық ретінде май қолданылған. 

Қҧрбандық шырақтары ақ мақтадан май сіңдіріліп, ортасына шиден сабақтар 

қойып жасалған. Мақтадан жасалған шырақтар ҿлген адамның ғана басына 

қойылады, ҽр кҥнде оннан тҿрт кҥнде қырық жағылады [6,177 б.]. Жалпы 

шырақтардың саны ҽр тҥрлі болып келеді. Шырақтардың ҧзындығы – 13, 8-
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15 см, ені – 0,4-0,8 см [7, 60 б.]. Кесенеге келген зияратшылар ішінен 

мазардың басына шырақ жаққандарды кҿру мҥмкіндігі болды.Мазар басына 

негізгі шырақ жағушылар – ҽйелдер. Шырақты қойған ҽйелдер шиге мақта 

орап май жақты. Шырақты қоюшылардың ойын сҧрағанда бірінші ҽйел ата-

баба аруағына бағыштап, олардың жатқан жері нҧрлансын деген ниетпен 

қоятынын, екінші ҽйел перзент тілеп қойғанын айтты.‖Ҥміткер ата-

бабаларымызға, олардың ҽруақтарына, Ахмет Ясауи бабаның аруағына арнап 

қоямын‖ дейді. Зияратшылардың негізгі тілегі, мақсаты, ниеттері айтылып 

шырақ жағылады. 

Осы шыраққа байланысты елдің ділінде, тілінде сақталып, кҥнделікті 

тіршілігінде қолданылатын ―отын сҿндірмеу‖, ―шырағым‖, ―тҥтінін тҥтету‖, 

―айналайын, шырақханам‖, деген сҿздер бҧл нанымның рухани мҽдениетте 

ҿзіндік,сан ғасырлармен мҿлшерленген, ҿшпей ҿрбіген орнының болғанын 

айғақтайды. 

Темірдің бҧйрығы бойынша арнаулы тҥрде дайындалған Қожа Ахмет 

Ясауи кесенесіндегі шырағдандар, олардың сыртындағы жазулар сол 

кезеңнің қолданбалы ҿнер тҽсілдерін пайдаланып, жасалғаны анық. 

Дегенмен, кҿркем де кҿлемді ҥлкен шырағдандар аталған нанымдарға 

негізделген кҿркем ҿнер туындысы. Сонымен бірге шырақ қою рҽсімінің 

жалғасы. Кесенедегі шырағдандарға сыртқы сипаты бойынша ҧқсас 

шырағдандар жасау дҽстҥрі XІV-XV ғасырларда ҽр тҥрлі аймақтарда болған, 

ал XVІ ғасырда ҿркендеуі байқалмайды [8, 68 б.]. Кесенеге келген 

зияратшылар қҧрбандық шалып, шырақ қойып, қҧран оқып, қасиетті суды 

ішкен. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде  XIV ғасырда  ғимарат салынғанға дейін 

болған, Ҽмір Темір ҽмірімен қҧрылыс салу барысында бҧзылмай 

қалдырылған   кесененің солтҥстік батыс бҧрышында ҽулие Кукрас ханның 

мазары бар [3,14 ]. 

Қожа Ахмет кесенесінің батыс тҧсында Жеті ата ҽулие орны бар.  Қожа 

Ахмет Ясауи кезінде елге ілімін таратып, қҧмар т.б. ойындарға ҽуесқой 

болған адамдарға ҿз ілімін  ҥйретеді [9]. Алғашында ақы ала отырып ҥйренсе, 

кейіннен ілімді игеру барысында жақсы деңгейлер, білім кҿздері ашылып, 

ақысыз ҥйренуге бет бҧрып, Ахмет Ясауи бабаның шҽкірттеріне айналады. 

Игерген ілімдерін елге таратып, бабаның мҥридтеріне айналған Жеті ата 

кейін қайтыс болған соң  кесененің батыс тҧсына  қойылған екен. Қаланың 

батыс тҧсынан Жеті ата қақпасы  арқылы кірген жолаушылар, тҧрғындар 

басқа да  адамдар  Жеті ата кҿшесі арқылы  Ҽзірет Сҧлтан баба кесенесіне 

келген. 

2009-2011жж. археолог ғалымдар Жеті ата қақпасының орнын анықтады 

[10]. Бҧл қақпа атауы қала сыртында оған қарама-қарсы орналасқан Жеті ата 

мазаратына байланысты шыққан.Мазаратта Қожа Ахмет Ясауидің бір молаға 

жерленген аталған жеті мҥридінің кесенесі болған, оларды халық «Жеті ата» 

деп атап кеткен. Қожа Ахмет Ясауи шҽкірттері Жеті ата жерленген жер 

уақыт ҿте,  кҿп ғасырлардан соң  қала қақпасы ретінде  белгілі болды. Қалаға 
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кіретін Жеті ата қақпасынан Ахмет Ясауи кесенесіне баратын жол Жеті ата 

кҿшесі деп аталған [11]. Жеті ата  ҽулие мазары XXғ. басында Ҽзірет 

Сҧлтанға зиярат етіп келушілердің  зиярат ете баратын орындарының бірі 

болды. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі жанына жерленген  Ҥндемес ата мазары бар. 

XIX ғ. 1880 жылдары Тҥркістанда ҿмір сҥрген деседі.  Кесенеде  жанында 

қабірі болған.Ҥндемес ата аталу себебі ешкімге ҥн қатпаған.  «Елге бір 

қиындық келгенін алдын –ала білген» дейді аңыздар[9]. Ҥндемес атаның бір 

аты «Жасырын ҽулие» екен. Қожа Ахмет Ясауи  кесенесінің босағасында  

отырып, тҥнде ескі мазарға тҥнеген екен. Бір кҥні ҿзі қазған  кҿрде дҥние 

салады, ел сол жатқан жеріне  кҿміп, ҥстіне сағана тҧғызған. Елде Ҥндемес 

атаның кереметі туралы кҿптеген  ҽңгімелер айтылады. Соған байланысты 

қабіріне шырақ жағып, зиярат жасау ҽдетке айналған. Зияратшылар  мазарға 

келгенде кҿліктерінен тҥсіп, жаяу келген. Ҥндемес ата мазары XXғ. 30-шы 

жылдарына дейін сақталған.Соңғы жылдары кесенесінің қабырғаларын қалау 

жҧмыстары жҥргізілді. 

Қожа Ахмет Ясауидің ел аңыздарында «жеті қорғаушының бір» деп 

кездесетін  шҽкірттерінің бірі-   Баба Араб (Баба Ғариб). Мазары Ҽзірет 

Сҧлтан кесенесінің маңында орналасқан [9]. Жерленген жеріне кҥмбезді 

мазар орнатылған. Ел аңыздарында Ясауи бабаның ілімін игерген бҧл 

шҽкіртінің есімі «Баба Машын» деп  аталады. Қорасан елінен шыққан ғҧлама  

400 шҽкірттерімен ілім сайыстыруға арнайы Ясыға  келеді. Қожа Ахмет 

Ясауиге  жолығып, «елді бҥлдіріп, адастырып жҥрген жасыл шапанды  

сенбісің» дейді. Ҿзіне салынған дҥреден  Баба Машын есін жиып,  кешірім 

сҧрап, тҽубесіне келді.Ҥш рет қылуетке тҥсіп, Ясауидің сҥйікті шҽкірттерінің 

біріне айналады. Ел  қабіріне барып, зиярат етуді  ҽдетке айналдырған. XXғ. 

басындағы Тҥркістанға зиярат еткен кезде ел Ҽзірет Сҧлтан кесенесінен 

батыс  жағында орналасқан мазарына зиярат еткен. Ахмет Ясауи кесенесінен 

300м. жерде орналасқан  қабірді ел  Баба Ғариб ҽулиенікі деген [9]. Кезінде 

қалаға кіретін кҿпірлердің бірі-«Бабырат» кҿпірі деп аталды. 

XXғ.1910-1914 ж.ж. Бабырат кҿпірі мен Ҥндемес ата мен Баба Араб 

кесенелері, мешіті сақталған. Қожа Ахмет Ясауи бабаның шҽкірттерінің 

есімдері мазар, кесенесі, мешіт, кҿпір ретінде ғасырлар бойы сақталып, XX ғ. 

басында  ел зиярат етілетін орын болған. 
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Аннотация 

Мақалада Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің жанында жерленген шҽкірттері туралы 

баяндалады. XIIғ. ҿмір сҥрген Ахмет Ясауи баба шҽкірттеріне байланысты деректер, 

олардың жерленген орындары, кейінгі ғасырларда жерленген жерлердің уақыттың 

ҿтуіне байланысты сақталып, ел зиярат ететін орындарға айналу туралы айтылады. 

Қазіргі кездегі ол жерледің зерттелуі, ел арасындағы аңыздардағы баяндалу жайы 

қарастырылады. 

Кілт сөздер: Ясауи, кесене, шҽкірттер, зиярат, ғасыр, мазар, шырақ 

Аннотация 

В статье рассказывается об учениках Ходжи Ахмеда Ясави, которые после смерти 

были похоронены рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави. Приводятся сведения об 

учениках Ахмета Ясави, живших в XII в., месторасположение их могил, а также о том, 

как эти места в последующие века сохранились и стали местом паломничества в народе. 

Рассматривается проводимые в настоящее время исследования указанных мест и 

предания о них внародных легендах. 

Ключевые cлова: Ясави, мавзолей, ученики, паломничество, век, могила, светильник 

Abstract 

The article tells about the disciples of Khoja Ahmed Yasawi, who after his death were 

buried near the mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi. It provides information about the disciples 

of Ahmet Yasavi, who lived in the XII century, the location of their graves, as well as how these 

places were preserved in the following centuries and became a place of pilgrimage among the 

people. Currently conducted researches of these places and stories about them in peoples‘ 

legends are considered. 

Key words: Yasavi, mausoleum, students, pilgrimage, century, grave, lamp 

Özet 

İşbu makalede Hoca Ahmet Yesevi türbesinin yakınında defnedilmiş olan talebeleri ele 

alınıştır. XII asırda yaşayan Ahmet Yesevi baba talebeleri ile ilgili veriler, defnedildiği yerleri, 

sonraki asırlarda mezarlarının bulunduğu yerlerin zaman geçince muhafaza edilip halkın ziyaret 

ettiği yerler haline geldiği açıklanmıştır. Günümüzde bahsıgeçen yerlerin incelenmesi, halk 

destanlarında anlatıldığı hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Yesevi, türbe, talebeler, ziyaret, asır, mezar, lamba 
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Kemal Tahir, donanmayı isyana teşvik suçu nedeniyle 1938-1950 yılları 

arasında hapis hayatı yaşamıştır. Çankırı, Çorum, Kırşehir ve Malatya 

cezaevlerinde kalan yazar, bu süreçte hapishanelerdeki mahkûmlardan derlemiş 

olduğu hikâyelerinin önemli bir kısmı köy hayatına ve köy toplumuna ayırmıştır. 

Özellikle Çankırı ve Çorum dolaylarında yaşayan insanlardan derlenen hikâyeler 

Göl İnsanları isimli kitabında yer almaktadır. 

Mekân kavramı, roman, hikâye gibi terkiplerde ―asıl unsur‖ konumunda 

bulunana [1, 43] vak‘anın, ―gerçek‖ veya ―muhayyel‖ –hatta ―ütopik‖- mutlaka 

ihtiyaç duyduğu bir kavramdır. Mekân unsuru, bir ―tanıtım‖ veya ―takdim‖ 

sorununu ötsinde işlevsel bir özellik taşır. 

Olayların geçtiği çevrenin tasvir edilmesi, sadece anlatı sisteminin ―inşa‖ 

edilmesi açısından değil, okuyucu açısından da gereklidir. Anlatılacak hikâye bir 

köyde, şehirde, çölde; evde, apartman dairesinde, odada; kahvede, parkta, 

caddede... geçecekse, okuyucu, ona göre bir tutum takınır; muhayyilesini o yönde 

harelete geçirir; o yönde bir beklenti içinde girer [2, 130]. 

Kemal Tahir‘in Göl İnsanları isimli kitabındaki hikâyelerin tümü çankırı ve 

Çorum yöresinde geçmektedir. Hikâyelerde mekân önemli bir fonksiyona sahip 

değildir. Hikâyede olması gerektiği için ―tabii‖ unsurlar arasında yer almaktadır. 

Yazarın mekâna önemli rol vermesinin yanında, mekân tasviri de yoktur. Mekân 

da diğer unsurlar gibi insanla ilişkisi nispetinde önemlidir. Çıplak olarak yer alan 

mekân, sanatkâr bir şekilde tasvir edilmez. Büyük oranda statiktir [3, 98]. 

Yazarın köy hayatını geniş kapsamlı ele aldığı hikâye kitabı olan Göl 

İnsanları isimli kitaba ismini veren hikâyede de Terkos Gölü kıyısındaki Sarıcaköy 

ele alınmış, köyün kadınlarının yaşamlarından kesitler sunulmuştur. Eskiden köy 

kadınları toplu bir halde köylerdeki sulak alanların kenarlarına çamaşırlarını yıkan-

maya giderlermiş. Bugün bile bazı yerlerde bu gelenek devam ettirilmektedir. Bu 

durum teknolojinin gelişmesine paralel olarak evlere su bağlanması ve çamaşır 

makinelerinin girmesiyle birlikte ciddi oranda azalsa da bazı bölgelerde gerek 

imkânsızlık, gerekse alışkanlıkların terk edilememesi gibi sebeplerden ötürü devam 

ettirilmektedir. Bu bölümde yazarın vurgulamak istediği nokta olayın farklı bir 

boyutu ile ilgilidir. Terkos Gölü‘ne kıyısı olan Sarıcaköy‘de bulunan kadınlar o 

bölgede çeşitli yerlerde çalışan insanlar içinde kendileriyle birlikte olacak, 

münasebet kuracak olanları aramaktadırlar. Bir yandan bekâr çamaşırı yıkayıp bir 
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yandan bu tür münasebetler kuracak olanları aramaktadırlar. Bir yandan bekâr 

çamaşırı yıkayıp bir yandan bu tür münasebetler için fırsat bekleyen kadınların 

durumu göz önüne alındığında o dönemde kadının genel köy toplum yapısı 

içerisinde bulunduğu sosyal konum, gözler önüne serilir. Burada bir genelleme 

yapmak büyük yanlışlık olur, fakat bir kısım kadınlar, bir de kocası gurbette ise bu 

tarz eğilimler içerisine girmişlerdir. Yazarın burada köylü kadınları cinsel 

ihtiyaçları noktasında değerlendirmesinden de söz edilebilir. Hikâyelerde kadının 

cinsel yönü de önemli bir yer tutmaktadır. 

―Köye on dakika mesafede, suyun kenarındaki mezarlıkta beş altı kadın 

görülüyordu. Birkaç tanesi yaklaşan sandala aldırmayara, tokaölarla çamaşır 

yıkamaya devam ettiler. Diğerleri çıplak ayaklarını göle sallandırmışlardı. 

Havanın yağmursuz olduğu günlerde, sarıcaköy kadınları hem böyle bekar 

çamaşırı yıkarlar hem de kısmet beklerlerdi‖ [4, 43]. 

Çoban Ali isimli hikâyede köy hayatının en önemli öğesi olan çiftçilik 

kavramının Çoban Ali ve yardımcısının diyaloğu üzerinden bir kritiği yapılmıştır. 

Çobanlık mesleğinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında ipuçları verilmiş, kişinin 

bekâr oluşunun bu işi yaparken zorlanmasına neden olduğu, evlenmenin işleri 

kolaylaştıracağı üzerinde durulmuştur. Ali‘nin sürüleri sattıktan sonra ne 

yapacağını bilemez bir vaziyette ortalıkta dolaşması, ağasının bu işleri çekip 

çevirecek, ona bazı işlerde yardımcı olabilecek bir kadının gerektiği sözü, onun 

içindeki Fatma ateşinin yeniden alevlendirmiştir. Bu konuşmalardan hareketle 

kadının köy hayatındaki yeri ve önemine vurgu yapılmıştır. Özellikle çiftçilikte 

uğraşan insanlarda kadının belirleyici rolü çok önemlidir. 

―Ahmet kendi kendini teselli etmek ihtiyacını duydu: 

- Çiftçilik de ağır usta, adamı toprak çok ezer... Babamdan bilirim. 

- Elbet o da ağır... Ağır olmaz mı? hiçbir işte kolay ekmek yok. İyiliği şu ki: 

Yerini yurdunu, evini ocağını bilirsin. Anası, babası olanlara neyse ne, benim gibi 

kimi kimsesi olmayanlara müşkül. Sürüyü sattın mı, köyde, çiftlikte, nereye 

gideceğimi şaşırıyorum. Rıza bey de öyle dedi: ‗Çiftçilik ağır iştir. Sürme, ekme, 

yolma, savurma tek başına çevrilmez. Yiğit bir karı bulalım sana,‘ dedi.‖[4, 73]. 

Gelin-Kadın Oyunu isimli hikâye, Çankırı‘ya bağlı Bayındır Köyü‘nde geçen 

ve sonunda Kızılcahamam‘a kadar uzanan olaylar silsilesinden oluşmaktadır. Aynı 

zamanda köylülerin ihtirasları, hayalleri de hikâyede anlatılan konular arasında yer 

almaktadır. Bu durumun örneklerinden bir tanesi de Çavuşun Sıtkı‘dır. Yazar, 

kahramanı Sıtkı‘nın şahsında, genç bir köylünün küçük dünyasını yansıtmaya 

çalışmıştır. Geçim derdinde olan bir gencin köyde tarım için öküzlerin ne kadar 

önemli olduğunun ifade etmesi, onlara ve belli bir dönüm araziye sahip olma 

hırsıyla içinden geçenler yansıtılmaya çalışılmıştır. Çubuk Ovası‘ndan 

bahsedilerek oranın, hikâyenin geçtiği Çankırı civarına oranla ne kadar verimli 

olduğu ifade edilmiştir. Köylüdeki mal kazanma hırsızna, neticesinde rahat bir 

hayata kavuşma isteğine değinilmiştir. Yalnızva Sıtkı değil, eskeri itibarıyla köylü 

gençlerde görülen bir durumdan söz edilmektedi. Bugün bile bakıldığında 

köylerden genç nüfusun önemli bir bölümü, gerek daha çok kazanma hırsı, gerek 

şehir hayatının süslü görünüşü nedeniyle şehirlere göç etmekte, köylerde orta yaşın 
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üstü insanlar yaşamakta, bu durum da üretimin azalmasına ve ithalatın artmasına 

neden olmaktadır. Bu durum da ülke ekonomisine olumsuz etkilerde 

bulunmaktadır. 

―Yarın öbür gün, tohum, tarla, emek kendisinin olduğu hald, öküzlere karşılık 

Muhtar Reşit Ağa‘nın tarlalarında çalışacağı aklına geldi. ‗Öküzü yoksa, çiftçi 

ölmeli‘‘ diye düşündü. Fazla değil, şunlar gibi iki çift hayavnı, Çubuk Ovası‘nda 

beş yüz haklık arazisi olsaydı, ölünceye kadar ayakları uzatıp oturacak, sabanın 

da, harmanın da yanına uğramayacaktı.‖ [4, 109]. 

Arabacı isimli hikâye Göl İnsanları kitabındaki diğer hikâyeler gibi Çankırı 

dolayarından geçmektedir. Köy ve köy toplumu hakkında önemli bilgiler, 

hikâyenin olay örgüsü içerisinde yer almaktadır. Hikâyede Çankırı taraflarına 

yapılacak tren yolu hakkında köylünün düşüncelerini gösteren bir metin olarak 

dikkat çeken bir pasaj yer almaktadır. Bu metin, köylünün değişim ve gelişimlere 

karşı gösterdiği reaksiyonu yansıtması bakımından önemlidir. Kırsal kesim 

insanının kendini yetiştirip geliştiremediği ölçüde dünyaya bakışı, düşünce 

kabiliyeti ve ufku dar bir çerçeve içerisindedir. İnsan, bilmediği bir kavramı 

kendisinin maddi manevi sınırları içersinde değerlendirir. Kendi yaşam alanı, 

fiziksel ve ruhsal açıdan nereye kadar ulaşıyorsa o ölçüde kendi hayatından 

örnekler de vererek bir kavramı anlamlandırmaya çalışmaktadır. Görmediği somut 

bir kavramı kendi yaşantısından örnekler vererek, onu hayalinde canlandırarak ona 

anlam yüklemek istemektedir. 

―Kadınlar aralarında trene dair konuşuyorlardı. Kalın sesli kadın: 

- Arka arkaya odalar bağlamışlar, dedi, amanın, ev gibiymiş. Kocaman... 

Bizim köyün adamını hep doldursan, Bulgurlu‘nun, Değirmenarkası‘nın ahalisine 

de yer kalır, diyorlar. Bir bağırmış gelirken... Kömüş sürüsü gibi. 

Öteki kekeledi: 

- Ne olacak, gavur işi... Öyle bağırır elbette...‖ [4, 169] 

Nam Uğruna hikâyesi, yazarın en önemli hikâyelerinden biridir. Bu hikâyede 

aydın-halk çatışması bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Batılı eğitim almış 

aydınların çoğunluk itibarıyla köylülerden oluşan işçi sınıfına tepeden bakışı bu 

durumu örneklendirmektedir. Yazar, hikâyede Şaban Bey‘in şahsında okumuş, 

eğitimli Türk aydınının Batı ile kıyaslamalar yaparak kendi insanını 

değersizleştirmesi, ona değer vermemesi, onu Amerikan işçileri ile en başta kılık 

kıyafet bakımından karşılaştırması, bu yönüyle bile onları değersiz görmesi, bu 

baraj işini bitirdiklerine şaşırması gibi kavramların ışığında bir kez daha Türk 

aydınının içinde bulunduğu çıkmazı, aşağılık kompleksini, kendi insanına değer 

vermemesini, onu ötekileştirmesini vurgulamak istemiştir. Maddiyata, dış 

görünüşe önem veren okumuş, aydın tipinin manevi kavrama sırt çevirmesi de 

beslediği kaynaklarla ilgili bir husus olarak değerlendirilebilir. 

―İnşallah diyelim de, hayır olsun! Amerika‘daki işçileri gözümün önüne 

getiriyorum da, buradaki böyle bir eseri nasıl meydana getirdiğimize şaşırıyorum. 

Hayır, eminim ben... Bu miller adam olmaz! Çünkü onurlu değil! Şuncacık onuru 

olan,  kılıkta gezinir mi? ‗Para biriktireceğim‘ diyrek soğan ekmekle sürünür mü? 

Aynaya hiç mi bakmazsın rezil? Adamlıktan çıkmışsın! Pintilik olur ama, bu kadar 
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mı olur!‖ [4, 204]. 

Aynı hikâyede köy toplumunda görülen diğer sorunlar ce sıkıntılara da 

değinilmiştir. Bunlardan biri de öz güven eksikliği, çekingenlik, kendini tam olarak 

ifade edememe durumudur. Bu durum, hikâyede Musa Çavuş‘un şahsında 

gözlemlenmektedir. Aileden gelen bir baskının bu karakterlerin oluşmasında etkili 

olduğu söylenebilir. Bir diğer faktör de ekonomik durumdur. Ekonomik güvence 

ne kadar fazla ise, bir insan o kadar kendisi güvenli hissetmektedir. Birçok hakkını 

ne ekonomik seviye ile elde etmektedir. Azarlanmaktan, kötü laf duymaktan 

korkan, pısırık, yoksul elinde bir kozu olmayan bir köy toplumu profili Musa 

Çavuş‘un şahsına ifade edilmek istenmiştir. Ekonomik durumun fertlerin sosyal 

statülerini belirlemede önemli bir ölçüt olduğu bu ifadelerden çıkarılabilmektedir. 

―Musa Çavuş ayak seslerini duyunca, suratını asarak gözlerinin yumdu. 

Bebekliğinden beri konuşkan değildi. Köy yerinde, yoksul takımı neyi, kimle 

konuşur? ‗Kötü laf işitmeyim‘ derse, boynunu büküp dinleyecek! Söylenenlere 

kulak asmasa daha iyi... Akıl erdirmeye çalışarak da n‘olacak? ‗Yoksul kısmının 

aklı ermesi beladır ki, gayet yaramazlar‘ derdi, rahmetli babası...‖ [4, 217-218]. 

Kondurma Siyaseti isimli hikâyede Dersimliler‘in yaşadığı sürgün esnasında 

hayvanlarını yanlarından götürmeleri, onlarla birlikte sürgünde çekilen sıkıntılara 

değinilmiştir. Dersimliler, sürgün sonrasında Trabzon Meydanı‘nda kendilerini 

Kırklaleli‘ne götürece gemiyi beklemektedirler. Bu arada hayvanlarının saman 

ihtiyacı olmuştur. Karadeniz‘de yer şekilleri gereği buğday yetişmemektedir. Onun 

yerine mısır bolca yetişir. Karadenizliler mısıra ―kokoroz‖ demişlerdir. Bu 

iklimenin de kökeninin Rumca‘dan geldiği tahmin edilmektedir. Hayvanlara orada 

kaldıkları müddetçe mısır verilmiştir. Coğrafi şartlardan da burada bahsedilmiştir. 

Karadeniz yöresel özellikler hakkında verilen bilgiler de kırsal kesim hakkında 

dikkate değer bilgiler olma özelliği göstermektedir. 

―Beher ot arabasına üç yüz okka buğday parası vermekteyiz. Diyeceksin ki, 

saman, yere batsın, dökün hayvanların önüne sarı altın gibi buğdayı... Dökelim ya, 

Lazistan toprağında buğdayın, kendisi şurada kalsın ne olduğunu, ne işe yaradığı 

bilen yok... Çünkü bu Laz milleti, toprağının darlığından buğdayı yiyemez, kokoroz 

yer! Kokoroz yere batsın, bildiğimiz darı... Bizim oralarda mısır derler.‖ [4, 263]. 

Aynı hikâyede Trabzon özelinde Karadeniz toplum yapısından ve 

hiyerarşisinden bahsedilmiştir. Eskiden köylerde ağaların işlerini gören katipler 

mevcuttur. Bunlar, ağasından maaş alarak onun günlük resmi işleri başta olmak 

üzere her türlü işini gören kimselerdir. Bu hikâyede Zikrettin Efendi‘nin katipliğini 

yapan kişi ―zebun‖ olarak nitelendirilmiştir. Çok zor baş edilebilen bir insandır. 

Ağanın emirlerinin yerine getirebilmek için insanlara baskı yapmaktadır. 

Ağasından gelebilecek tepkilere karşı sürekli teyakkuzda bulunan bu kitap, bu 

yüzden çerçevesine karşı sert bir tutum sergilemektedir. 

―Bana kalırsa, beyler, ‗zebun katibi nasıl olsa atlatırız‘ diye sevindiler. Oysa 

yanılılar ki, ne kadar... Uşağıyla boğuşmanın yanında ağayla boğuşmak zemzemle 

yıkanmıştır ve de uşak kısmına güç yetirildiği görülmemiştir. 

Katiptir, ağasından, ‗parayı senden isterim‖ lafını duymasıyla azdı ki, Allah 

beterinden saklasın, kudurdu ve de yere göğe sığmazlandı. Ağasına güvenen uşak 
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milleti, gayetle rezil olur ve de sövülüp dökülmekten utanmadığı için, dur otur 

bilmez. [4, 283]. 

Hikâyede aynı zamanda yöresel hayatın işleyişi içerisinde tecrübeler ve 

birikimler aktarılmıştır. Dersimlilerin hayvanları için getirilen otun özellikleri 

hakkında bilgi alma adına çeşitli yöntemler denenmiş, bunlardan biri de Trakya 

bölgesinde aksakallı ihtiyar göçmenlerin getirilmesi, otlar hakkında onlardan fikir 

alınması olmuştur. ―Kaynana dikeni‖ Rumeli yöresinde bu tarz otlara verilen 

isimdir. Kaynana dikeninin uğursuzluk getirdiğine halk arasında inanılmış, buna 

göre ihtiyarlar ottan uzak durmaya çalışmışlardır. Vali Bey ve adamları, bu otun 

yemlik olup olmayacağını sorduklarında ihtiyarlar; böyle bir şeyin mümkün 

olmayacağını, çok zehirli bir ot olduğunu dile getirmişlerdir. Yazar, burada köy 

toplumu içerisinde yaygın olan inanışların, tecrübelerle ortaya konulan birtakım 

kavramların önemine vurgu yapmış, aynı zamanda bazı yöresel farklılıkları da 

vurgulamak istemiştir. 

―İlle de Urumeli göçmenlerinden aksakallılar candarma gücüyle sürülüp 

getirildi. Bunlardan birisi, ‗Vay ki vay! Bu nedir yahu! Bizim oranın kaynana 

dikeni... bunu gören gelinler çocuk bırakır. Nerden geldi de, bu cenabet, bizi 

buradaa buldu?‘ diyerek hoplayıp geri bastı. Mektupçu bunalmış ki, iyi bunalmış... 

‗Kaynana maynana yere batsın! Yemlik olur mu yemlik... Sizlerin orada maldan 

davardan bunu yiyen var mıdır? Herif güldü ‗ne yemesi beyim, bunun tazesinden 

bir tutamı bir kasabayı ağular. Sen, bu kaynana otuyla gönül mü eğlemektesin?‘ 

dedi.‖ [4, 288]. 

Hikâyede aynı zamanda yazarın kahramanları vasıtasıyla Türk köylüsüne 

eleştirisi söz konusudur. Türk insanının kolaycılığa kaçtığını,  tembellik 

düşüncesinin içerisinde olduğunu, by bağlamda yapıcı olmadan uzak olduğu ifade 

edilmiştir. İkinci Dünya savaşı‘nda ağır yaralar alan Almanya, yerle bir olan 

Japonya, kısa sürede kendisini toparlamış, dünyanın süper güçleri arasına girmiştir. 

Türkiye ise, İkinci Dünya Savaşı‘nda girmemesine rağmen bir türlü kalkınmasını 

sağlayıp gelişmiş ülkeler arasına girememiştir. Bu aşamada problemin kaynağının 

en alt kademede aranması gerektiği vurgulamıştır. Türk köylüsünden başlanarak bu 

durumun irdelenmesi gerektiği görülmüştür. 

―Sen sizin rezil köylümüzü bilmez misin? Yıkmaya vardır ya, yapmaya hiç 

yoktur. Taşıyıp getirmede birini bulamazsın, çarpıp savuşmakta hastası sakatı 

yumulur‖ [4, 294]. 

Hikâyelerde üzerinde en çok durulan hususlardan biri de insandır. Yazar, 

hapishane yıllarındaki izlenimleri sayesinde Anadolu insanını yakından tanıma 

imkânı bulmuştur. Birtakım hikâyelerin cezaevindeki mahkûmların hayat 

hikâyelerinin derlenerek kurgulandığı görülmektedir. Hikâyelerin bazılarını yazar 

aktarırken bazılarında ise, anlatıcılar; bizzat cezaevindeki mahkûmlar olmuştur. 

Bunun yanında köylü insanların dünyası da hikâyelerde kendine yer bulmuştur. Bu 

bağlamda emekli olmuş, hayattan beklentisi kalmamış, yalnızlığı tercih eden insan 

tipini de birkaç hikâyede görmek mümkündür. 
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Аңдатпа 

Тҥрік ҽдебиетінде бірнеше жанрды қатар алып, бірегей шығармаларымен танылған 

жазушылардың бірі – Кемал Тахир. Роман мен повестерінде ауыл тҧрғындарының ҿмірін 

сипаттаған. Ол кең ауқымды қызығушылығы, білімі, зерттеулері мен пікірталастары 

арқылы тҥрік ҽдебиретінде ҿзіндік орнын алған. Шығармаларында ҽлеуметтік 

мҽселелерге басымдық беріп, ҽртҥрлі адамдардың ерекшеліктерін суреттейді. Бҧл 

зерттеуімізде Кемал Тахирдің «Кҿл адамдары» атты ҽңгімелер жинағында 

сипатталған ауылдың ҿмірі мен ауыл тҧрғындарының жағдайы кейіпкерлердің 

ерекшелігіне қарай талданған. 

Кілт сөздер: Кемал Тахир, мҽтіндік талдау, тҥркі ҽдебиеті, критикалық шынылық, 

адам элементі. 

Özet 

Kemal Tahir, Türk Edebiyatının çok yönlü isimlerinden biridir. Roman ve hikâye alanında 

ortaya koyduğu eserlerinde köylü halkın yaşamını konu almıştır. Onun geniş ilgi alanı, 

okumaları, araştırmaları ve girdiği tartışmalarla Türk düşünce hayatında da kayda değer bir yer 

edinmiştir. Eserlerini daha ziyade eleştirel gerçekçilik tarzında ele almıştır. Toplumsal 

meseleleri ele almaktan ziyade fert hikâyesi özellikleriyle öne çıkmışlardır. Yazar, bu 

hikâyelerinde hayattan seçtiği çeşitli insanların kendilerine mahsusu özelliklerini anlatmıştır. 

Yazarın çevresinde gözlemlediği insanlar izlenimi veren bu karakterler, hayatın günlük akışı 

içerisinde tekdüze gözüken, farklılıkları görülmeyen ama kendi dünyalarında genel insanlardan 

farklı özellikler taşıyan kişilerdir. Bu çalışmamızda Kemal Tahir‘in Göl İnsanları adlı hikâye 

kitabında yer alan köy yaşamı ve köylü halkın durumu kişi unsuru bakımından incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kemal Tahir, metin tahlili, Türk edebiyatı, eleştirel gerçekçilik, kişi 

unsuru. 

Аннотация 

Кемаль Тахир, один из величайших писателей турецкой литературы. Его романы и 

рассказы описывают жизнь сельских жителей. Он занял особое место в турецкой 

литературной критике благодаря широкому кругу интересов, знаний, исследований и 

дебатов. Подчеркивая социальные проблемы в своих работах, он описывает особенности 

разных людей. В этом исследовании жизнь деревни и сельского населения, описанная в 

«Люди озера» Кемаля Тахира, была проанализирована в соответствии с характерной 

чертой персонажей. 

Ключевые слова: Кемаль Тахир, анализ текста, турецкая литература, критическая 

истина, стихия человечества. 

Abstract 

Kemal Tahir, one of the greatest writers of Turkish literature. His novels and short stories 

describe the life of the villagers. He took a special place in Turkish literary criticism thanks to a 

wide range of interests, knowledge, research and debate. Emphasizing social problems in his 

works, he describes the characteristics of different people. In this study, the life of the village and 

the rural population described in Kemal Tahir's ―People of the Lake‖ was analyzed in 

accordance with the characteristics of the characters. 

Keywords: Kemal Tahir, text analysis, Turkish literature, critical truth, the elements of 

humanity. 
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ТАРИХ ТАҒЛЫМЫ: Қ.А.ЯСАУИ МҦРАСЫ 

 
Жолдыбаева Нҧржамал Жолдыбайқызы 

Арал индустриалды –техникалық колледжінің  

тарих  пҽнінің оқытушысы 

Қызылорда облысы  

 

Н.Ҽ Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласы- мазмҧны 

терең мақала дер едім. Осы уақытқа дейін тҽуелсіз Қазақстан тарихымен 

терең айналысқан тҧлға бола қойған жоқ. 

...Орасан зор кеңістікті игере білген тҥркілер ҧланғайыр далада кҿшпелі 

жҽне отырықшы ҿркениеттің ҿзіндік ҿрнегін қалыптастырып, ҿнер мен 

ғылымның жҽне ҽлемдік сауданың орталығына айналған ортағасырлық 

қалалардың гҥлденуіне жол ашты. Мҽселен, орта ғасырдағы Отырар қаласы 

ҽлемдік ҿркениеттің ҧлы ойшылдарының бірі – Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабиді 

дҥниеге ҽкелсе, тҥркі халықтарының рухани кҿшбасшыларының бірі Қожа 

Ахмет Яссауи Тҥркістан қаласында ҿмір сҥріп, ілім таратқан...Мақаладан 

ҥзінді. 

Қожа Ахмет Ясауи - сопылық ағымның тҥркілік бағытының негізін 

салушы, ғҧлама. Қазіргі ғылыми ҽдебиеттерде ол кҿне Сайрам (Исфиджаб) 

қаласында 1103 жылы дҥниеге келіп, 1166-67 жылдары қайтыс болды деп 

жазылған Ал, Яссауи салған сопылық жолдың тарихы болып табылатын 

«Насабнама» қолжазбаларында деректер біршама ҿзгешелеу болып келеді, 

яғни, Ясауи ҿмірі ҽлі де толық зерттелуді қажет етеді. 

Қожа Ахмет Яссауидің ҽкесі Ибраһим шайх та ҿз заманының білімді 

адамдарының бірі еді. Бала Ахмет алғашқы білімді ҿз ҽкесінен алады. 

Кейіннен отырарлық ғҧлама Арыстан бабқа шҽкірт болады. Жиырма жасқа 

толғанда ҽкесі Яссы еліне сопылық ілім ҥйренуге аттандырады. 

Қожа Ахмет Яссы елінде ҿмірінің соңғы жылдарына дейін болып, 

шайықтық қызмет етеді. Ол ҿз мақсатын жҥзеге асыру ҥшін ҧзақ жылдар 

бойына қорлық пен зорлыққа, кемісітушілікке тҿзуге мҽжбҥр болады. Отыз 

жыл бойы соңынан тас атып, қорлық кҿргені Тҥркістандағы ХІХ-ХХ ғғ. 

Имам –Хатиб Ҽбд-ал-Қадыр қари қолындағы қолжазбада жазылған. 

«Насабнама» нҧсқаларында да, «Диуани хикметте» де Қожа Ахмет 

Ясауидің, Жҥсіп Хамаданиге шҽкірт болғандығы айтылмайды. Ол дерек тек 

ХҤ-ХҤІ ғғ. бастап парсы тілді шығармаларда  кездесе бастайды. Бҧл 

нақшбандийа шайхтарына ҿз тариқатын тҥркілер арасында тарқату ҥшін 

керек болды, жҽне оны ҿз мақсаттарына шебер пайдалана білді. 

Қожа Ахмет Яссауи қазіргі жинақталған деректерге қарағанда оның 

ҿмірі мен шығармашылығы ҽлі де толық зерттеуді  талап етеді. Бір деректер 

бойынша ол 1103 жылы туылып, енді бір деректерде 1166 жылдар 

шамасында қайтыс болған делінеді. Оның Бҧхар қаласына барып Жҥсіп 

Хамаданидан білім алғандығы туралы дереккҿзді де толық зерттеу қажеттігі 

белгілі. Енді бір деректерде былай делінген: «Қожа Ахмет Яссауи 1040 жылы 
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Сайрам қаласында дҥниеге келіп Тҥркі ҽлеміндегі мҧсылмандық дҽстҥрді 

орнықтырған ғҧлама ҧстаз. Ҽкесі – Ибраһим, анасы – Қарашаш ана. Ясауидің 

ата-анасының зияраттары Сайрамда орналасқан. Деректерде Қ.А. Ясауидің 

Ибраһим атты ҧлы мен Гаухар атты қызы болғаны айтылады. Қ.А. Ясауи 

ҧрпақтары осы қызынан тарайды. Кашифи «Рашахат-ул айн-ил хайат» атты 

еңбегінде Қожа Ахметтің Арыстан бабаның шҽкірті болғандығы, одан заһир 

жҽне батин ілімдерінің сырын ҥйренгендігі туралы мҽлімет береді [1]. Демек, 

Қожа Ахмет Ясауидің жастайынан-ақ танымал ҧстаздардан білім алып, оқу-

ағартуға қҧштар болғандығы белгілі.Тағы бір дерек: «Қ.А. Йасауи – шыққан 

тегі жағынан тҥрік. Ҽкесі Исфиджабта атақ-даңққа бҿленген ҽулие Ҽзірет 

Ҽлінің ҧрпағы Шейх Ибраһим екендігі белгілі. Анасы – Мҧса шейхтің қызы 

Айша (қазақтар Қарашаш ана дейді). Мҧса шейх та Исфиджабта ҽулиелік 

кереметімен танылған адам болған. Тарихи деректерде Ибрахим шейхтің 

Ахмет жҽне Гауһар атты екі перзенті болғандығы туралы мҽліметтер басым» 

[3, 425]. 

Қожа Ахмет Яссауидің ҿмірі мен шыққан тегі, ҿскен ортасы, ҽдеби 

дҽстҥрі туралы мҽліметтер аз сақталған. Бҧған басты себеп, Кеңес ҥкіметі 

кезеңінде Ҧлы ғҧламаның ҿмірі мен шығармашылығы зерттелмей келді, ал 

ҿзі бірыңғай діншіл, мистик ақын, оның шығармалары зиянды деп теріс 

қорытынды жасалды. Сҿйтіп Қожа Ахмет Яссауидің адамгершілік, 

имандылыққа ҥндейтін асыл жырлары жасырын ҧсталып, мҥмкіндігінше 

ҧмыттыру мақсаты кҿзделді. 

Ясауи ҿмірін зерттеуге ҥлкен ҥлес қосқан белгілі зерттеуші М.Е.Массон 

ҿзінің еңбегінде Қожа Ахмет Яссауидің қазіргі Тҥркістан қаласы орналасқан 

мекендегі Ясыда кҿзге тҥсіп, кҿне тҥркі шайхы Арыстан бабтың тҽрбиесін 

алғанын, ҽкесі Ибраһимнің тҥрік нҽсілінен шыққанын жазады. 

Академик В.А.Гордлевский Қожа Ахмет Яссауиге арнаған еңбегінде 

оның арғы аталарының имам Ҽбу Ханифаға барып қосылатынын жаза 

отырып, оның ҧрпағымыз дейтін қожалар Заравшан ҿлкесіндегі Иабу, Тоқшы 

дейтін қыстақтарда тҧрады  дегенді айтады. 

Тҥрік профессоры Ф.Кҿпіріліде, К.Ераслан да ақынның арғы тегінің 

Хазірет Ғалидің Мҧхаммед Ханафиясынан басталатынын жазған. Ақсақ 

Темірдің жорықтарын баяндаған  оның тарихшысы Шарафеддин Ғали Иезди 

де осы пікірді «Зафарнама» атты кітабында келтірген. 

Ясауидің тҿл дҥниетанымымыз бен мҽдениетіміздің тарихындағы 

маңызын, оның мҧрасының іздерін хатқа  тҥсірген рисалалар (трактаттар) 

арқылы да пайымдауға болады. Алдымен, Яссауи мҽдениетінің айнасы 

ретінде танылатын «Диуани хикмет», «Пақырнама» жҽне «Мират-ул-

Кулуб» (кҿңілдің айнасы) рисаласын атап ҿту керек. Бҧлар Ясауидің Хикмет, 

Хал ілімдерінің айнасы, иасауийа тариқатының  этикалық-моральдық жҽне 

рухани тҽжірибелік ерекшелігін кҿрсететін, оның жалпы дҥниетанымының 

мҽнін ашатын негізгі дереккҿздері. 

Ҧлы бабамыз Ахмет Яссауидің атын асқақтатып, кҥллі дҥниеге мҽшһҥр 

еткен аса баға жетпес асыл еңбегі «Диуани хикмет»-«Ақыл кітабы». Осы 
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атақты еңбек Қазан тҿңкерісіне дейін ҽлденеше рет басылып, жҧртшылық 

игілігіне айналған. Атап айтқанда 1887,1901жж. Қазан қаласында, ал 

1897жҽне 1901жж. Стамбулда ҿз алдына жеке-жеке кітап болып жарық кҿрді. 

Диуани хикметте адамзаттың жарық ҽлеміндегі жарқын ҿмірімен бірге, 

бақи дҥние, мҽңгілік екінші ғҧмыры да жан-жақты терең талданып, ҽр 

қырынан сҿз болады. Бҧл ретте сегіз пейіш, жеті дозақтың да шынайылығы, 

олардың ҿзіндік ерекшелігі айтылады. Бес уақыт намаз, отыз кҥн оразаны 

қаза қылмай, жетім-жесірге қарайласып, кісінің ақысын жемей, біреуді 

ҿсектеп, біреуді кемітпей сыйлаған адал адам Алланың шапағатына 

бҿленбек. 

Аса ойшыл жанның біздерге қатты ескертіп тапсырып кеткен ең бір 

аяулы ҿсиеті – адал еңбек. Кімде-кім аянбай жҧмыс жасап тер тҿксе, ол 

жанның бағы ҽйтеуір бірде болмаса, бірде жанады. Ол туралы ғҧлама ақын 

былай деген: 

Зар жылаңыз,зар еңреңіз, рақымы келсін, 

Адассаңыз рақымы келіп жолға салсын. 

Қызмет қыл, Пірмҧған қолыңды алсын 

Еңбек еткен мҧратына жетер достар! 

«Диуани хикмет» 

Ҿзін бҧғаулап, босатпай тҧрған арам ой, жасанды пиғылдан арылу ҥшін 

ҧлы бабамыз былайша тебіренеді, 

Қҧл Қожа Ахмет, Хақтың атын есте сақта 

Хақтан қорқып, тынбай жылап, тҥнде жатпа 

Намаз оқып, ораза ҧста ҽр ақшамда 

Солай болып мҧратыма жеттім менҽ. 

«Диуани хикмет» 

Қожа Ахмет бабамыз «... пенденің ешқайсысы да дҥниенің тҥбіне 

жеткен емес, сол себепті бір жаратушыдан жалбарынып кешірім ҿтінсін» дей 

келіп, 

Сенен бҧрын жарандарың қайда кетті 

Бҧл дҥниеге кҿңіл бҿлмей жылап ҿтті, 

Ғҧмырлық тҽмҽм болды,нҽубет саған жетті, 

Кҥнҽң ҥшін тҽубҽ қылғыл, Ей,батшағар! 

«Диуани хикметтің» қай бетін ашсақ та, оның ҽрбір сҿзінің астарынан 

ҧлылық, парасаттылық, даналықтың ішкі иірімдері, ел жҧртын адалдыққа 

бастаған меруерттей мҿлдір сезімдер байқалып тҧрады. 

Қожа Ахмет Яссауи туралы алғашқы мақалалар орыс ҽскерлері 

Тҥркістанды алғаннан кейін-ақ кҿріне бастады. Ол мақалалардың негізгі 

тақырыбы Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен ондағы  араб жазулары, кімдердің 

жерленгендігі, діни қызметшілері туралы болды.  Бҧл зерттеулерде Ясауидің 

рухани мҧрасына терең де толық ҥңіліп зерттеу мақсаты болмады. 

Кеңес ҥкіметі орнағаннан кейін, Ясауиге, сопылық ілімге қатысты 

зерттеулер мҥлде тоқтатылып, олар тек кесененің сҽулет ерекшелігіне қарай 

ойысты. Яссауи мҧрасын толық зерттеулер шетелдік ғалымдар тарапынан 
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жҥргізілді. Ҽсіресе, тҥрік ғалымы Фуад Кҿпрҥлҥнің «Тҥрік ҽдебиетіндегі 

алғашқы сопылар» атты еңбегі кҥні бҥгінге дейін ҿзінің қҧндылығын жойған 

жоқ. Ол Қожа Ахмет Яссауи мен оның рухани мҧрасы, тариқаты туралы 

жазылған алғашқы еңбек болатын. 

1990 жылдары Қазақстан мен басқа Орта Азия мемлекеттері тҽуелсіздік 

алғаннан кейін Яссауидің рухани мҧрасына деген қызығушылық кҥрт артты. 

Қазақстан мен Ҿзбекстан ғалымдары біршама белсенділік танытып, «Диуани 

хикмет» аудармаларын баспадан шығарды. Қожа Ахмет Яссауидің ҿміріне, 

рухани мҧрасына қатысты жаңа зерттеу мақалалары жарияланып, жаңа 

дереккҿздері ғылыми айналымға енгізілді. Ясауитануға ҥлес қосушы 

қазақстандық ғалымдар М.Жармҧхаммедов, М.Шафиғов, С.Дҽуітов, 

А.Абуовтарды атауға болады. 

Сондай-ақ Яссауи ілімінің тҿл мҽдениетіміз бен тарихымыздағы орны 

жҽне сабақтастығы туралы зерттеулер де қалыпты жҥйеге тҥсе бастады. 

Белгілі академик Ҽ.Нысанбаев ҿз еңбегінде  Қазақстандағы исламдық 

мҽдениеттің қалыптасуындағы Ҽл-Фараби, ибн-Сина, Баласағуни, Қашғари, 

Иҥгнеки,Бақырғани, Абай жҽне Шҽкҽрім ілімдерінің маңызы мен орнына 

жҥйелі тҥрде тоқталып, заман талабы тҧрғысынан нақты баға берген. 

ШҼКІРТТЕРІ - Қожа Ахмет Яссауидің Сҥлеймен Бақырғани, Мҧхаммед 

Данышманд Зарнҧқи, Ғашық Жҥсіп, Маулана Сафи ад-дин Орҧң Қойлақы 

т.б. шҽкірттері болды. Осы шҽкірттері Ясауи жолы тармақтарының негізін 

қалады. Қожа Ахмет Ясауидің бҧл шҽкірттері аса талантты кісілер еді. 

Сҥлеймен Бақырғани иасауийа тариқатын  Ҥргеніш, одан ҽрі Маңғыстау 

жеріне таратты. Оның қаламынан кҿптеген шығармалар шықты. Қабірі 

Ҥргеніште. 

Мҧхаммед Данышманд Зарнҧқи – ҧстазының бҧйыруымен Отырар еліне 

барып, сопылық қылды. Ол жерде кҿптеген жылдар бойы халыққа ілім 

ҥйретіп , ханака салдырды.  Рашид-ад-диннің «Жылнамалар жинағы» атты 

еңбегінде осы Мҧхаммед Данышманд Зарнҧқидың Шыңғыс хан ҽскері мен 

жергілікті халық арасында елші болып, халықты қырылудан аман сақтағанын 

айтылады. 

Маулан Сафи ад-дин Орҧң Қойлақы – «Насабнамадағы» деректерге 

қарағанда Қожа Ахмет Яссауидің орнында отырған, ҧстаздық еткен. 

Иасауийа тариқатының тарихы «Насабнаманы» араб тілінен тҥркі тіліне 

аударған. «Насабнама» нҧсқаларында Ясауи шҽкірттерінің тҥркі дҥниесінің 

тҿрт бҧрышына тҥгел тарағаны айтылады. Сҥлеймен Бақырғани Ҥргеніш, 

Маңғыстау жағына  Ясауи жолын таратса, Сопы Ахмет – Алмалық, Қойлық 

елдеріне таратты. 

Бірақ Ясауи жолы ҿзгелерге ҧнай қоймады. Хорасан мен Хорезмнен 

келген ғҧламалар мен Қожа Ахмет Яссауи арасындағы ілім сайысы ҽр кез 

Ясауидің пайдасына шешіліп отырады. Ол текетірестің соңы ірі 

қақтығыстарға ҧласты.. Хорезмшах Мҧхаммед Сҧлтан Қарахандық хандар 

билігін тҥгелімен жойды. Хорезмшахтың бҧл  ҽрекеті жергілікті халықтың 

наразылығын тудырды. 1219 жылы Шыңғыс хан ҽскері Сыр бойына келгенде 
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халықтың  кҿпшілігі моңғолдар жағына шықты. Осы аласапыран кезде 

иасауийа шайхтары халықтың қырылып кетпеуі ҥшін ҽрекет жасады. 

Мысалы: Қожа Ахмет Ясауидің шҽкірті Мҧхаммед Данышманд Зарнҧқи 

ҿзінің туған қаласы Зарнҧқ халқын Шыңғыс хан ҽскеріне ҿз еркімен 

берілуіне ықпал жасап, қаланы қиратудан, халқын қырылудан аман алып 

қалады. Шыңғыс хан шапқыншылығынан кейін шамамен 100 жыл ҿткенде 

иасауийа шайыхтары Садыр ата, Бадыр ата, Саийд ата, Ҧзын Хасан 

аталардың кҥшімен иасауийа тариқаты Алтын Орда мемлекетінің 

мемлекеттік идеологиясына айналады. 

Қазақ даласы ежелден тарихи-мҽдени қҧндылықтарға ҿте бай. Солардың 

ішінде тарихи-мҽдени ескерткіштеріміз туралы айтпай ҿтуге болмайды. 

Себебі, ҽрбір мемлекет,  ҽрбір халық ҿзінің мҽдени мҧрасына ерекше кҿңіл 

бҿлген. Біздің елімізде кҿптеген тарихи-мҽдени ескерткіштер бар.  Атап 

айтар болсақ Оңтҥстікте Қ.А.Ясауи кесенесі, Тараз қаласында Айша бибі, 

Қарахан, Бабажа Хатун, Тектҧрмас, орталық Қазақстанда Жошы хан кҥмбезі, 

Жезқазған облысында Алаша хан кҥмбезі бар. Ескерткіштер тарихта қалған 

елеулі оқиғалармен тығыз байланысты. Олай деуімізге қалалар мен елді 

мекендердің ҿсуі, жаңа қҧрылыстардың салынуы, сҽулет ҿнерінің тың 

ҥлгілерінің дҥниеге келуі себеп бола алады. Салынып жатқан 

қҧрылыстардың ҽрі мықты, ҽрі ҽдемі кҿріну ҥшін қҧрылысшылар тынбай 

ізденуінің арқасында қҧрылысқа кҿрік берер тҥрлі ою ҿрнектер дҥниеге 

келген болатын. Сол заманның ҿзінде қалаларда патша сарайы, хан сарайы 

мешіт медресе, кесене, мҧражай секілді зҽулім де сҽнді ғимараттар бой 

кҿтерген. Сол кезден-ақ сҽулет ҿнеріне халық ерекше ықылас танытқан-ды. 

Бҧлардың барлығы ескінің кҿзі, тарихтың куҽсі болып ҧрпақтан ҧрпаққа 

жетіп отырған. Тарихта ҿзіндік ерекше орын алған ескерткіштер кҿптеп 

кездеседі. Солардың бірі де бірегейі – қаламыздағы Ясауи кесенесі. Кесене 

XIV ғасыр соңында салынған. Ҽйгілі жиһангез Ҽмір Темірдің бастауымен 

салынған бҧл кесене қазақ жерінде мҽңгілік ҿшпес ескерткішке, келер 

ҧрпаққа қалдырған мол мҧраға айналған. Кесене тікелей ЮНЕСКО-ның 

қорғауында. Ҧрпақтан ҧрпаққа  мирас болып келе жатқан асыл мҧрамызды 

кҿздің қарашығындай сақтау, оны келер ҧрпаққа жеткізу болашақтың 

еншісінде. Елбасымыз тҽуелсіздік алғаннан  бері мҽдени мҧраларымызға 

ерекше кҿңіл бҿліп келеді. Осыған орай «Мҽдени мҧра» бағдарламасы жҥзеге 

асырылуда. Осы бағдарлама аясында кҿптеген іс-шаралар атқарылып келеді. 

Оңтҥстік ҿңірінде ерекшеленіп тҧратын бҧл кесенеге ат басын бҧрмайтын 

адам кемде кем. Кесене жергілікті халықтың ғана емес, сонымен қатар алыс-

жақын шетелдің де назарын аудартады. Сонымен қатар шетелдік 

қонақтардың тамсана тамашалайтын, тарихи тағылымы мол қҧнды 

жҽдігерлеріміздің бірі. Туризм саласын дамытуда қосар ҥлесі ерекше. 

Тарихымыздың, елдігіміздің, ҧлттық болмысымыздың кҿзіндей болған 

қҧнды да асыл жҽдігерлерімізді сақтау – біздің парызымыз. Қ.А.Ясауи 

кесенесінің киелі Тҥркістан жерінде салынуы текте тек емес. Бҧл да бір қазақ 

халқының маңдайына біткен бақыт деуге тҧрарлық. Сҽулесі алыстан кҿз 
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тартатын бҧл кесенеде қазіргі уақытта жҿндеу жҧмыстары жҥргізілуде. 

Осындай асыл да кҿне қазынамызды келер ҧрпаққа аманаттау алдымызға 

қойылған парыздардың бастысы екенін ҧмытпағанымыз абзал. 
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Poet, scientist, religious figure, philosopher.It is well known that the glory of 

Yasawi went far beyond his native Turkestan region and went far beyond the 

country. The famous researcher of Memefactory claims that "Anatolia is the 

homeland of the Turks and that he Yasawi and his descendants great." Well-known 

state and public figure of Turkey namyk Kemal Zeybek said: "A. Yassaui is a 

common ancestor of more than 200 million people around the world ... 

Recognition of Ahmed Yasawi is recognition of the spirit of our nation." 

Khoja Ahmed Yasawi, one of the most prominent figures of the Islamic 

religion, made a significant contribution to the spread of Islam in Central Asia and 

Kazakhstan. The value of his work and wisdom has not diminished to this day. It is 

known that the scientific work "Diwani Hikmet" can be used to fill the spiritual 

nutrition and education of the population. 

The Outlook of the K. A. Yasawi is reflected in his legacy such as "Diwani 

Hikmet", "Mirat-Alikulov and Pagmata". The tradition of wisdom formed by 

Yasawi played an important role in finding the way to the heart of the Islamic 

people. They spread the tradition along with three types of comments: the jury 

Board, the tip of the head, and secret forms of writing. [1] The essence of Yasawi, 

the core of his philosophy - man. The knowledge necessary for perfection must 

reach the teaching of the divine Truth taught by the divine Truth. In "Sofia 
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Hikmet" Sultan arid heroes - mourning. Yasawi says, "Arif is an excerpt from 

love." He urged truth to go through inner experience, self-awareness and piety. The 

history of K. A. Yasawi's teachings was legendary, as an example of loyalty to the 

nation and love for the Prophet. 

In the Hikmet "Yasawi" explanation of the basic concepts of Islam in the 

simple language of the people contributed to the fact that they are widely known to 

the Turkic peoples, including among the Kazakh people. 

The ultimate goal of Sufism poetry is the fact that  Yasawi is the first great 

poet of this great Turkmen poet, if they were to educate people in the spirit of The 

one Who created them, His Messenger Muhammad. His characterization of moral 

qualities, such as morality, justice, kindness, satisfaction, modesty and exposure to 

materialism, immorality, sexual exploitation, evil and torture, left a mark in 

Kazakh poetry. This is an example of many Kazakh poets, such as Shal, Bukhara, 

Shortanbai, Abai, Maila, Molda Musa. 

Yasawi formed the path of truth based on Turkic coexistence, an integral part 

of Islamic Sufism. The basic ethics of this path are: the disciple's respect for the 

teacher, his commitment to honesty and obedience, the pursuit of God, generosity, 

risk, and thinking. The main goals of the disciples are to reach maturity, to get 

closer to the truth, to be in danger and hope, to remember Allah, to talk about the 

Truth. 

In the teachings of Hossein Ahmed Yasawi life for the sake of truth and 

righteousness is connected with the service of the people. As a condition of service 

to the people is the so-called nature of the soil and its prohibition. Soil is a 

characteristic, and devotion to one's people implies perfection. Khoja Ahmed 

Yasawi says that people should have great love and affection for perfection. "An 

unhappy man is not a man; an Unhappy man is an animal, listen to him. "[2] the 

'Incomprehensible man' in the name of this wisdom, despite human feelings, is an 

irresponsible, indifferent, selfless man in the face of his nation, society and 

country. "Strong love" is a soul that has lost its God-given Divine Gift, a person 

who does not appreciate human dignity, does not seek to be reasonable and does 

not care about the world, man, nature and all this Creator. The dying occupies a 

special place in the teachings of Khoja Ahmed Yasawi. He says in his wisdom, 

"Knowledge is a lamp, your heart is broken, your tears are full." [2] a Terrible, 

stern man burns in a blazing fire, looks at the shortcomings of society and sees the 

weakness of society and tears, efforts and emotions. True fasting comes through 

this. And it is a source of strength for openness. In the teachings of Khoja Ahmed 

Yasawi, the purpose of man is to worship the Praetorian: "He is for you, for the 

sake of worship" [2]. This worship is the highest standard for the recognition of 

truth. Khoja Ahmed Yasawi, who sees God's openness with the love of God, 

considers it a matter of honor, without discrimination of any person created by 

God. The wisdom behind the statement" the Unbeliever is a sinner, the God of the 

great deceiver" is the wisdom of prophecy, regardless of the dignity, religion and 

dignity of man. Therefore, the teachings of Khoja Ahmed Yasawi are a religion of 

infinite love, which does not fit into the religion of Mecca. In the world of Khoja 
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Ahmed Yasawi people are described as "a sick man", "an earthly man", "a perfect 

man" and "a superficial man" The theoretical and conceptual position characteristic 

of the Sofia worldview was supported by Hossein Ahmed Yasawi on the basis of 

Turkish ideology. In the history of Islam, the so-called "Sufism stream", which 

arose as a kind of perception of religion, was the antithesis of the official religion. 

Similarly, the teachings of Hossein Ahmed Yasawi were developed everywhere, 

which is the main category of the Turkic worldview. Punish God not only as a 

formidable master, but also as a way to love God and defeat his judgments. After 

all, because Sufism is a worldview, because God is love, affection and love, 

heavenly life is the ultimate object of creation. This person has love, responsibility, 

feelings, faith, etc. collects valuable treasures. Human beings can acquire wisdom, 

meaningful life, "human mastery" on the basis of their fruitful fruits. 

The core of moral principles that form the basis of knowledge of the teachings 

of Khoja Ahmed Yasawi is morality. Mahluk is a set of spiritual values formed as 

a result of wisdom. Human beings have human nature and meaning through 

morality. That is, when a person enters into moral and spiritual values, he can only 

come to "truth" and "peace of mind". 

In the teachings of Hossein Ahmed Yasawi "peace of mind", "the 

achievement of truth" is accompanied by moral perfection and character. The way 

to God leads the community to the service of man - through direct morality. As a 

result, a type of "perfect person" is formed, taking into account spiritual purity, 

self-control. Inviting the nomadic Turkic community to the faith, the teachings of 

Khoja Ahmed Yasawi made significant changes in the culture of the Turkic 

peoples. Taking into account the fact that the traditional Turkic world is 

fundamental to religion, it is easy to understand the reasons for the knowledge of 

Sufism as the most important feature of Turkism. In the context of the 

phenomenology of religion, the nature of this phenomenon can be seen from the 

fact that the old episodes of the spread of religions can not be completely 

eliminated, and new ones find their place on the basis of these values, insights, 

concepts. Often ancient religions together with mystical institutions continue to 

exist in the form of "religiosity of people". The phenomenon of this phenomenon 

can be seen in the Sufi-moral teaching of Khoja Ahmed Yasawi. The symbolism of 

the Prophet Muhammad (peace be upon him) through his "karma" symbolizes the 

fact that the phenomenon of Arystan Baba is the "cause" of this phenomenon, his 

life is similar to the life of the Prophet, that is, is the most important 

methodological phenomenon and novelty of the spread of Islam among the 

nomadic Turks in his teachings [8]. 

The founder of Khoja Akhmet Yasawi, the founder of a religious and mystical 

school that does not contradict the traditions and customs of the local population, 

made a great contribution to the Turkic tradition of Sufism. He refuted the notion 

that "Islam can only be recognized as Arabic" and laid down the principles of Sufi 

literature in the ancient Turkic literary language - Chagatai. It was written in a 

poetic language closely associated with the local population to fully understand the 

Arabic text of the Holy book, to reveal the secrets of Sharia and the principles of 
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religion to the General public in their native language. Khoja Ahmet Yasawi 

developed a model of Turkic writing and figurative poetry, proving that Turkic 

languages have the potential to create artistic compositions. His literary works 

brought a new impetus to the literary tradition of the ancient Turkic soil on the 

Turkic soil, raising it to a new level in the history of the Turkic world. Thus, the 

predominantly didactic nature of Turkic literature was filled with propagandistic 

thoughts. He used rumors of historical myths, prophets, and epitaphs of Sacred 

stories that were pre-written in the Creative literature that preceded the Quran as a 

link between the convergence of folklore and written literature. 

The work of Khoja Ahmed Yasawi became widely known in the Turkic-

Muslim world and has become a tradition in Asavas Hikmet. In Asia Minor Khoja 

of Bektas, Yunus Emre, and Suleyman Bachani saw Kozha Ahmet Yasawi. Khoja 

Ahmed Yassaui, who had a significant impact on the worldview of the Turkic 

people since the XII century, is reflected in the works of Kazakh poets from Asan 

Kaiga to Abai to the present day. 

Khoja Ahmed Yasawi, a Sufi philosophical treatise that carried the Turkic 

people and one of the most famous scholars of the middle ages for the spread of 

Islam, gave a significant legacy to future generations. His work "Divani Hikmet" is 

designed to describe complex issues such as humanity, morality, justice, morality. 

K. A. Yassaui is a philosopher whose talent and energy he devoted to the 

Turkic peoples, the native world, especially the younger generation. His literary, 

cultural and Sufi poetry have a great influence on the whole Turkic world, 

including the modern Kazakh literary language, and in the field of education, a 

great influence on the national teaching of the whole Turkic world, including the 

development of pedagogical thinking in the country, wisdom and spiritual and 

moral heritage of the country.  That is why the Yasawi doctrine will not lose its 

significance until today. 

The greatness and significance of Yasawi's works, and above all the vastness 

of his truthfulness, is an expression of the verses of the Qur'an that were written in 

the pages of his hand to the last Prophet Muhammad Mustafa (peace and blessings 

be upon him) to guide humanity on the path that God created in the eighteenth 

century.  Through the use of sacred books and verses of the Holy book, which 

remained unchanged for nearly fourteen centuries and has been translated into 

almost all languages of the world, the scholar has enhanced the scientific value of 

referring to a number of verses to clarify or explain them in matters discussed in 

the formulation of Ahmet Yasawi. In the language of wisdom, he used the terms 

"Quran" or "Quran" for the Quran al-Karim. Here are some examples. The first 

type of reference is found directly in the verses. For example, in the tenth verse of 

the ninth verse of ayat-I-Kerim, ayat-I-Kerim, a drop of water comes from one 

drop of water, this is the meaning of several verses in the 4th verse, which 

describes a drop of water. In the first sentence of verse 116, "Am I not your Lord? 

"I didn't know" Yes "from verse 172 of Surat al-a'raf (ىلباولاقمكبربتسلأ: al-

Muttaqoon (Allah have mercy on him Allah)). This theme is often repeated and 

always refers to this verse. Here are the links in the quotes below: 7th Hikmet 4th 
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grade, 43 grade 10 th anniversary, the 62nd class 3-th, 88-th class 27th class. In the 

third part of the fourth edition of the 83rd ayat-I-kerima there is a verse "the Soul 

will taste death", and it is the Koran ". This interpretation of the verse "al-Imran", 

verse 185 and verse 35 of the Sura of Inaba: "Everyone will taste death" 

 ,The words "O you who believe .(qullunafsiziyatat-ulmawati :توملاةقئآذسفنلك)

be patient and overcome difficulties" in the eighth and fourth quotations from 

Hikma 70 are taken from Sura al Imran, 200. As can be seen from these examples, 

Ahmet Yasawi used the verses of the Quran as the language of the permitted verse. 

That is, since he did not receive all the Scriptures, he used the parts that correspond 

to the theme [12].awn and sincerity of his works.The second type of references 

consists of the meanings of the verses. Most of them represent the content of the 

verses. The first example is the commandment to "command good and prohibit 

evil" (al-Darra-Il-Maruf-nahi-Il-munkar). As you know, the Koran often raises the 

topic and puts it in front of Muslims. For example, look at the following verses: 

Ali al-Imran 104 verse 57, Hadid 4. In addition, the words of the night prayer to be 

performed in the ninth and fourth hadith are based on Surat al-Insan 26. Another 

verse mentions that the reward of those who repent in the hereafter. In the Quran 

this issue is clearly explained in many verses, especially the Surah al-Imran, 135-

136, Sura Maryam and Sura 60 al-Tahrim 8. It also says, "Those who turn their 

hearts to Allah TA'al in Paradise have shards in the four rivers" (29/1) without 

mentioning these verses. In addition, the fifth formulation of Hikma is a 

description of the services mentioned in Surat an-Nisa '69 [12]. 

Creativity of Khoja Ahmed Yasawi, spiritual and moral heritage, 

philosophical, historical, cultural, literary, linguistic, etc. in the shortest possible 

time, with a relative price. K. Zeybek [14], A. N. Nisanbaev and D. Kenga [15], 

MF [16], A. Derbisaliev [17], E. Kemal [18], R. Linear [19] A. Krysanov [20], D. 

Kenzhetay [21], EN Najip [22], R. Syzdykova [23] considers the works of many 

scholars as a literary-cognitive linguistics and philosophical aspects of the work of 

the great scholar and spiritual and moral heritage. 

The life and work of Akhmet Yasawi and his work are numerous domestic 

researchers. If we say it, A. Aidarova tells about the great scientist: "Yasawi - a 

graduate of his time, a believer of his era. His position, his teachings, the center of 

the religion of Islam and his religious and philosophical views were based on the 

ideas of Sufism within Islam. For Yasawi, praising the glory Of Allah, which 

determines the content of the educational mission, was recognized as a great duty. 

He took his life and taught it to his hometown, pointed to the direction of the hack 

and made the promotion of life a duty and service to people." [24] According to A. 

Akadyarov, Yasawi wrote: "In the history of the Turkic Sufi tradition, the founder 

of the Turkic dialect Akhmet Yasawi showed that the Turkic tribes, who knew the 

culture of Islam, Buddhism, shamanism, maniacism, could accept Islam through 

Sufism. Thus, he established Muslim-Turkic culture among Turkic tribes "[24]. 

Candidate of technical Sciences Z. The scientist Jandarbek Ahmet Yasawi 

describes as follows: "The revival of Turkic culture and statehood was influenced 

by the teachings of Yassaui and the active work of the Jas movement on the basis 
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of the doctrine" [24]. Researcher M. Isaac Khoja said to Ahmet's Sufism: "Yasawi, 

like the great representatives of the classical doctrine of Sufism, was able to 

overcome the ignorance of his era and made it a Golden thread that recognizes the 

truth" [24]. A. Shayakhmetova writes in an article entitled "Khoja Ahmed Yasawi 

and the Turkic worldview": "One of the noble legacies of Yasawi is the Ducal 

wisdom - a source of knowledge. A person must acquire the knowledge necessary 

to achieve perfection and be armed with it. Master Mirat al-Kulub, the Goal, the 

Merciful Miracle." [24] 

In short, Khoja Ahmed Yasawi contributed to the spiritual development of the 

people by combining Islamic traditions and local traditions. In his diary of Hikmet 

he was born in his pens, he gives examples of verses and verses of Sura-and 

Karim. He called the country to live in peace. The only way to know the truth is to 

realize that Islam is a collection of doctrines. He writes that literacy and hard work 

make a person come out of the darkness and enter the light. Moral education, 

which is taught on Saturday, seemed to be the basis of the child.It is clear, 

however, that the question of the importance and relevance of A. Yasawi for the 

present and future community of teachings and works. The themes and truths 

raised by A. Yasawi's "Wisdom" are not exhausted in our time. The words of the 

poet to people who call for morality, humanity, mercy, well-being, honesty, 

brotherhood, unkindness, audacity, immorality and evil, have a direct relationship 

to modern man. It is obvious that when we take sovereignty and take steps to 

consolidate our sovereignty, society becomes attached to the body - the scarcity of 

property, money and the desire to sell the country, land and traditions also threaten 

the cosmopolitan current and future. Here is the castle, which will act as a tyrant in 

the fight against such a malicious, unbearable, barbaric delusion, and the work of  

Yasawi will play a role in the consciousness of society. To this day, the colonialists 

must recognize that "Islam is bad, Sufi harm" is a waste of the goodwill of our 

people. 

It should be taken into account that the work of  Yasawi's poetry to the 

Kazakh poetry is an integral part of the complex problem of the General influence 

of Islamic culture on the spiritual development of the Kazakh people. 
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Аннотация 

Дарындылығы мен еңбекқорлығының жемісі ретінде Яссауи Орта Азия мен Қазақ 

елінде исламды тарату мен кемелдендіруге сҥбелі ҥлес қосты. «Диуани Хикмет» атты 

даналық жинағында ҿмірдің мҽні мен маңызы, ақырет пен ақырзаман, исламның шариғи 

заңдары мен парыздары, Мҧхаммед Мҧстафа пайғамбарымыздың (Аллахтың оған сҽлемі 

мен игілігі болсын) сҥннет жолы жҽне т.б. мҽселелерді зерттеуге тырысты. Бҧл 

баяндамада Қожа Ахмет Яссауидің тағылымы мен рухани мҧрасы жайындағы мҽселелер 

қарастырылды. Дҽлірек айтқанда, Сайрам шаһарында дҥние бесігін ашқан дара 

тҧлғаның Арыстан баб, Хамадани сынды мҽшһҥр ғҧламалардан білім алып, сол ілімді 

қоғамның рухани баюына шебер пайдалануы ҿзекті болып отыр. Ҽрине, фҽлсапалық 

сарында жазылған шығармалардың барлығына шынайы деп баға бере алмасақ та Қҧран-

кҽрімнің сҥрелері мен аяттарын мысал ретінде қосып, жазылған еңбектің шынайылық 

деңгейі мен ғылыми қҧндылығын арттырған болатын.Қожа Ахмет Яссауи ислам діні мен 

жергілікті дҽстҥрді сабақтастырып, халықтың рухани тҥрғыдан кемелденуіне ҿз ҥлесін 

қосты. Хақты танудың бірден бір жолы ислами ілім жинау екендігін жете тҥсінді. 

Аннотация 

Яссауи, как плод дарований и трудолюбия, внес достойный вклад в распространение 

и возрождение ислама в Средней Азии и Казахстане. В сборнике мудрости "Диуани 

Хикмет" говорится о сущности и значении жизни, конце света, законах шариата и 

догмах ислама, сунны пророка Мухаммеда Мустафы и т. д. В качестве примера можно 

сказать, что все произведения, написанные в Коране, являются подлинными и 

достоверными. В данной статье рассматриваются вопросы истории и духовного 

наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. В частности, о селе Сайрам, сотрудничество с 

Арыстан баб, индивидуального открытия мира, как феномен образования 

наследияХамадани, духовное обогащение общества, использование ноу-хау мастера. 

Ходжа АхметЯссауи, сочетая ислам и местные традиции, внес свой вклад в духовное 

возрождение народа. Учение, что единственный путь достичь признания исламского 

Хақты. Благодаря грамотности и трудолюбию, человек избавляется от темноты и 

проникает в свет. 

Annotation 

This article discusses the history and spiritual heritage of Khoja Ahmed Yassawi. In 

particular, about the village of Sairam, cooperation with Arystan Bab, individual discovery of 

the world, as a phenomenon of education of the heritage of Hamadani, spiritual enrichment of 

society, the use of the master's know-how. Yassaui, as the fruit of talents and industriousness, 

made a worthy contribution to the spread and revival of Islam in Central Asia and Kazakhstan. 

The collection of wisdom "DiwaniHikmet" refers to the essence and meaning of life, the end of 

the world, Sharia law and dogmas of Islam, the Sunnah of the Prophet Muhammad Mustafa, etc. 

As an example, we can say that all the works written in the Quran are authentic and authentic 

.KhojaAhmetYasawi, combining Islam and local traditions, contributed to the spiritual revival of 

the people. Teaching that the only way to achieve recognition of the Islamic Hakty. Thanks to 

literacy and hard work, a person gets rid of darkness and enters the world 

Тірек сөздер:  фҽлсапа, сопылық, Қҧран-кҽрім, дін, ислам, ғҧлама, хикмет 

Ключевые слова:фалсапа, суфийский, Коран-Карим, религия, ислам, ученые, хикмет 

Keywords:falsafa, Sufi, Quran Kareem, religion, Islam, scientists, Hikmet 
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Кеңістік – барлық нҽрсенің, ал уақыт – бҥкіл оқиғаның ҿлшемі. 

 Уақыт пен кеңістіктің кҿкжиегі 

тоғысқан кезде ҧлт тарихы басталады. 

Н.Ә.Назарбаев. 

 

Дҥниеде ҿздігінен ештеңе болмайтыны, себеп-салдарсыз, ықпал ҽсерсіз 

оқиғалар мен қҧбылыстардың болмайтыны секілді ислам дінінің де таралуы 

ҥшін, ықпал етуші, таратушы кҥштердің болуы қажет. 

Ортағасырлардағы Қазақстанда ислам дінінің таралуына елшілер, 

саудагерлер, діни миссионерлер, ғалым-ғҧламалар кҿп еңбек сіңірді. 

Жергілікті тайпалардың дінді қабылдауына ықпал етушілер арасында 

исламдағы сопылық бағыттың, ҽулиелер мен пірлердің, шейхтар мен 

дҽруіштердің орны ерекше. 

Сопылық (орыс тілінде-суфизм)- «ислам дініндегі мистикалық-аскеттік 

ағым».  Сопылық терминінің шығуы жҿнінде бірнеше болжам бар. Алғашқы 

болжамға- мутассаввиф (сопы, сопылық етуші) жҽне суфи (сопының 

ізбасары) баламалары жатады. Сопылық зерттеуші авторлардың 

тҥсіндірмесінде сопы сҿзі- «таза», адал болу дегенді білдіреді деп тҥсіндіреді. 

ХХ ғасырдың басына дейін батысеуропалық ғалымдар аттасаввуф сҿзін 

гректің – «софия-ақылдылық» сҿзінен шыққан деп дҽледніп келді. Қазіргі 

кҥнде сопы сҿзінің негізінде суф- «жҥн» сҿзінің жатқандығын жҽне жҥннен 

тоқылған сырт киімнің ежелден-ақ аскет-кезбе, «қҧдай адамының» 

қарапайым рҽміздерінің бірі болғандығын ғалымдардың кҿпшілігі 

мойындайды [1]. 

Қазақ тілінде сопылық мҽселелері қазіргі кҥнде ҽлі де толық зерттеліп, 

мҽн-мағынасы ашылып болған жоқ. Қожа Ахмет Ясауидің «Диуани Хихмет» 

(Даналық кітабы) кітабының  «Тҥркістан тҿріне жетелейтін жол» атты кіріспе 

мақаласында Р.Исмаилзаде сопылық жҿнінде мынадай ой-пікірлер айтады. 

«Сопылық – негізінен ҽлі де болса зерттеуді қажет ететін ілім. Ол –

кҿбінесе адамның ішкі ой-тҧжырым толғауларының сыртқы ҿмірге тигізген 

ҽсері». Сол ҽсер арқылы адамның қиыншылығы мен тартысы мол дҥниелік 

істерден сырт айналу- сопылық жиынтығын қҧрайды. Сопылық- Алланың 

берген қызықтарын да, қиыншылықтарын да бір дҽрежеде тарту ретінде 

қабылдау болып табылады.[4] 

Суфизмнің негізін салушылардың бірі «жҥрек пен пиғыл» (ҽл-кулуб ва-

л-хауатир) жҽне адам ниеті туралы ғылымның негізін салушы, психолог ҽл-

Хасан ҽл-Басри саналады. Оның шҽкірттері мен ізбасарлары Рабаха бин 
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Ҽміре Рабии ал Адауии,  ҽл-Дарани (ҤІІ ғ. аяғы мен ІХ ғ. басы) ҿз 

уағыздарында, Қҧдайға деген шексіз сҥйіспеншілік, оны ҥнемі аңсау, соған 

жақындасуға талпыну ҽрекеттері кҿріне бастады. 

Х-ХІ ғасырларда сопылық тіршіліктің, дҥниеге деген кҿзқарасы  ҽлемге 

кең тарап, суфизм жақтастары молая тҥсті. Исламдағы басқа идеялық діни 

ағымдардан ҿзіндік ерекшелігі бар, ҿз поэзиясы, ҽдебиеті, тарихы бар 

сопылық ілім дҥниеге нық қадам басты. Сопылық  білім мен  «шапағаттар»  

(барака) шейхтан мҥридтерге ҧзақ оқудың жолымен тарады, оқыту аяқталған 

соң шҽкірті ҧстазынан сопылық шекпенін ( хирка) алатын болған. Ол киім 

ҿзінше диплом орнына жҥрді, осыдан кейін ол ҿз бетімен уағыз жасауына 

ерік берілді. 

ХІІ-ХІІІ ғасырларда сопылық ілім жалпы мҧсылман қоғамының діни 

ҿмірінде ҥлкен мҽн алды. Оның идеясының тҥбегейлі тҧрақтануында ҽл-

Ғазали зор еңбек сіңірді. Ол сопылық тҽжірибенің кейбір басты 

тҧлғаларының ҿмірге қҧқылы екендігін жақтады. Мысалы – Зікір салу, 

жалғыздану ( халуа). [1] 

Сопылардың ҿмір сҥру заңын ҧлы ҧстаз, шейх Абдоллах Ансари мына 

алты қағидадан тҧрады деп есептейді. Жасқа – мейірім, Кедейге – 

қайырым,  Досқа – кеңес , Дҧшпанға – кешірім, Ақымақты – елемеу, 

Білімдарды – қҧрметтеу. Ал ортағасырлық сопы Сҧлтан Санжар «Тірлігіңде 

тек жақсылық жаса, адамнан болмаса да Алладан қайтады»дейді. [2] 

Ясауи тҧлғасы... Сопылардың сҧлтаны... Біріншіден, ол - қазақтың 

исламдық ҽдебиетінің негізін салушылардың бірі. Соның ішінде нағыз 

сопылық-мистикалық, немесе абыздық ҽдебиет осы Ясауи хикметтерінен 

бастау алады десек, осы аталған мҽселенің ар жағында қаншама зерттеудің 

кҥтіп жатқандығы тағы бар. Екіншіден, Ахмет Ясауи исі тҥркі жҧртына 

тиесілі арналы ҽдебиеттің кҿрнекті қайраткері. Ҥшіншіден дейік, оның ҽдеби 

мҧрасы - бҥкіл ислам дҥниесінің ортақ қазынасы. Ал оның жеке тҧлғасын 

тану - арнайы деректанушы мамандардың қҧзырында қала тҧрмақ. [2] 

Тҥркі сопыларының ішінде Қожа Ахмет Ясауидың алатын орны 

айрықша. Оны парсы ақыны Фариддуддин Аттар "тҥркістандық пір" деп 

атайды. Қысқасы, тҥркі жҧртында Ахмет Ясауиге жететін ешкім жоқ. 

Ахметтің алдындағы міндет - ҿте ҥлкен аймақты алып жатқан Тҥркістан 

елінің кҿшпелі халқына, Ташкент, Сырдария ҿзені жағалауы елдеріне ҿзінің 

ҥйренгенін паш ету керек болатын. Ахмет Ясауидың ҿзі тҥрік, парсы, араб 

тілдерін жетік білетін болғандықтан, шариғат заңдары мен тариқат ҽдептерін 

жергілікті халықтың ауыз ҽдебиетіне сҽйкестендіріп, ҿте жеңіл ҿлең 

жолдарымен жеткізе біледі. Оныңбҧлшығармалары бара-бара "хикмет" 

депаталады да, бҥткілТҥркістанхалқынатаралып кете барады. [6] 

Ахмет Ясауидың ойынша, Аллатағалаға қҧлай берілу, оған ғашық болу - 

иман келтірудің бір тҥрі. Адам баласы тек Аллаға ғашық болу арқылы ғана 

дҥние азаптары мен кҥналарынан қҧтылады. Нағыз мҥмін жанын да, малын 

да Аллатағала жолына еш тартынбастан арнай білетін сақи жан. Шариғатқа 

амал етіп, пайғамбардың сҥннетін орындау жҽне Аллатағаланың ҽрбір 
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келтірген ісіне ризашылықпен қарау - адамды нҽпсіден қайтарады. Ясауидың 

ҽдеби мҧрасының мағынасы тым терең, кейде шиеленісіп те кетеді. 

Хикметтерде ҽдеби кейіптемелермен бірге уағыз мҽнісі де аңғарылып 

тҧрады. Сондайда оның хикметтері - сопының ақындық қасиетінің 

кҿрсеткіші ғана емес, бойын қысқан ілімді жеткізудің қҧралына айналып кете 

беретіні - қызық. Халықтық ҽдеби тҽсілдерді қолдана отырып, ол бірде 

ақынға айналып кетсе, тағы бірде бҧрын-соңды танып-білмеген ойшылға да 

айналып шыға келеді. Кҿп айтатын несі бар, Қожа Ахмет Ясауи осылайша 

мистикалық ҽдебиеттің негізін сала білді. Иасауиа мектебінің дҽруіштері 

Орта Азия кемерінен шығып, Кавказ, Анадолыға дейін асып кетеді. Олардың 

арасында бағзы біреулер Ясауи атымен толғау тҥйетіндер де болса керек. 

Оны біз хикметтерді егжей-тегжейлі қолға алған кезде де анық аңдағандай 

боламыз. "Диуани хикметте" Ахметтің ҿзі жайлы кеңінен айтылатын тҧстар 

да жоқ емес. Бҧл - негізінен Ясауи қолтаңбасына жат. Хикметтердің "Диуани 

хикмет" деп аталуы ХVI - ғасырдан беріде ғана. Фазлулла Рузбенің 

қолжазбаларында осы кітаптың ҽуелгі аты "Қҧдай жолының ҽдебі" 

болғандығы жайынын айтылады. Ол кейіннен кҿшірілген хикмет 

нҧсқаларының айырмашылығы кҿп екендігі турасында жазады. Бірден бірге 

кҿшірілген кезде жолдардың жаңылысып кетуі мен оған кҿшірмеші де 

ҽлдебір қосымшаларды кіріктіріп жазуы ҽлі де болса зерттеуді қажет етеді. 

Мҥриттердің де ҿз жазғандары кейде Ахмет атына телініп кете барған деп 

тҥсінеміз. Ал "дҽптер сани" атауына орай хикметтердің екі дҽптерді қҧрауы 

ықтималдығы да жоқ емес. Сҿйтсе де мҥриттердің бірінің кітабы осылай 

аталып, кҿшірмеде де сол ҥлгі қабылданып кеткен дегенге тоқталмаса 

болмас. Сосын хикметтердің барша санының анықталмауы да ҽзірге 

тҥпкілікті қортындыға ерте екендігін кҿрсетеді. Кҿзге танығы - біз білетін 

толық хикметтер жинағы Қазан нҧсқасы болып табылады. Сонда ол 

хикметтердің бірінде тҿрт мың тҿрт жҥз хикмет деген мҽселені де ауызға 

алады. Қазан нҧсқасында саны белгіленген 134 хикметтен тыс алғы сҿз 

арасында толықтай келтірілетін енсіз бір хикмет пен соңында мінажат 

берілген. [2] 

Ғашық жандардың Сҧлтаны атанған ҧлы бабамыз Жаратушыны сҥюдің, 

Оған шексіз ғашық болудың жолын кҿрсетеді.Қҧдайға жетудің басқа жолы 

жоқ екендігін, сондықтан осы жолда қандай қиындықтан болсын қашпауға, 

тіпті Аюб (ғ.с)-ға ҧқсап денеңді тҥгел қҧрт жесе де сабыр сақтап,  «Не қылсаң 

да ғашық қылшы, - Пҽруардигар» деп, Жаратушы жан-Аллаға жалбарынуға 

ҥндейді. Осы ҧстаным шамшырақ болып, ата-бабаларымызды ақиқаттан 

адастырмай, ғасырлардан ғасырларға аман-есен алып ҿтті. Осылайша «кҥніне 

тоқсан тҥрлі бҽле кҿрсе де Бір аладан кҥдер ҥзбейтін» ер мінез ел, қазақ 

халқы қалыптасты. Талай данышпан ата-бабаларымыз Қожа Ахмет Ясауи 

қалдырған шамшырақты ҿз шығармаларына арқау етті. Солардың бірі ҧлы 

Абай. «Махаббатпен жаратқан адамзатты, Сен де сҥй, Ол Алланы жаннан 

тҽтті» дейді атамыз. Ҽзірет Сҧлтан бабамыз жҽне осы жолға  «малың тҥгілі 

басыңды байла» деп ҿсиеттейді. Міне, Қожа Ахмет Ясауи  хикметтері сол 
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ҧлы ғашықтық туралы баян ететін терең сырлы рухани дҥние. Рухани 

қазынаның шын бағасын сол қазынаның иесінен артық ешкім де білмейді. 

«Менің ҽрбір хикметім- зор ғалам, 

Арманда ҿлер естімеген, сорлаған. 

Хикметтерім- хадистің кен-мазмҧны, 

Ҧқпағандар- адамзаттың азғыны». 

Осы ақиқатты шын жҥрегімізбен, жан-тҽнімізбен қабылдамайынша, оны 

ақынның шығармасы ретінде ғана қарап, аударма жасайтын болсақ, бҧл 

рухани мҧраға да, оқырманға да, ҿзімізге де жасалған зор қиянат болар еді. 

Қожа Ахмет Ясауиден бастап бертінгі Шҽкҽрім, МҽшҺҥр Жҥсіп 

бабаларымызға дейінгі жҽне т.б. ҽулие бабаларымыз қалдырған рухани 

мҧралардың бҽрі де Қҧранның сырларынан, хадистің шындығынан сҿз 

қозғайды. Бҧл жҿнінде «Ҿлең деп қарапайым қапы қалма, Қҧдай сҿзі, 

Қҧранның переуаты»деп ескертеді МҽшҺҥр Жҥсіп атамыз. 

Қожа Ахмет Ясауи бабамыз: 

                «Хикметімнен- талаптыға нҧр жауар, 

                 Бҧзық ойлы бейбақ одан қҧр қалар. 

 

                Хикметімді надан ғана ҧқпайды, 

                Діліқара- кҽусар берсең жҧтпайды. 

 

                 Хикметімді оқыса егер пенде кім?- 

                Перзентім де, шҽкіртім де сол менің»,- 

дейді Ясауи бабамыз. [3] 
Түйін 

Болашақта Қожа Ахмет Ясауидің ҿмірі мен одан қалған асыл мҧралары ҽлі де кҿп 

ізденістерді, ғылыми зерттеулерді керек етеді. Ҿйткені ғҧламаның хикметтерінің қат-

қабат сырлары ҽлі тҥгел тҥгелделіп ашылып болған жоқ. Себебі ҽр ғасыр, ҽр заман 

ҽрқалай оқып бағасын береді. Мҽселе «Диуани Хикметтің» кҿпқырлы соқпағында, 

кҿпқабатты қыртыстарында жатса керек. 

Халық жолында кҥн кешкен ҧлы бабамыздың хикметтерін оқып ҥйрену, оқулық, 

хрестоматияларға енгізу, басқа тілдерге аудару келешекте жалғаса беретін тірлік болса 

керек. Алдағы уақытта кемеңгер ойшылдың даналық сҿздерімен біздің балаларымыз да 

мектеп қабырғасында таныса алатын болады деген ҥмітіміз зор. Елбасымыз Нҧрсҧлтан 

Ҽбішҧлы Назарбаевтың ҿзі Ясауи ілімін терең насихаттау қажеттігіне баса мҽн беру 

керек деді. 

Қазіргі таңда ҿткен тарихымызды қайта қарап, талдап-таразылап жатқан 

кезімізде бҧрын есімі белгілісі бар, белгісіз болып келгені бар атақты тҧлғалардың 

есімдерін білудеміз. Бірақ кейбірінің аттары бҧрмаланып жазылып жҥргені кҿзді де, 

кҿңілді де қарықтырады. 

Бҧған академик Ҽ.Қайдар ҿз дҽлелдерін келтіріп, Ясауи (немесе Яссауи) деп жазу 

керек деген байламын айтып еді. Соны кҿзі шалған, тҥсінген адамдар солай деп жҥр. 

Қазір Ясауи атындағы Тҥркістан Халықаралық Қазақ-Тҥрік университеті де бар. Демек, 

осыған табан тіреп, ҽр тҥрлі атап қҧбылта бермеуіміз керек. 

Annotation 

Report of the teacher of history of secondary school №11 of Taraz "Sufi direction of 

Hodja Akhmet Yassawi: essence and content" 
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The inauguration of our nation, including the study of our famous historical figures and 

their achievements, has been taking place since gaining independence. 

It is a great responsibility to educate and teach the nation's love for the people of the 

nation as a nation and to extend its services to them, so it is vital that people learn the wisdom of 

our great ancestor to read, teach, translate, translate into other languages. In the future, with 

the wisest wisdom of the wise thinker, we hope that our children will be able to get acquainted 

with the school, so I wanted to express my thoughts and feelings. 

Purpose of the research: 

The propagation of the personality, activity qualities of KA Yassawi, his life, his works, 

and his knowledge for his people. 

The research hypothesis: 

Forming a person who will be able to comprehend the difficulties of Yassawi's life and 

ministry and compare the present life with the nation that can value the merits of his nation's 

great son. 

Research Methods: 

- Get acquainted with historical data, summarize, digest, systematize, analyze, create. - 

Internet browsing, libraries, creative search. 

The novelty of the research and the degree of independence: 

Yasawi's life and activities are detailed, and Yasawi's true dream is to show his love for the 

great Creator who has become the Sultans of his loved ones through his wits and endless love. At 

that moment, when I realized that dream, I did what we could do for what we did and what we 

should do. 

Fields of application of research results: 

- Increased fiction; 

- Creating tutorials for special lessons; 

- Production of films, multiplying events; 

 

 

ТҤРКІ МЕМЛЕКЕТТІГІ ҚҦРЫЛЫМДЫҚ ЖҤЙЕСІНІҢ ЯСАУИ 

ЖОЛЫМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
Зікірия Жандарбек, т.ғ.к. 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ-і, 

«Ясауи» ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері 

 

Едіге би Алтын Орда мемлекеті басынан ҿткерген қасіретті тарихтан 

сабақ ала отырып, ҿзі жасаған «Тҿре» мен «Жасақ» заңын қабылдауға 

мҽжбҥр болды. Ол заңда кез-келген Жошы ҧрпағы хан болу қҧқынан 

айрылды. Ханды Шыңғыс хан ҧрпақтары ішінен, Жошы ҧлысында Жошы 

ҧрпақтары арасынан таңдап қою ру, тайпа басшыларының, билердің қолына 

берілді. Хан сайланатын Жошы ҧрпағы билердің сараптауынан ҿтуі тиіс 

болды. Билер қаламаған, жаратпаған Жошы ҧрпағы хан тағына отыра 

алмайды. Сот билігі де толығымен билер қолына ҿтті. 

Едігенің осы қабылдаған заңы одан кейінгі кезеңде Қыпшақ 

даласындағы билік жҥйесін реттеуші басты қҧралға айналды. Бҧрынғыдай 

хан болғысы келген кез-келген Жошы ҧрпағы атқа қонып, елдің шырқын 

бҧзу қҧқынан айрылды. Кімнің би болатынын Ноғай билері шешті. Ноғай 

ордасының тарихын зерттеуші В.В. Трепавлов кімнің хан болатынын ноғай 
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билері шешті; Кез-келген Шыңғыс ҧрпағының ордасына маңғыт билерінен 

елші келіп, оларға хан тағына отыруға ҧсыныс жасар болса, онда ол сҧлтан 

шын қуанып, ҿзінің болашағының жақсы болатынына сенетін, - дейді[1,45]. 

Бҧл дҽстҥрдің қазақ даласында  Қазақ хандығы толық ыдырағанша 

сақталғанына тарих куҽ. 

Едіге би ҿлген соң Алтын Орда мемлекетінің оң қанаты толығымен Еділ 

бойымен қоса Ҧлық Мҧхаммедтің қоластына бірігіп, жеке мемлекетке 

айналды. Еділ мен Ертіс арасындағы жерлерде Орда Ежен мен Шибан 

ҧрпақтары билеген бірнеше хандық пайда болды. Еділдің батыс жағындағы 

халықтар тҥркілік билік жҥйесі мен Йасауи жолынан толық бас тартып 

ҥлгерсе,  Еділдің шығыс жағындағы халықтарда ол жҥйе толығымен   

сақталып, рулық, тайпалық қҧрылымдар басшылары қолдарындағы билікті 

қолдарынан шығармаған болатын. 

1429 жылы тарих сахнасына Ҿзбек ҧлысы атанған мемлекет шықты. 

Ҽбілхайыр хан билеген ҧлыстың Ҿзбек ҧлысы аталуы Ҿзбек хан қҧрған 

мемлекеттік жҥйенің осы ҧлыста толығымен сақталғандығын, оның 

қҧрамындағы халықтың Ҿзбек ханның салған жолына адал болғандығын 

кҿрсетеді. Сондықтан бҧл ҧлыс  Ҿзбек  ҧлысы деп аталды. Мемлекеттің діни-

идеологиялық бағыты да сол Ҿзбек хан тҧсындағыдай Йасауи жолы 

болғандығын тарихи деректер айғақтайды. Ол мемлекет туралы 

ортағасырлық тарихшы Махмуд ибн Уали былай деп жазды: «Жҽнібек хан 

ҿлген 758/1356-57 жылдан 835/1428-29 жылға дейінгі аралықта Дешті 

Қыпшақтағы патшалық тағына ақылды, ҽрі табанды басшы табылмады. 

Соның себебінен мемлекеттегі дін мен мемлекет ісі қожырады. Халық басын 

біріктіріп тҧрған арқау ҥзілді, бірлік кетті. Бҧл елдің халқының осыншалық 

қиналғанын кҿрген Ҧлы Жаратушы елдің болашағын жарық қылатын, дін 

мен мемлекет ісін қалпына келтіретін жаңа жҧлдызды кҿкжиекке шығарды. 

Ол Ҽбілхайыр хан еді. Дҥние қайта жарыққа толды. Бҥлінген дҥние қайтадан 

қалпына келді. Қоғамның барлық мҥшесінің мҥддесі қайтадан қалыпқа 

тҥсірілді. Қоғам қайта гҥлдене бастады. Ҽйгілі Ахметтің жолының заңдары 

мен Мҧхаммедтің діні қайта гҥлдеді»[2, 140-171]. Осы бір кішкене ҥзіндінің 

ҿзі ислам дінінің, оның ішінде Йасауи жолының Алтын Орда мемлекетінде 

қандай роль атқарғандығын, Ҽбілхайырдың сол жолды қайтадан қалпына 

келтіргендігін кҿрсетіп тҧрған жоқ па? Демек, бҧл Жошы ҧлысындағы 

халықтардың басын біріктірген негізгі арқау Йасауи жолы болғандығын, 

рухани фактордың шешуші мҽнге ие болғандығын кҿрсетеді. Ендігі кезекте  

сол Ҽбілхайырды таққа отырғызып хан кҿтерген кімдер еді, соған 

тоқталайық. Мас‗уд ибн ‗Усман Кухстанидің «Тарих-и Абу-л Хайр-хан-и» 

атты еңбегінде мынадай кісілердің аттары аталады: «Барлық ҽскербасылар, 

даңқты Пайғамбар ҽулетінің ҿкілдері, «Та» жҽне «Йа-Син» (сопылар) 

ҿкілдері болды. Олардың ішіндегі ең даңқтылары Қҧл Мҧхаммед сейіт жҽне 

Қара сейіт(Алла олардың қабірін жарық етсін.) жҽне Бҧзҧнжар би қият, 

Уаққас би маңғыт, Шайх софы оғлан, Сатҧғ би, Сҥйініш би, Қара Кедей 

дҥрмен, Ақ Софы найман, Шайх Софы найман, ... Жҥсіп Қожа ҿкіреш 
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найман, Қажы Мырза шат, Бахты Қожа ҧйғыр, Орыс қоңырат тағы басқа ҧлы 

адамдар қуатты ҽміршінің сарайына келіп, оның жеңімпаз ҽскерлері мен 

қызметшілерінің қатарынан орын алды»[2, 141-144 бб].  Бҧл дерек сол кездегі 

Қыпшақ даласын мекендеген тҥркілер қҧрамындағы рулар мен тайпалардың 

басындағы басшылардың барлығы дерлік дін ҿкілдері екенін кҿрсетіп тҧр. 

Демек, ол кезеңде ру, тайпа басында алдымен рухани басшы болғандығын 

нақтылай тҥседі. Бҧл жерде «сопы» мен «қожа» атауларының дінге қатысы 

барлығына кҥмҽн жоқ. Ал «би» сҿзінің тҥпкі мағнасына кҥмҽн келтірушілер 

табылуы мҥмкін. Бірақ «би» - деп орта ғасырларда діни, рухани басшыны 

атағанын жҽне ол қазақ даласындағы діннің ҿмір сҥру формасы болған 

Йасауи жолымен тікелей байланысты екендігін қазақтың кҿнеден қалған 

аталы сҿздері дҽлелдейді. Мысалы: 

Батыр деген барақ ит, 

Екінің бірі табады. 

Би деген ақ шариғат, 

Ілуден біреу табады[3, 378-380 бб.] . 

Немесе «Елге бай қҧт емес, би қҧт» деген мҽтелдер-ақ бидің қазақ 

қоғамында аса жоғары бағаланғандығын кҿрсетеді. Бҧл деректер Ҽбілхайыр 

хан басқарған Ҿзбек ҧлысында Йасауи жолы салтанат қҧрғанын дҽлелдейді. 

Ҽбілхайыр хан Йасауи жолына адал болған кезеңде оның тасының ҿрге 

домалап, ешкімді бет қаратпағаны тарихтан белгілі. Алайда, 1446 жылы 

Ҽбілхайыр ханның Сыр бойындағы қалаларды жаулап алуы, Сыр бойындағы 

Сығнақ қаласына ҿзінің ордасын орнатуы оны мемлекетті басқару саясаты 

мен мемлекеттің қҧрылымдық жҥйесін ҿзгертуге итермеледі. Ҿйткені, ол осы 

жерде нақшбандийа тариқаты ҿкілдерінің ықпалына тҥседі. Бірақ жазба 

деректерде Ҽбілхайыр ханның Сығанақта кіммен кездескені туралы нақты 

дерек жоқ. Бірақ бҥкіл Ҿзбек ҧлысындағы саяси жағдайдың кҥрт ҿзгеруі; 

Ҽбілхайыр ханның ҧзақ жылдар бойына тірегі де, серігі де  болған Едігенің 

немересі Уаққас биді ҿлтіруі, Арқада Қара қыпшақ Қобландының арғынның 

биі - Дайыр қожа-Ақжол биді ҿлтіруі[4, 22-23 бб.], одан кейін кҿптеген ру, 

тайпалардың Ҽбілхайырдан бҿліне кҿшуі, халық алдында хан тарапынан 

кешірілмес кҥнҽ жасалынғандығын дҽлелдейді. Ата жолдан аттап, Антты 

бҧзбаса, Йасауи жолынан бас тартпаса халық оншалықты қатал шараларға 

бармаған болар еді. Осы оқиға Ҿзбек ҧлысын екіге бҿліп, тарих сахнасына 

екі мемлекетті: Қазақ хандығы мен Шайбанилер мемлекетін шығарды. 

Ҿзгенің рухани ықпалын қабылдамаған, тҥркінің ҿршіл рухының ҿзегі болған 

Йасауи   жолындағы халық қазақ атанып, Ата жҧртқа ие болып қалды. Ал, 

нақшбандийа тариқатын қабылдап, соғды-тҽжік мҽдениетіне мойын ҧсынған 

халық Ата жҧртқа сыймай, Мауараннахр жеріне кетуге мҽжбҥр болды. 

Осылай Ҽбілхайыр ханның Йасауи жолынан бас тартып, нақшбандийа 

тариқатын қабылдауы Қыпшақ даласындағы рухани тҧтастықты бҧзып, 

халықтардың рухани-мҽдени жіктелуіне ықпал етті. Ол ҿз кезегінде Қыпшақ 

даласын мекендеген тҥркі тайпаларының этникалық картасының ҿзгеруіне 

ҽкелді. Қазіргі кҥнгі ҿзбек, қазақ, ноғай халықтарының кезінде бір халық 
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болғандығын олардың қҧрамындағы ру, тайпалардың біртектілігінен, халық 

санасында сақталған халық ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінен-ақ кҿруге болады. 

Осы ҥдерістің нҽтижесінде XV ғасырдың екінші жартысында тарих 

сахнасына шыққан Қазақ хандығы XVI ғасыр басында Орталық Азиядағы 

қуатты мемлекеттің біріне айналып ҥлгерді. Бҧл халыққа «қазақ» атауының 

берілуінің ҿзі - ҿзгенің жетегіне ермей, ҿзінің рухани, мҽдени дербестігіін 

сақтап қалуымен байланысты берілгенін кҿруге болады. Тҥркінің ҿршіл рухы 

– Йасауи жолын қадір тҧтқан халық қана Жҽнібек пен Керей хандардың 

туының астына жиылып, Қазақ Хандығы атанды. Бҧл мемлекет туралы 

Мҧхаммед Хайдар Дулати «Тарихи Рашидиде» былай деп  жазады: «Қасым 

хан бҥкіл Дешті Қыпшақты бағындырды. Жошыдан кейін ешкім бҧлай 

(Дештіні) бағындырған жоқ еді. Мысалы, оның мың-мың (миллион) ҽскері 

болды»[5, 349 с.]. Сондай қуатты мемлекетке айналып ҥлгерген Қазақ 

хандығы Қасым хан ҿлгеннен-ақ, іргесі сҿгіліп, ыдырай бастады. Бҧл жерде 

ескерте кететін бір жҽйт, йасауийа тариқатының қазақ ру-тайпаларымен біте 

қайнасып кетуімен, сол ру-тайпалардың ажырамас бҿлігіне айналуымен 

ерекшеленеді. Қазақ рулары қазақ даласына тараған қожа ҽулеттерімен тығыз 

байланыста болды. Рудың ҽр мҥшесі йасауийа тариқатының да мҥшесі еді. 

Ҽр рудың, жҥздің рухани басшысы, пірі болатын. Қазақ даласындағы бҥкіл 

билік сол билер қолында болды. Ол билікті шариғат заңдарына сай жҥргізіп 

отырды. Себебі, бҧл мҽселе Алтын Орда дҽуірінен қалған, қалыптасқан жҥйе 

болатын. Ал, шариғат заңдарына қайшы келетін хан жарлықтарының ҿзі іске 

аспай қалатын. Сол себепті, Қазақ даласында билер сҿзі ҽр кезде шешуші 

мҽнге ие болды. Ҿзбек ҧлысының ханы Ҽбілхайыр ханның билер талабын 

орындамағаны ҥшін қандай жазаға тартылғаны, халықтың кҿпшілігі ханға 

теріс қарап, Жҽнібек пен Керей хандар соңына еріп, Қазақ хандығын 

қҧрғанын   жоғарыда айтып ҿттік. Ҿкінішке орай, Қазақ хандары Ҽбілхайыр 

хан қателігінен сабақ алмады, халықтың иман бірлігімен ойнауға 

болмайтынын тҥсінбеді. Қасым ханның  жіберген бір қателігі бҥкіл 

халықтың, мемлекеттің тағдырына кері ҽсерін тигізді. 
Бҧл жерде Йасауийа мен нақшбандийа тариқаттары арасындағы тартыс 

Қазақ хандығының тағдырына кері ҽсерін тигізген негізгі фактор болды десек 
артық айтқан болмаймыз. Жоғарыда айтқан Қасым ханның жіберген қателігі 
осы нақшбандийа ағымын қазақ даласына ҽкелуімен, таратуымен 
байланысты болды. Ол жҿнінде Мҧхаммед Талибтің «Матлаб ат-Талибин» 
атты шығармасында мынадай деректер келтіріледі. Онда 1512 жылы 
Сефифидтік Иранның Наджи-сани бастаған ҽскері мен Бабыр бастаған ҽскер 
Бҧхара қаласына баса-кҿктеп кіргені, одан қашқан джуйбарий шайхы  Ислам 
қожа Қасым ханды келіп паналағаны, Қасым ханның сол кезде нақшбандийа 
шайхы Абу Бакр Са‘дтың мҥриді болғаны жазылған[6, ]. Қазақ халқы 
Хақназар тҧсында қайтадан топтасып, қуатты кҥшке айналды. Соған 
қарағанда, Хақназар хан қайтадан Йасауийа шайхтарына мойын бҧрған болса 
керек. Ал, Шығай хан мен оның балалары Тҽуеккел  мен Есім сҧлтандардың 
толығымен нақшбандийа тариқатына мойын ҧсынғанын жазба деректер 
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растайды. Мысалы, Шығай хан тағына отырған Тҽуеккел ҿзінің 120 
баласымен нақшбандийа шайхы Қожа Исхаққа мҥрид болғанын жазады. 
Бірақ, кейіннен ол ойынан бас тартып, қайтадан Тҥркістандағы Йасауийа 
шайхтарының біріне мҥрид болғаны жазылған [7, с. 97]. «Зия ул-Кулуб» атты 
қолжазбада бҧл деректердің тарихи шындық екенін, 1590 жылдар соңына 
қарай Тҽуеккел ханның қайтадан Йасауийа шайхтарына мойын бҧрғанын 
дҽлелдейтін екінші бір қҧжат бар. Ол Қожа Ахмет Йасауи кесенесіне иелік 
еткен Аққорғандық қожалар ҽулетінің ҽрі шежіресі, ҽрі Ҽзірет Сҧлтанға 
тиісті уақфтық жерлердің қҧжаты болып табылатын «Насаб-нама» 
нҧсқасында, ол қҧжаттың шын екендігін дҽлелдеу ҥшін соғылған осы 
Тҽуеккел Мҧхаммед ханның мҿрі бар. Мҧның ҿзі Тҽуеккел Мҧхаммед 
ханның Йасауийа шайхтарын мойындағанын білдіретін басты белгі. Тҧрсын 
Мҧхаммед хан Тҽуеккел Мҧхаммед ханның діни бағытын жалғастырғанын 
тарихи қҧжаттар да айғақтайды. Тҧрсын Мҧхаммед Йасауийа шайхтары мен 
«Ҽзірет Сҧлтанның» уақфтық жерлерін мойындаған санаулы хандардың бірі. 
XIX ғасырдағы орыс зерттеушісі П. Лерх 1867 жылы Тҥркістанға келген 
сапарында шайх ал-ислам Насрулланың қолында хижраның 1035 жылы 
Тҧрсын Мҧхаммед ханның Қожа Ахмед Йасауи ҧрпақтарына берген уақфтық 
қҧжаттары бар екендігін кҿріп, ол туралы ҿз жолжазбасында жазады[8, ]. 
Оның ҥстіне Тҧрсын Мҧхаммед ханның нақшбандийа шайхтарының қазақ 
даласына ҿтуіне тыйым салуы, Тҧрсын Мҧхаммедтің йасауийа тариқатында 
болғанын, ҿзге діни ағымның ел ішіне келуге тыйым салу арқылы елдің 
рухани бірлігін сақтауға айрықша кҿңіл бҿлгендігін кҿрсетеді[7, с. 59]. 
Алайда, Тҧрсын Мҧхаммед хан Есім хан мен арада болған шайқаста 
ҿлтіріліп, Қазақ хандығының тағына Есім хан отырды. Ол таққа отырысымен 
нақшбандйиа тариқатын мемлекеттік идеология дҽрежесіне кҿтеруге кҥш 
салды.  Есім ханның қабылдаған «Есім ханның ескі жолы» заңы Қазақ 
хандығында араб дҽстҥршілдігі шариғатының Қожа Ахмет Ясауи дҽуірінен 
кейін тҥркілер арасына қайта оралуы еді. Сол себепті, бҧл заң «ескі жол» деп 
аталды. Тҥркістан, Шымкент, Тараз, Созақ сияқты қалалардағы халықтардың  
алғаш қазақ-ҿзбек болып жіктелуі осы кезеңде жҥрді. 

Алайда, Есім ханның бҧл заңы кҿшпелі қазақ қоғамына оншалықты 
ықпалы болған жоқ. Йасауи жолы ҿкілдері-билер ҿз қолдарындағы биліктен 
ажырай қоймады. Бірақ халық арасына жік тҥсті. Тек, Тҽуке ханның 1684 
жылы «Жеті жарғы» атты заңының қабылдануы Йасауи жолын заң жҥзінде 
мемлекеттік идеология ретіндегі ролінен айырды. Йасауи жолы ҿкідерін 
билік жҥйесінен толығымен шеттетті. Йасауи жолы ҿкілдеріне Тҽуке ханның 
кҿрсеткен қысымы жайында «Насаб-нама» нҧсқаларында былайша 
баяндалады: «Қанша уақыттан соң [Нығметуллах қожаны] қҧл қылды. 
Қырғызға алып барды. Хазіреті Қожа Нығмет қожа азиздар кейіннен барып, 
насихат қылды. Қабыл етпеді.  Хазіреті Қожа Нығмет қожа азиздар 
муршидтық қылды. Наманғанда 1200 ҥйлік мҥридттері бар еді. Хазіреті Қожа 
Нығмет қожа азиздар Наманганда шахид болды»[9, с.98]. Осы кішкене 
ҥзіндінің ҿзінен Тҽуке ханның Йасауи жолы ҿкілдеріне қаншалықты қысым 
кҿрсеткенін кҿруімізге болады. Туған жерінен кетіп, Наманганға барып, 
ҧстаздық етіп жҥрген жерінде ҿлтіріледі. Оның себебі, ҿзінің діни-рухани 
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бағытынан бас тартпағаны болса керек. 
Бҧл йасауийа тариқаты ҿкілдерінің қоғамдағы ықпалын ҽлсіретті. «Жеті 

Жарғы» қабылдағанға дейін Йасауийа шайхтарының қҧқы хан ҽулетінің 
қҧқымен тең болып, «ақсҥйек» атанып келсе, «Жеті Жарғы» қабылдағаннан 
кейін олардың қҧқы қарапайым халықпен теңестірілді. Тҽуке ханның бҧл 
реформасынан кейін билер институты ҽр рудың, ҽр тайпаның ҿзінен шыққан 
билердің қолына берілді. Бҧл билердің бҧрынғыдай ханға, мемлекеттің 
басқару жҥйесіндегі ықпалы болған жоқ. Мемлекеттің басқару жҥйесінде 
кҥрделі ҿзгерістер болды. Мемлекеттің басқару жҥйесі мынадай сатылардан 
тҧрды: Хан, Аталық (бас уҽзір), Орда билігі, Жеті жарғы кеңесі, Қаз (жалпы 
халықтық жиын, мҽслихат), Биліктің ірге тасы. Бҧл билік жҥйесінде билер 
институты тҿртінші сатыға тҿмендетілді. Ҽрі бҧл билердің қолында рухани 
билік болған жоқ. Мемлекеттік билік жҥйесі парсылық сипат алып, 
абсолюттік билік жҥйесіне қарай ойысты. 

«Жеті Жарғыға» дейін қоғамдағы діни, рухани басшылық қҧқықтық 
билік қожа ҽулеттерінің, йасауийа тариқаты ҿкідерінің қолында болса, «Жеті 
Жарғыдан» кейін діни-рухани билік нақшбандийа шайхтарына беріліп, 
формалды тҥрде пірдің қызметін нақшбандийа шайхтары атқарды. Олай 
дейтініміз, нақшбандийа тариқаты ҿкілдері халықпен бірге жҥріп, оның діни, 
рухани тҽрбиесімен айналысқан жоқ. Тек жылына бір рет келіп, ҿздеріне 
мҧрт (мурид) болған халықтан зекетін жинап кететумен ғана айналысты. Бҧл 
халыққа ҿзінің дҽстҥрлі діни танымы мен мҽдениетін сақтап қалуға 
мҥмкіндік берді. Йасауийа тарқатының ҿкілдерінің кҿпшілігі сол ҿздері біте 
қайнасқан халықпен бірге қалып, ҿздерінің дҽстҥрлі қызметін жалғастырды. 
Ал, кейбіреулері болса, Сыр бойына кҿшіп келіп, жеке отырықшы 
қыстақтарға бірікті. Бірақ діни, рухани саладағы осындай ҿзгерістерге 
қарамастан Йасауи жолы қазақтың салт-дҽстҥрі мен ҽдет-ғҧрпында сақталып 
қала берді. Бҧрынғы кезедегідей «жария зікір» де жалғасты. 

Қазақ даласындағы қҧқықтық билік рулық, тайпалық, жҥздік қҧрылым 
басшылары – билердің қолында қалды. Бҧл да ҿз кезегінде Йасауи жолының 
заңнан тыс ҿмір сҥруіне мҥмкіндік берді. 

«Жеті Жарғының» қабылдануының қазақ қоғамына тигізген кері 
ықпалының тағы бірі Шыңғыс ҧрпақтарының қҧқын кҥшейтіп, ҽр жҥз басына 
жеке хан сайлауды енгізуі болды. Бҧл Қазақ Хандығының іштей саяси 
бҿлшектенуіне ҽкелген басты фактор болды. XVIII ғасыр басында Қазақ 
Хандығында қалыптасқан мҧндай жағдайды Қазақ елінің сыртқы 
дҧшпандары ҿз пайдасына шешуге ҧмтылды. Тҽуке хан кҿзі тірісінде 
мемлекеттің тҧтастығын біршама берік ҧстағанымен, ол ҿлген соң мемлекет 
тҧтастығына қауіп тҿнді. Оның ҧлы Полат хан ҽкесі Тҽукенің жҥргізген 
саясатын ілгері жҥргізе алмай, хандық ішінде қайтадан алауыздық туды.   
Оның ақыры 1723 жылы Жоңғар шапқыншылығына ҧласқаны, Қазақ 
халқының басына ауыр зҧлмат келгені тарихтан белгілі. Қазақ халқы ішінде 
рухани бірліктің жоқтығы сол бір ауыр жылдарда айрықша кҿрініс бергені 
аян. Полат хан қайтыс болғаннан кейін Ҽбілхайыр мен Сҽмеке ханның 
майдан даласын тастап, ҽскерлерін алып кетуі осы рухани бірліктің 
жоқтығының айқын кҿрінісі. 1740 жылдары Абылай ханның тарих сахнасына   
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шығуы қазақ халқының  басын біріктіруге, қайтадан қуатты кҥшке 
айналуына мҥмкіндік берді. Абылай ханды жалпы қазақ даласының 
мойындауының  басты себебі, оның қазақ халқының кҿне рухани жолы – 
Йасауийаны мойындауында жатты. Ҥш жҥздің басы бірігіп, қуатты кҥшке 
айналды. Жҥздер арасындағы алауыздық жойылды. Абылай хан жоңғарды 
талқандағаннан кейін, яғни 1771 жылы Тҥркістанда жалпы қазақ жиналып, 
ҥш жҥз хан сайлады. Ҿзге бір де бір ханға кҿрсетілмеген қҧрмет кҿрсетіліп, 
хан кҿтеру рҽсімі қасиетті  «Ҽзірет Сҧлтан» ішінде ҿтеді. Алайда, Абылай 
хан Йасауи жолын толығымен қайтадан мемлекеттік идеология деңгейіне 
кҿтере алмады. Оның бҧл саясатына қарсы шығып, қарсылық кҿрсеткен 
«Жеті жарғы» қабылданғаннан кейін билікті қолдарына алған ру-тайпа 
билері болды. Олар қолдарындағы биліктен ажырағысы келмеді. Бҧл 
саясаттың соңы Абылай ханның ҿлуімен аяқталды.  Абылай хан қайтыс 
болған соң Қазақ хандығы жеке мемлекет ретінде ҿмір сҥруін тоқтатты. 
Қазақ даласының солтҥстігі Орыс патшалығының қоластына, Оңтҥстігі 
Қоқан хандығына, Батыс аймақтар Хиуа хандығының қоластына ҿтті. 

Міне, Тҥркістан мен Қожа Ахмет Йасауи салған жолдың тҥркілердің 

тарихи тағдырында атқарған ролі осындай. Сондықтан да халық Тҥркістанды 

ардақтап «Ҽзіреті Тҥркістан», Қожа Ахмет Йасауиді «Ҽзірет Сҧлтан» деп 
атады. Тҥркістан мен Йасауи аты тҥркілердің иман бірлігінің негізгі 

ҧйыстырушысы еді. Йасауи ілімі тараған сайын даланы мекендеген қаһарман 

халықтың кҥш-қуаты Йасауи ілімі ықпалының кҥшеюі мен ҽлсіреуіне 
байланысты болды. Алтын Орданың кҥйреуінен бастап, Қазақ хандығының 

ыдырауына дейінгі аралықтағы тҥркі халықтарының басына тҥскен басты 

қасірет – осы Йасауи жолынан шегіну болғандығын, тарихи оқиғаларға діни 
рухани ҥдерістер тҧрғысынан талдау жасағанымызда кҿзіміз жетті. Ҿкінішке 

орай, тарихта Йасауи жолы ҿздігінен ҿмір сҥруін тоқтатты деген тҥсінік бар. 

Шындығында ол олай емес еді. Йасауи жолының тарихтан кетуіне ықпал 

еткен басты кҥш – Евразияны билеген Жошы ҧрпақтарының абсолюттік 
билікке деген ҧмтылысы болды. Ҿйткені, Йасауи жолы мемлекеттік 

идеология болып тҧрғанда ешбір хан абсолюттік билікке жете алмасын 

тҥсінді.  Сол ҥшін олар Йасауи жолына қарсы ҽр тҥрлі діни ағымдарды қарсы 
пайдаланды. Олар Йасауи жолын тарихтан кетіру арқылы абсолюттік билікке 

жетеміз деп ойлады. Сҿйтіп билеушілер Йасауи жолын тарихтан кҥшпен 

кетірді. Бірақ, Йасауи жолынан бас тарту тҥркі мемлекеттігін де кҥйрететінін 
олар білген жоқ. Себебі, Йасауи жолы Тҥркі халқының ҿршіл рухының тҥп 

қазығы екендігін сезіне алмады. 
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Түйін 
Қожа Ахмет Йасауидің рухани мҧрасы ортағасырларда тҥркілердің тілі мен 

мҽдениетін ғана қайта қалпына келтіріп қойған жоқ, мемлекеттік жҥйесінің де тҥркілік 
сипат алуына ықпал еткен болатын. Алтын Орда дҽуірінен бастап, мемлекетті басқару 

жҥйесі толығымен кҿне тҥркілік сипат алды. Алайда, XIV ғасыр ортасынан бастап, 
Алтын Орда билеушілер тарапынан Йасауи жолына қарсы саяси кҥрес басталды. Мҧның 
соңы Алтын Орда мемлекетінің кҥйреуімен аяқталды. Одан кейінгі кезеңде Евразия 

кеңістігіндегі Тҥркі хандықтары билеушілерінің Йасауи жолына қарсы  XV ғасырда 
басталған кҥресі XVII ғасыр соңында бҧл тариқаттың тарих сахнасынан кҥшпен 
шығарылуымен аяқталды. Қазақ хандығының тағына 1684 жылы отырған Тҽуке ханның 
(Тҽуеккел Мҧхаммед) діни-идеологиялық саясатты тҥбегейлі ҿзгертіп, нақшбандийа 

тариқатына бет бҧруы, Йасауи жолы ҿкілдерін мемлекеттің билік жҥйесінен 
толығымен шеттетті. Хан саясатына қарсы шыққан Йасауи жолы ҿкілдерінің қуғынға 
тҥсіріліп, ҿлтірілуі, йасауийа тариқатының ықпалының тҿмендеуіне ҽкелді. Қазақ 

хандығындағы бҧл діни-идеологиялық саясат мемлекеттің билік жҥйесіннің толығымен 
ҿзгеруіне ықпалын тигізді. Бҧрынғы жҥйеде мемлекеттің іргетасын мемлекет 
қҧрамындағы ру-тайпалар қҧрап, олардың басындағы билер ханды хандар ҽулетінің 

арасынан таңдаулысын сайлап қоятын. Ал, Йасауи жолының Алтын Орда мемлекетінде 
мемлекеттік идеологиясына айналу кезеңінен бастап, ру-тайпа басындағы билер тек 
йасауийа шайхтарынан тағайындалатын болды. Мемлекеттің басшылығына ханды 
таңдап қою сол билердің-Йасауи жолы ҿкілдерінің қолына берілген болатын. Хан тек 

саяси мҽселелермен айналысып, мемлекеттегі жергілікті басқару, сот ісі толығымен 
билердің қолында болды. Хан қол астындағы қҧлын билердің сотынсыз жазалауға қақысы 
болған жоқ. Хан билігінің мҧншалықты шектелуі хандардың ҿздеріне абсолюттік билік 

беретін діни-идеологияны іздеуге мҽжбҥр етті. Сол себепті, олар ҿздеріне абсолюттік 
билік беретін идеология ретінде нақшбандийа тариқатын таңдады.  

Тҽуке ханның бҧл реформасынан кейін билер институты ҽр рудың, ҽр тайпаның 

ҿзінен шыққан билердің қолына берілді. Бҧл билердің бҧрынғыдай ханға, мемлекеттің 

басқару жҥйесіндегі ықпалы болған жоқ. Мемлекеттің басқару жҥйесінде кҥрделі 

ҿзгерістер болды. Мемлекеттің басқару жҥйесі мынадай сатылардан тҧрды: Хан, 

Аталық (бас уҽзір), Орда билігі, Жеті жарғы кеңесі, Қаз (жалпы халықтық жиын, 

мҽслихат), Биліктің ірге тасы. Бҧл билік жҥйесінде билер институты тҿртінші сатыға 

тҿмендетілді. Ҽрі бҧл билердің қолында рухани билік болған жоқ. Мемлекеттік билік 

жҥйесі парсылық сипат алып, абсолюттік билік жҥйесіне қарай ойысты. Алайда, бҧл 

ҧзаққа созылған жоқ. Араға жҥз жыл салып, Абылай ханның ҿлуімен Қазақ хандығы 

ыдырады. Сонымен бірге, тҥркілік мемлекетті басқару жҥйесі де тарих сахнасынан 

кетті.  

Тезис 

Статья посвящена к проблеме о роли и вляния религиозного фактора к структуре 

государственной власти у тюркских народов. Потому что, структура государственной 

власти у тюркских народов никогда не обосновывалась на абсолютной власти правителя-

хана. Она была основана на избрательной системе. Предводители родо-племенных 

структуры-бии или беки избирали хана из числа представителей правящего дома тюрков. 
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У тюркских народов к правящему дому принадлежали потомки Кун хана, старшего сына 

Огуз кагана. Алып Ер Тонга, Моде каган, Бумын каган, Караханидские правители, Чингис 

хан, правители Усманской империи, все они являются представителями этого правящего 

дома. Но, они ни когда не были обладателями абсолютной власти. После принятия 

религии Ислам у тюрков Центральной Азии началось изменение в структуре 

государственной власти. Караханидские правители уже не избирались. Они были 

обладателми абсолютной власти. Потому что, к тому времени у тюрков распалась 

родо-племенная структура под влянием исламского шарията. Потому что, тюркские 

законы и обряды, которые регулировали общественные отношения у тюрков были 

вытеснены исламским шариатом. Брачные отношения от экзогамного отношения 

перешло на эндогамной. Это привело к расложению родо-племннной структуры. 

Институт биев-беков утратил свое значение. Таким образом, сменился структура 

государственной власти от коллективного правления к абсолюной. Народ начал 

постепенно терять свою духовную культуру и язык.  Только выход на историческую 

арену Ходжа Ахмеда Ясави, дал тюркам возможность вновь вернут свою утраченную 

культуру и язык. Брачные отношения вновь стал экзогамной. Тюрки полностью 

отказались от арабских обрядов. Вновь возродили тюркские законы и обряды. После 

завоевания Чингис-хана, вся власть Евразии перешло в руки тюркских народов. Во 

времена правления Узбек хана тарикат Йасавийа стал государственной религией Улуса 

Джучи. Вновь переобразовывались родо-племенные структуры, создавались жузовые 

системы. Во главу родо-племенных стуктур ставились представители тариката 

йасавийа или йасавийские шейхи. Вся законодательная власть перешла в руки 

йасавийских шайхов. Таким образом тарикат йасавийа вновь возродил древную форму 

правления государством. Государство начал называться Золотой Ордой. К сожалению, 

сын Узбек хане Джанибек хан отказался от тариката Йасавийа. Всех биев отстранил 

от правления. Вместо них он поставил преставителей шариатских улемов. Он стремился 

к абсолютной власти и хотел избавится от бииев, которые контролировали 

законодательную власть в государстве. В резултате чего, распалась Золотая Орда. 

После распада Золотой Орды все государства Евразии постигло участь Золотой Орды. 

Отступление от тариката йасавийа привело к распаду государств. Последним 

государством, который держался на основе тариката Йасавийа был Казахское ханство. 

И его правители тоже начали стремится к абсолютной власти и начали борьбу против 

тариката йасавийа. Последную точку в этой борьбе поставил хан Тауке, который 

принял закон «Жеты-Жаргы». В этом законе представители тариката йасавийа были 

отстранены от правления родо-племенными структурами, которые держали в руках 

законодательную власть и избирали хана. Вместо тариката йасавийа хан Тауке принял 

тариката накшбандийа, якобы, обеспечивающий ему и его потомкам абсолютную 

власть. К сожалению, хан Тауке не понял главного вопроса, не сохранив свою духовную и 

материальную культуру ни один народ в мире не может сохранить свою 

государственность. Таким образом все правители Евразии пали жертвой своих 

стремлении к абсолютной власти. Конце концов все они попали под колониальное 

рабство Российской империи. 

Thesis 

This article deals with the issues of roles and influence of religious factor for Turkic 

people‘s government structure. Because, the structure of the government at the Turkic people 

was never proved on the governor khan absolute power. It has been based on electoral system. 

Bi or Bek, leaders of tribal structures elected the khan from among representatives of the Turkic 

peoples‘s ruling house. At the Turkic people descendants of the Kunkhan, the eldest son Oguz 

Kagan belonged to the ruling house. Alyp Er Tonga, Mode Kagan, Bumyn Kagan, Karakhanid 

governors, Chingiskhan, Turkish Empire governors, all of them are representatives of this ruling 

house. 
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But, they never existed before absolute power. After accepting Islam religion of Turkic 

peoples of Central Asia change in structure of the government has begun. Karakhanid governors 

weren't elected any more. They were owners of the absolute power. Because, by then at Turkic 

peoples the tribal structure under Islamic shariya influence has broken up. 

Because, Turkic laws and ceremonies which governed the public relations at Turkic 

peoples have been forced out by Islamic Sharia. Has passed the marriage relations from the 

exogamic relation on endogamny. It has led to decomposition of tribal structure. The institute of 

biyev-bek has lost the value. Thus, was replaced structure of the government from collective 

board to absolute. The people have begun to lose gradually the spiritual culture and language. 

Only the Khoja Ahmed Yasavi entrance to the historical arena, has given to Turkic peoples the 

chance again to return the lost culture and language. The marriage relations became exogamic 

again. Turkic peoples have completely refused the Arab ceremonies. Turkic laws and ceremonies 

have revived again. After Chingishan conquest, all power of Eurasia has passed to the Turkic 

people. At the time of board the UzbekkhanTariqaYasavibecame the state religion of 

UlusDzhuchi.The clan-tribal structures were re-formed, and the Zhuz system was created. At the 

head of the genus-tribal structures were representatives of the TariqaYasavi or the Yasavi 

sheikhs. All legislative power passed toYasavi sheikhs. Thus, the TariqaYasaviagain revived the 

ancient form of government by the state. The state began to be called the Golden Horde. 

Unfortunately, the son of Uzbek Khan Dzhanibek Khan go back from the TariqaYasavi. 

He removed all biys from the board. Instead, he put the representatives of the Sharia ulem. 

He aspired to absolute power and wanted to get rid of biys who controlled the legislative power 

in the state. As a result, the Golden Horde broke up. After the collapse of the Golden Horde, all 

the states of Eurasia suffered the fate of the Golden Horde. A retreat from the TariqaYasavi led 

to the disintegration of states. 

The last state that was based on the TariqaYasavi was the Kazakh Khanate. And his rulers 

also began to strive for absolute power and began a struggle against the TariqaYasavi. The last 

point in this fight was put by Khan Tauke, who passed the law "Zhety-Zhargy". In this law 

representatives of the TariqaYasavi were removed from the board by the clan-tribal structures 

that held the legislative power and elected the khan.Instead of the TariqaYasavi, Khan Tauke 

accepted the TariqaNaqshbandiyya, supposedly, providing him and his descendants with 

absolute power. Unfortunately, Khan Tauke did not understand the main question, not retaining 

his spiritual and material culture; no nation in the world can maintain its statehood. Thus, all 

the rulers of Eurasia fell victim to their desire for absolute power. Finally, they all fell under the 

colonial slavery of the Russian Empire. 
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Тҥрік халықтарында жазба мҽдениеті сонау ғҧндар кезеңінен бастау 

алады. Ежелгі сақ, ғҧн тайпалары дҽуірінде де ҿзіне тҽн мҽдениет ошақтары 

болған. Мҽдениеттің айрықша ҥлгісі деп жазба мҽдениетін алатын болсақ, 

Ҧлы Даланы мекен еткен кҿне жҽдігер ретінде сақталған Есіктен табылған 

алтын адам жанындағы кҥміс тостағандағы жазу куҽ бола алады. Кҿшпелі 
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тайпалар Шығыстан Батысқа дейінгі кең далада дҽнекерлік істерді де қоса 

алып жҥрді, кҿптеген отырықшы халықтардың дамуына ҿзіндік ҥлесін қосты. 

Жазба мҽдениетінің жарқын ҥлгілері біздің дҽуіріміздің 6-7 ғасырларынан 

бастап қарқынды тҥрде дами бастады. Кҿк тҥріктер кезеңінен бастап ауыз 

ҽдебиетімен қатар жазба ҽдебиет те даму жолына тҥсті.  Жазба тарихы тым 

ҽріден басталғанымен тасқа, тҥрлі материалдарға бедерленген еңбектер дҽл 

осы Кҿк тҥріктер қағандығынан бастау алды, кейін руналық жазумен қатар 

ҧйғыр жазуы да айрықша дами бастағандығы байқалады. 

Орхон ескерткіштерінен басқа қағазға жазылған руникалық жазулар да 

болған. Соның ішінде бҥгінге шейін аман жеткені «Ырқ бітіг» атты тҥс жору 

кітабын жатқызуға болады. «Ырқ бітіг» деген атпен белгілі болған бал ашу 

кітабының екі нҧсқасы сақталған. Оның бірі руна жазуымен жазылған болса, 

екіншісі кҿне ҧйғыр жазуымен хатқа тҥскен жҽне екеуінің атауы бір 

болғанына қарамастан, бҧл екеуі ҽр дҽуірде жазылған ҽртҥрлі кітап болып 

табылады. Турфандағы Дун-Хуан ҿңіріндегі қасиетті ғибадатханадан 

бірнеше тҥркілік жазбалар табылған. Оның біразы ҧйғыр жазуымен қағазға 

жазылған шығармалар еді. Сол жазулар ішінен тҿрт шумақты «Манихей 

жыры» атты он екі жолдан тҧратын лирикалық шығарма да бар боп шықты. 

А.Фон Лелок осы екі туындыны 1919 жылы аударып, тҥркі мҧрасы екенін 

жариялады. Сол секілді ағылшын археологы Аурел Стейн 1907 жылы  20 

мамырда Шығыс Тҥркістанға экспедицияға барған кезінде Гансу 

провинциясына қарасты Дун-Хуандағы ғибадат орнында қазба жҧмыстарын 

жҥргізеді. Қазба барысында қолжазба мҧраларын сақтайтын ғибадатханадан 

кҿне тҥркі руна ҽрпіндегі 24 қолжазба мен 5 ресми қҧжатты тауып, олардың 

барлығын Британия музейіне сақтауға жіберген. 

Бҧл еңбектің тҥркология ғылымы ҥшін маңызы айрықша. Еңбектің 

мазмҧнына қарап сол кезеңде орын алған діни сенімдердің халық мҧрасына 

тигізген ҽсерін де кҿруге болады. «Ырқ-бітік» кітабы ел ішіне манихей діні 

кеңінен таралған кезде хатқа тҥскен, белгілі бір дҽрежеде жаңа діннің ҽсері 

де қатты болған. Дегенмен шамандық сенімдегі тҥсініктер де жақсы 

сақталған. Байырғы тҥркілердің тотемдік культтерінің де ҿзгерістерге 

ҧшырап жатқандығы аңғарылады. Айталық ертедегі массагеттер, ғҧндар 

дҽуірінде кҿшпелі тҥркі тайпалары жыланды киелі деп санаған. Киелі 

айдаһар бейнесі кҿк тҥріктер тҧсында да қастерлі болған. Кҥлтегін 

ескерткішінде де айдаһар бейнеленген. Осы тҥркілердегі жыланды кие тҧту 

ырымы ҧйғыр қағанаты тҧсында ҿз қуатынан айырыла бастағанға ҧқсайды. 

Бҧған сырттан кірген христиандық, будда, манихейзм секілді діндердің ҽсері 

болған болуы ықтимал. 

Қағанаттың кҥшейе бастаған кезінде сырттан кірген миссионерлер де ҿз 

ілімін тарату жолында белсенді ҽрекет еткендігі байқалады. Бірнеше 

мҽдениеттердің бір орталыққа тоғысуына орай бҧрынғы нанымдар мен 

сенімдерде де ҿзгерістер орын ала бастайтыны белгілі. Мҽдени тасқынның 

салдарынан халықтың дҥниетанымы кеңейе бастаған тҧста, бҧрынғы 

тҥсініктер ескіріп, оның орнын жаңасы басатыны бар, бҧл ҿз кезегінде 
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прогрессивті ойдың алға шығуына алып келеді. Тҥрік қағанаты кезінде 

прогрессивті ойлар алға шықты да тҥріктердің бҧрынғы ата-баба дҽстҥрі 

танымастай ҿзгере бастады, кҿптеген жанды-жансыз ҧсақ қҧдайлар, киіз 

ҥйдің ішінен орын алатын кҿптеген фетиштер кейін қолданыстан шығып 

қалды, халықтың тҧрмысы мен дҽстҥрінде де айтарлықтар ҿзгерістер орын 

алып жатты. Тҽңірлік танымның форматтары ҿзгеріске ҧшырады, ендігі 

жерде ҧсақ қҧдайлардың орнына жалғыз Кҿк тҽңірі атты жалғыз жаратушы 

қҧдай тҥсінігі берік қалыптасып ҥлгерген еді. Бір жағы сол кезеңде кеңінен 

жайылған несториандық, буддалық жҽне зороастристік сенімдер халықтың 

жадында жалғыз жаратушыға деген сенімдерін бекіте тҥсті. Ҧйғыр қағанаты 

орныққан тҧста манихейзм діні мемлекеттің ресми дініне айналып шыға 

келді. Осының салдарынан бҧрын мал шаруашылығымен айналысқан тҥркі 

жҧрты Ҧйғыр қағанаты кезеңінде егін шаруашылығымен айналысуға мҽжбҥр 

болды. Оның ҥстіне ат ҥстінде жаугершілікпен ҿмір кешкен тҥркілерге адам 

ҿлтіруге, аң аулауға тиым салынған еді. Ол турасында «Ырқ-бітікте» де 

айтылған: 

(17.ХІІ) Аңшы тауға қарай аңға кетті, 

Аңның ізіне тҥсем деп тҿмен домалап кетті. 

«Кҿк Тҽңірісі бҽрінен қҧдіретті»- 

Халық солай депті. 

Ҿздеріңіз білесіздер, 

Бҧл еш жақсылық емес, тҥсінесіздер[1, 128]. 

Осылайша тҧрмыстық жағдайда болсын, рухани ҽлемде болсын ҧйғыр 

қағанаты кезінде елеулі ҿзгерістерге ҧшырады. Бҧрынғы тотем киелер – бҿрі, 

айдаһар, арқар, ҿгіз, аққу секілді киелі аңдар ортадан аластатыла бастады. 

Оны сол кездегі жазба мҧралардан да аңғаруға болады. Мысалы, ғҧндар 

кезінен киелі тотем міндетін атқарған жылан, айдаһар секілді мақҧлықтардың 

қиратылғандығын ҧйғыр қағанаты тҧсындағы жазба мҧралардан байқауға 

болады. Ал, «Ырқ-бітік» жазбасында осы киелі мақҧлықтың мани діні 

негізінде ҿзгеріске ҧшырай бастағандығы қылаң берген: 

(13.VІІІ) Алтын башлығ жылан мҽн. 

Алтун корығсакымын 

Кылычын кҽсіпҽн, 

Ҿзум жол (жул) інтін башымын жол ҽбінтін, -тір. 

Анча біліңлҽр: жаблак ол! 

Жылан ордасы, хан ордасы деген ҧғымдар бір мағына берген. Тҥркілер 

айдаһарды «лу, ҧлу» деп атаған. «Ҧлы орда» сҿзі де айдаһар ордасы дегенді 

білдіреді яғни, ҧлы қаған отыратын тақты айтқан. Жалпы тҥркілер жылан 

мен айдаһарды ҿздерінің киесі санаған. Ол туралы айтылған деректер де кҿп. 

Соның бірі Л.Гумилевтің тҧжырымы: «Осы пікірді айтуға Гумилевтің мына 

бір сҿздері мҥмкіндік береді. «И если у иранцев свяшенным животным была 

собака, то туранцы почитали змей»[2, 68]. 

Қай кезеңде де халықтың дҥниетанымына ҽсер ететін фактор сол тҧста 

ҧстанған нанымдарына байланысты. Тҥркі қағанатына дейін де біршама діни 
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ағымдар жайылған болатын. Олардың қатарына шаманизм, зороастризм, 

будда, нестоиандық, христиан ағымы мен манихейзмді де айтуға болады. 

Бҧлардың кҿпшілігі сауда-саттық кезінде сырттан келген керуеншілер, 

миссионерлерлік бағыттағы саяхатшылар таратып отырды. Діни ағымдардың 

таралуына ешқандай қысымшылық жасалмады. Бҧл діни ағымдар Тҥркі 

қағанаты тҧсында қатты белең алып, дін жолындағы қақтығыстарға 

ҧласпағанымен, кейін Ҧйғыр қағанаты тҧсында біршама кҥшейді. Ҽсіресе 

Манихейзм діні кҥшейіп жҥз жылдай ресми дініне айналғаны белгілі. 

Манихейзм дінінің ҿкілдері тҥркі тайпалары арасына ҿзінің ілімімен қатар 

жазу емлесін де ала келді. 

Мани ҿлген соң оның ісін шҽкірттері Сисин, кейін Иннай жалғастырады. 

Батыс шіркеуінің насихатшылары мани ілімін копт тілінде жазса, шығыстағы 

ресми шіркеу тілі – соғды тілі болған. Вавилон кезінде манихейзм дінінің 

орталығы болған. Тҥркі тайпалары ішінен ҧйғырлар осы мани дінін Тҥркі 

қағанаты тҧсында қабылдай бастайды. Тҥркі қағанаты ыдыраған соң 747 

жылғы ҧйғырлар ішінде болған қырқыс кезінде манихей мен несториан 

ағымдағылар да бір-бірімен жауласып кетеді. 763 жылы Мойыншор хан 

жеңіске жеткен соң манихейзмді қолдап, оны мемлекеттік деңгейге шейін 

кҿтереді. Осы кезден бастап Ҧйғыр қағанаты діни мемлекетке айналады, 

билік мани дінінің ҿкілдеріне беріледі. Хан тек ҽскери істермен ғана 

айналысатын билігі шектеулі жанға айналады. Қағанатты емін-еркін билеген 

манихейшілер басқа діни ағымдарға қарсы кҥресті бастайды.  

Тҥркі қағанаты тҧсында да одан бҧрынғы кезеңдерде де тек қана 

жауынгерлік рухта тҽрбиеленген тҥркілердің санасына егін 

шаруашылығымен айналысу деген ҥш қайнаса сорпасы қосылмас, миға 

сыймайтын ҽрекеттер еді. Бар олжасын ат ҥстінде жҥріп аңшылықпен, 

жаугершілікпен табуға дағдыланған тҥркілер ҥшін манихейзм діні ҽсерімен 

қабылданған бҧл жарлық ҿте ауыр тиді. Халық еттен бас тартып, жер ҿнімін 

тҧтынуға мҽжбҥр болды. Бҧл халықтың да шыдамын тауысуға айналды. 

Осылайша 840-847 жылдары енисейлік қырғыздар манихейзм дінінің 

ҿкілдерінің шектен шығуына наразы болып Ҧйғыр қағанатына шабуыл 

жасайды. Қырғыздардың соққысынан есін жимаған мани дінінің ҿкілдері 

оныншы ғасырға дейін Самарқанд жерінде ғана ҿз ағымын сақтап қалады. 

Кезінде Қытай жерінен бастап Еуропаға шейін, Солтҥстік Африка аралығына 

дейінгі жерлерге жайылған дін ислам діні кҥшейген тҧста жер бетінен 

біржола жойылды. Манихейлік бірен-саран храмдар тек Қытайдың Турфан 

аймағында сақталып қалды. 

Мани ҿз дҽуірінің аса дарынды суретшісі ҽрі кҿркем жазудың теңдессіз 

шебері болған адам. Мҧсылмандық ҧғымда Маниді парсы кҿркемсурет 

ҿнерінің атасы деп есептеген. Ҿзінің діни ілімін тарату жолында арамей 

жазуын негізге ала отырып ҿзінің жазу ҥлгісін де ойлап табады. Кейін тҥркі 

халықтары арасына кең тараған тарихта «ҧйғыр жазуы» деген атпен қалған 

осы жазу ҥлгісінде кҿптеген тҥркілік шығармалар дҥниеге келді. Ҧйғыр 

қағанаты тҧсында сурет салу ҿнері мен тасқа бейнелеу ҿнері айрықша 
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дамиды. Батыс елдері «Шын-машын» елінің ҿнері деп ерекше тамсанған 

бейнелеу ҿнері халық ҽдебиетінен орын алғандығын кҿреміз. Бҧл ҿнер 

ортағасырларда соғдылардың ҽсерімен Иран жерінде кең тараған. Сурет салу 

дҽстҥріне ислам діні қарсы болғанына қарамастан миниатюралық 

кескіндемелер соңғы кезеңдерге шейін сақталып келді. 

Тҥркі халықтары ішінде бейнелеу ҿнерімен қатар жазба жҽдігерлердің 

біразы осы ҧйғыр жазумен бізге жетті. Сол дҽуірлерде дҥниеге келген жазба 

жҽдігерлер турасында ҿзбек ғалымы Н.Рахмонов былай деп жазады: «Кҿне 

тҥркі ҽдебиеті туралы сҿз қозғалса, ҽдетте кҿбіне орхон-енисей жазу 

жҽдігерлері тілге алынады. Бірақ кҿне тҥркі ҽдебиеті тек қана осы 

жҽдігерлермен шектелген емес, бҽлкім оның қолдану аясының одан да кең 

болғандығын кҿрсетеді. Кҿне тҥркі ҽдебиеттің басталуынан бҥгінгі кҥнге 

дейін жеткен мҽтіндерді қарастырғанда орхон-енисей жазулары кҿне тҥркілік 

ҽдебиеттің бір саласы екендігін кҿрсетеді. Орта Азияда қарқынды дамуда 

болған зҽрдушттік, шамандық, манилік, будда секілді діни ағымдары да 

кезең-кезеңімен ағымдағы тҥркі ҽдебиетін қалыптастырды.»[3, 12]. 

Зҽрдушт діні ирандықтардың ең ежелгі діні болғандығы жҽне оның 

кҿрші отырған елдерге тигізген ҽсерін жоққа шығара алмаймыз. Осы діндегі 

мейірімділік қҧдайы Ахура Мазданың бейнесі тҥркі, моңғол, алтай 

халықтарының фольклорында да ҿзіне лайық орын алғандығын кҿреміз.  

Бір жағы Орта Азия, екінші жағынан будда діні арқылы тҥркілер 

арасына тараған ізгілік қҧдайы Ахура Мазда ҧғымы кейін моңғол жҽне алтай 

халықтарының санасына біртіндеп сіңіп, олардың фольклорынан да ҿзіне 

лайық орын алады. Моңғол, Сібір халықтарында кездесетін осы зҽрдушт 

дінінің элементтері турасында айта келе, оның таралу кезеңдері жайында 

А.М.Сагалаев былай дейді: «У ряда центрально-азиатских народов 

произошла контаминация верховного небесного божества Хормусты с 

«ураническим божеством государственных шаманских культов...Вечным 

синим небом». В среде тюрко-монгольских народов судьба иранизма 

«Хормузда-Хормуста» было во многом связана с распространением 

буддизма. В монгольской летописи ХҤІІ в. «Алтан Тобчи» говорится о том, 

что Чингизхан был перерождением Хормуста-тэнгри, а также 

рассказывается, как «могущественный Хормуста-тэнгри пожаловал 

августейшему владыке за прежние добродетельные дияния драгоценную 

нефритовую чашу...» Под воздействием буддизма, которому чужда идея 

монотеизма, и шаманства, адаптирующего все нововведения, образ 

Хормусты претерпевает серъезные изменения»[4, 57]. 

Тҥрік қағанаты мен Ҧйғыр қағанаты тҧсында жазба ҽдебиеті дами 

бастады, кейін отырықшы тҥркілерде жазба ҽдебиеті ҿркендеді, ал кҿшпелі 

тҥркі тайпаларында фольклор ерекше дамыды. Фольклорда ҿзге діннің ҽсері 

негізінде енген персонаждар уақыт ҿте келе кҿптеген ҿзгерістерге де ҧшырап 

отырған. Мысалы алтай халықтарындағы Хормуста тҽңірінің бейнесі уақыт 

ҿте келе солғынданып, идеалдық бейнесіне кҿлеңке тҥсе бастайды. Ендігі 

жерле Хормуста-тҽңірінің бейнесі жаман жағынан кҿрініс табады. Мысалы, 
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алтайлықтардың «Курбустан» эпосында Хормуста-тҽңірі отыз ҥш 

дінсіздердің (кҽпір) жаратушысы ретінде суреттелуі зҽрдушт діні мен 

будданың ҧғымдарынан алшақ жатқандығын кҿрсетеді. 

Тҥрік халықтары кҿне дҽуірлерден бері қарай бірнеше діни ағымдардың 

ықпалында болып, сол діндердің кейбір кҿзқарастарын ҿз бойына сіңіре 

алған. Ол жайында ескіден келіп жеткен бірлі-екілі діни қолжазбалар да бар 

болса, сол діннің ҧстанымына сай ел ішіне тараған уағыз, ғибадаттардың 

ҿзгерген тҥрлері фольклорымызға да ауысып отырған. Кезінде тҥркі 

халқының ҿз тҿлтума жазба мҽдениеті болған, іргелі мҽдениеті ҿзгелерге 

ықпал еткен, мемлекеттік қҧрылым жҥйесі қалыптасқан ҽрі Еуразия 

аймағында ірі-ірі империялық жҥйе қалыптастырып ҿзгелермен терезесі тең 

халық болған. Тҥркілердің жазба ескерткіштерінің даму кезеңдеріне ой 

жібере отырып руникалық жазбаның пайда болуы мен жазба мҽдениетінің 

қалыптасу дҽуірі ҧзақ жылдарға созылғандығын кҿруге болады. 
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Түйін сөз 

Автор бҧл мақалада бҧрынғы дҽуірлерде ҿмір сҥрген тҥркі халықтарының 

мҽдениеті мен жазба ҽдебиетінің дамуы жайында сҿз қозғайды. Тҥркі қағанаты 

кезеңінен бастау алатын тҥркі жазба дҽстҥрінің тасқа, хатқа тҥскен іздері мен сол 

дҽуірлердегі тараған діни ағымдар негізінде пайда болған жазба дҽстҥрі жайында 

баяндауды мақсат етеді. Бҧл ағымдардың халық ҽдебиетіндегі іздері де мақалаға арқау 

етілген. 

Кілт сөздер: Тҥрік қағанаты, Ҧйғыр жазуы, руника, манихейзм, ырық-бітік 

Резюме 

Автор рассматриваются в статией о развитие культуры, а также письменной 

литературы тюркских народов, живших в древние времена. Цель  тюркского ханства 

является описание традиций тюркской письменной традиции на основе следов камня, 

буквы и распространения религиозных движений в эти эпохи. Сюжеты и отражения  

распространенных религиозных течений и в народной литературе также основаны на 

статье. 

Ключовая слова: Тюркский каганат, Уйгурский писменность, руника, манихейзм, 

Ирк-битиг. 

Summary 

The author examines the article on the development of culture, as well as the written 

literature of the Turkic peoples who lived in ancient times. The goal of the Turkic Khanate is to 

describe the traditions of the Turkic written tradition on the basis of traces of stone, letter and 

the spread of religious movements in these eras. Plots and reflections of common religious 

trends and in folk literature are also based on the article. 

Key words: Turkic kaganat, Uyghur writing, runic, Manichaeism, Irk-biteg. 
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ҚОЖА АХМЕТ ЯССАУИ ТАҒЫЛЫМЫ МЕН РУХАНИ МҦРАСЫ 
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№85 мектеп-лицейінің 9-сынып оқушылары 

Нҧр-Сҧлтан қаласы 

Rozalina.alkeeva@mai.ru 

 

Аты тҥркі тілдес халықтарға ҽйгілі, ислам дінінің нығаюына зор ықпал 

жасаған ғҧлама, сопылық ілімін таратушы, кемеңгер, ойшыл ақын - Қожа 

Ахмет Яссауи шамамен 1093 жылы ежелгі Исфиджап қаласында дҥниеге 

келген. Оның шешесі жастай дҥние салды, ҽкесі де 7 жасында қайтыс 

болады. Бала Ахметтің негізгі ҧстазы, тҽрбиешісі ата жағынан туыс болып 

келетін Арыстан баб болған екен. Ахмет мейірбанды еді, қайыршыларға 

жҽрдемлесіп, олармен жалғыз білім нанын да бҿлісіп жейтін. Ҽкесі оған 

қарап отырып, "бҧл-Алланың қасиетті еркі ғой"-деген сенімге келетін. 

Аңыз бойынша, жас Қожа Ахмет Ясауи ҧстазы Арыстан Бабпен алғаш 

жолығып, 6 жасында Мҧхаммед пайғамбардың ҿзіне арнаған қҧрмасын алған 

еді. Ерекше болып туған Ахметтің дарындылығына қатысты аңыздар аз емес. 

Жаздың бір ыстық кҥнінде Ахмет базарға бармақшы болып, ҽдеттегінше 

қариялардай қолына таяқ ҧстап шығады. Алайды жолда бақтағы ҽкесіне 

жолықпақшы болады. Ҽкесі, ҽжімді бетіне тері шығып, ысып тҧрған кҥн 

астында жҧмыс жасап жатқан болатын. Ахметтің бойында оған деген аяныш 

мерзімі туады. Сол мезетте ол "арам шҿптер тез шығыңдар, менің бақшамда 

тек қана жеміс ҿсетін болсын!" деп, ҿзінің аса таяғын сермеп қалған еді. 

Арам шҿптер бақтан ҿздері ҧшып шығып, бір жерге жиналады. Алланың ҿз 

ҧлына осындай дарытқанын тҥсінген ҽкесі оны ел ішіне жібереді. 

Ахмет кҥн батысқа қарай бет алады. Тҥркістан қаласына жетіп, ҥй 

салып, шағын бақ егіп, осында жҧмыс істей бастайды. Ахмет бос уақытында 

Аллаға қҧлшылық етумен болады. Қарапайым халықты емдеп, адамдарға 

шама-шарқын жҽрдемдесуге тырысты. Кейін оның даңқы, ғажайып істері 

кҿпшілікке таңылды. 63 жасқа келгенде қылует жасап, жер астынан жай 

тҧрғызып, жарық дҥниемен тек шҽкірттері арқылы байланысқан. Оны Ахмет 

«Пайғамбар жасына жеттім. Маған одан артық ҿмір сҥрудің қажеті жоқ» - 

деп тҥсіндіреді. Сол қалпында қанша жыл ғҧмыр кешкені туралы ҽр тҥрлі 

деректер кездеседі. Алайда 73 жас жасағаны туралы мҽлімет ақиқатқа ең 

жақыны болып табылады деген деректерді оқи отырып,Қожа Ахмет Ясауидің 

тағылымы мен рухани мҧрасы туралы жазуды жҿн кҿрдік. 

Жалпы айтқанда, Қожа Ахмет Ясауидің сопылық ілімін негіздеген, 

бҥгінгі кҥнге дейін жеткен еңбектері кҿп емес. Бірақ, оған қарамастан, олар 

ҿздерінің қҧндылығын, қазіргі ҧрпаққа деген рухани адамгершілік тҽрбиесін 

ҽлі де жоғалтқан емес. Сол себепті біз оның туындыларында қозғалған 

адамның жаратылыс мақсаты – Хаққа қҧлшылық ету, яғни ғибадат 

тақырыбын зерттеп оқып, жазуды  жҿн кҿрдік. 

Ясауи – ҿз заманының ҿкілі. Оның ҿскен ортасы, тҽлім-тҽрбиесі ислам 
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діні болғандықтан, діни-философиялық дҥниетанымы ислам аясындағы 

сопылық ілім негізінде қалыптасты. Сопылық идеялар ислам дінінің 

мазмҧнын ҽр халықтың ҿзіндік болмысымен, тҧрмыс-салтымен ҥндестіруді 

уағыздады, ортақ мҥдделерді біріктіре отырып, оларды мҧсылмандық жолға 

бағыттады. Яғни, сопылық ілімде мҧсылман діні жергілікті халықтардың 

дҽстҥрлерін, ҽдет-ғҧрпын, сенім-нанымдарын, бҧрыннан қалыптасқан 

діндерін жатсынбай ҿз бойына сіңіре отырып, оларды бҧқара халыққа 

мҧсылмандық қалыпта ҧсынып отырды. Осындай діни философияның бір 

мектебін қалаған Қожа Ахмет Ясауи сопылық ілімнің тҥркілік дҽстҥріне 

алғаш жол салды. 

Ясауидің тҥркі тілдес халықтардың дҥниетанымы мен мҽдениетінің 

тарихындағы маңызын, оның мҧрасының іздерін хатқа тҥсірген трактаттар 

арқылы да пайымдауға болады. Алдымен, Ясауи мҽдениетінің айнасы 

ретінде танылатын «Диуани хикмет», «Пақырнама» жҽне «Мират-ул-

Кулуб» (кҿңілдің айнасы) трактаттарын атап ҿту керек. Бҧлар Ясауидің 

Хикмет, Хал ілімдерінің айнасы болып табылатын, оның жалпы 

дҥниетанымының мҽнін ашатын негізгі дереккҿздері. 

Ҧлы ғҧламаның атын асқақтатып, кҥллі дҥниеге танымал еткен асыл 

еңбегі «Диуани Хикмет» («Ақыл кітабы»)  жҧртшылық игілігіне айналған. 

«Диуани хикметтің» қай бетін ашсақ та, ҽрбір сҿзінің астарынан ҧлылық, 

парасаттылық, даналықтың ішкі иірімдері, ел жҧртын адалдыққа бастаған 

таза ниет байқалып тҧрады. Осы еңбекте адамзаттың жарық ҽлеміндегі 

жарқын ҿмірімен бірге, бақи дҥние, мҽңгілік екінші ғҧмыры да жан-жақты 

терең талданып, ҽр қырынан сҿз болады. Оның тағылымы бойынша бес 

уақыт намаз, отыз кҥн оразаны қаза қылмай, жетім-жесірге кҿмектесіп, 

біреуді ҿсектеп, біреуді кемітпей сыйлаған адал адам Алланың шапағатына 

бҿленбек. 

Ясауи ҿз хикметтеріне Алла Тағаланың пенделеріне деген кеңшілігі мен 

олардың жасаған кҥнҽларын кешудегі қайырымдылығы арқау етілген. Соған 

жету ҥшін негізінен тҿрт нҽрсеге аса кҿңіл бҿлінеді. Олар: шариғат, тарихат, 

хақихат, мағрифат. «Шариғат» – ислам дінінің заңдары мен ҽдет 

ғҧрыптарының жинағы, «тарихат» – сопылықтың идеясы, сопылық мҥддесіне 

жеткізген жол, «хақихат» – қҧдаймен бірігу оған жақындау, «мағрифат»— 

дін жолын танып, оқып білу. Ахмет Ясауидің пікірінше «Шариғатсыз», 

«Тарихатсыз» «Мағрифатсыз» «Хақиқатсыз» болуы мҥмкін емес. 

Ясауи «Адамды адам еткен еңбек» деген нақыл сҿзді қолдап, адал 

еңбекті аса жоғары бағалаған. Кімде-кім аянбай, тер тҿгіп еңбек етсе, сол 

адамның басына бақ қонады. Оны Қожа Ахмет Ясауи былай жазған: 

Зар жылаңыз, зар еңіреңіз, рақымы келсін, 

Адассаңыз рақымы келіп жолға салсын. 

Қызмет қыл, Пірмҧған қолыңды алсын 

Еңбек еткен мҧратына жетер достар! 

Шынымен де, тіпті Мҧхаммед пайғамбар бір ҿсиетінде «Еңбек етуден 

қолдары кҥстенген, шаршап-шалдығып ҧйқыға кететін адам кешірімге 
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бҿленіп, кҥнҽларынан арылады» деп, еңбекқорларды сҥйіншілейді. Бҧл – 

ғҧлама хикметтерінің қазіргі ҧрпақ ҥшін берер тҽлім-тҽрбиесінің бірден-бір 

ҥлгісі. Еңбек етіп ақша табу деген бҧл ҥлкен ҿнеге. Жиырма бірінші 

ғасырдың жастарының кҿп бҿлігі осы еңбектену дегеннен гҿрі жылдам 

байысам, біреудің ақысын жесем де ҧрлыққа барсам да  жақсы кҿлік мініп, 

жақсы ҿмір сҥрсем дейтіндері қаншалықты. Рухани байлықтан гҿрі 

материалдық байлықты кҿздейтін замандастарымыз қаншама. 

Мемлекетіміздің мақтанышы болған, ислам дініне еш қатысы болмаса да 

нағыз еңбек пен рухани жан дҥниесі таза, ҿнер адамы, мҽнерлеп сырғанаушы  

Денис Теннің ҿліміне қатысы бар адамдар еңбексіз пайда тауып жан 

сауғалағандар ҧрлықпен ҿмір кешіп жатқандар қатарынан деп ойлаймыз. 

Ғылым мен техниканың дамыған заманында телефонға шҥйлігіп, тҽуелді 

болған жастардың да маңдай тер тҿгіп еңбек ету туралы ойларына кіріп 

шықпайтыны қаншама.Тіпті ата-анасы сатып берген телефонның қҧны 

қаншама еңбекпен келетінін тіпті есептемейтін жастарға отбасында, 

мектептегі негізгі пҽндермен қоса Қожа Ахмет Ясауи тағылымын 

оқытып,тҥсіндіру керек деп ой келеді. 

Алланың алдында кімнің кҥнҽсі жоқ? Періштелердің ғана кҥнҽдан пҽк 

екені анық, ҿйткені олар ішпейді-жемейді, дҥние-мҥлік жинамайды. Ал адам 

баласы пенде, ҽр қараған кҿзінде, ҽр сҿйлеген сҿзінде, ҽр істеген ісінде 

ағаттық мол. Осы себепті де Қожа Ахмет 30 хикметінде: 

Кҿзім жасты, кҿңілім қайғы, жаным кҥйік, 

Қандай амал істерімді білмен, достар! 

Бҧл қасіретті бастан кештім жасым келіп, 

Қай тарапқа барарымды білмен, достар. 

Тҥрлі-тҥрлі ғаламаттар келді қайдан, 

Жҥрегімде жарақаттар болды пайда.  

Бҧл дҥниеде бірден азамат болмақ қайда, 

Қандай амал істерімді білмен, достар! 

Ясауи ҿзінің жер бетіндегі бір кҥнҽһар жан екенін сезінген сайын бар 

жанымен Аллаға жалбарынады. Одан ҽрбір ағаттық кеткен істеріне ғафу 

ҿтінеді.Қожа Ахмет Ясауидің айтуынша, ҽр іске тҿзімділік, шҥкірлік етіп 

Қҧдайға жалбарыну, одан шапағат кҥту, дҥние-мҥлік, байлық ҥшін жанын 

жалдап, ҿтірік-ҿсекке ҧрынбау тҽрізді мҽселелер кҥнҽдан арылудың басты 

талаптары делінеді. Осыдан оның бойындағы таза ар-ҧят қасиетін байқауға 

болады. 

Қожа Ахмет Ясауи ҿз хикметтерінде дҽріптеген тағы бір асыл қасиет – 

ақиқат. Қҧдай мен Қҧранды мойындамай, ата-бабаларыңның тарихын білмей 

адам баласының кҿзі ешқашан ақиқатқа жетпейді. Ҽрқашанда ақиқатты біліп, 

ақиқатқа жҥгінген адам ғана Алланың сҥйген қҧлы. «Алланың жолы ақиқат» 

делінетіндері де осыдан. Шындығында да, жер бетінде ақиқат пен ҽділетті 

іздемейтін адам жоқ. Тіпті ҿмір бойы Алланы мойындамай, адам баласына 

жақсылық жасап кҿрмеген, ең ҽділетсіз адамның ҿзі басына іс тҥскенде 

ақиқат іздейтіні кім-кімге де белгілі емес пе?! 
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Негізінен, Ясауи ілімінің кҿздеген басты мақсаты - кісінің қандай 

жағдайда болмасын қиыншылықта да, қуанышта да, молшылықта да, 

таршылықта да, мейлі басшы болсын, мейлі қосшы болсын, мейлі далада яки 

тасада болсын Алламен бірге болуы, жҥректен Алладан ҿзгені былай 

ысырып, шынайы ықыласқа жетуі болмақ. Алыстан ҿзіне тартып алатын 

жалған дҥниенің сҽн-салтанатына алданбай Хаққа қарай жҥруі, қҧлшылықта 

тереңдеуі, қандай биік шыңдарды бағындырса да ҿзінің ҽлжуаз да ҽлсіз қҧл 

екенін ҧмытпай, қарапайымдылығынан айнымай ғҧмыр кешуі. 

Жергілікті халықтың салт-санасы мен сенім-нанымына, ҽдет-ғҧрпына 

қайшы келмейтін діни-мистикалық мектептің негізін қалаған Қожа Ахмет 

Яссауи шығармашылығы сопылық ағымның тҥркілік дҽстҥріне даңғыл жол 

салды. ―Ислам дінін тек араб тілі арқылы ғана тануға болады‖ деген тҥсінікті 

теріске шығарып, сопылық ҽдебиет ҧстанымдарын кҿне тҥркі ҽдеби тіл – 

шағатай тілінде сҿйлетті. 

Оның жазба ҽдебиет ҥлгісіндегі шығармалары тҥркі топырағында 

ертеден қалыптасқан суырыпсалмалық дҽстҥрдегі ҽдебиетке жаңа серпін, тың 

мазмҧн алып келумен қатар, оны тҥр жағынан кҿркейтіп, кемелдендіре тҥсті. 

Оның тақуалық, рухани тазару, адам жаны туралы ілім, адамның ар-

ожданы, жеке тҧлғаның жан дҥниесі, ҿз болмысыңа ҥңіліп, жамандықтан 

безініп, кемелдікке жеткізетін ар ілімінің қай заманда болмасын маңызы зор. 

Рухани бастау болып табылатын қазақ философиясы тарихындағы Қожа 

Ахмет Ясауи дҥниетанымы қазақ мҽдениетінде маңызды орын алып отыр. 

Бҥгінгі таңда Ясауи ілімінің мҽнін, ерекшелігі мен маңызын анықтау- 

тарихымыздың ҿткені мен бҥгіні арасындаңы арналар сабақтастығын 

қалпына келтіруге ықпал етеді. Біз ҥшін оның ілімі- дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетаным мен ислам ҿркениеті арасындағы ҥйлесімділікті қамтамасыз 

еткен сара жол ретінде кҿре аламыз. 

Менің хикметтерім — қҧдіретті бір пір, 

Естігендердің кҿңілі толқып ҧйып тҧр. 

Тірі болса, бҧл жаһанда қор болмас, 

Оқыған пенделер ешнҽрседен зар болмас. 

Егер хикметімді оқысаң, ей, сҥйікті пенделер, 

Шҽкіртім сен, перзентім сен, ісің маған жҿн келер. 

Менің хикметіме қойса кім бас, 

Ҿлерінде болсын иманы жолдас. 

Иасауи хикметін даналар естісін, 

Естіген жандар мҧратына жетсін, - деген хикмет жолдарына сҥйініп, 

халық жолында кҥн кешкен ҧлы бабамыздың хикметтерін оқып ҥйрену, 

оқулық, хрестоматияларға енгізу, басқа тілдерге аудару келешекте жалғаса 

беретін тірлік болса керек деп айта аламыз. 

Қазақта «таза адам» деп ҥсті-басының тазалығын ғана емес, ар-ҧятының 

тазалығын айтады. «Ҿлімнен ҧят кҥшті», «Малым-жанымның садағасы, 

жаным арымның садағасы» дегенде қазақ ҥшін еңбекқорлық, ақиқат, 

шҥкіршілік, ар-ҧжадан  деген қасиеттерді жоғары қойған. Бҧлардың барлығы 
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алдымен керегі-ар, одан кейінгі керегі-жан, ал мал осылар ҥшін садаға, ол тек 

аштан ҿлмеу ҥшін керек дегені. 

Қожа Ахмет Ясауи тағылымы мен рухани мҧрасы біздер ҥшін 

таусылмайтын қазына. Ҧстазым «Тҥркістан-Тҥрік ҽлемінің бесігі» атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысыңдар деп бірнеше  

тақырып бергенде кҿп ойланып,  Қожа Ахмет Ясауидың тағылымы мен 

рухани мҧрасын таңдадық. Осы арқылы тағылымы мол тың деректермен 

танысып, кҿп аңыздарды саралап еңбекқорлық, ақиқат, ар-ҧждан 

тақырыбында айтылған  рухани тазалық пен ҽр адам жанының тазалығына 

басты назар аудару керектігін тҥсіндік.   Адам болып қалу ҥшін барға қанағат 

етіп, ҽрқашан адал еңбек етіп, ащы да болса тек шындықты айтып ҥйрену 

керек екенін тҥсіндік. 

«Менің білетінім, ештеңе білмейтінім» деп данышпан Сократ айтқандай, 

Қожа Ахмет Ясауи туралы біздің білетініміз ҽлі де ҿте аз. Болашақта осы 

тақырыпты  зерттеуді жалғастыру ҥшін ҽлі де кҿп оқу керек екен  деген ой 

келді. 
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Аннотация 

Қазақта «таза адам» деп ҥсті-басының тазалығын ғана емес, ар-ҧятының 

тазалығын айтады. « Арлы бол, жарлы болма», « Малым-жанымның садағасы, жаным 

арымның садағасы», «Ҧят тҥтін емес, кҿзінді ашытпайды, бірақ ол ҧяты бар адамның 

жанын ауыртады»,-деген атам қазақ. Бҧлардың барлығы алдымен керегі-ар, одан кейінгі 

керегі-жан, ал мал осылар ҥшін садаға, ол тек аштан ҿлмеу ҥшін керек дегені. Демек, 

адамдықтың ең жоғарғы ҿлшемі-ар. Ол-жан қиюға тҧрар қасиет. «Ҿлімнен ҧят кҥшті» 

дегенде қазақ осы арды айтқан. 

Адамзат ойының ҥздіксіз даму тарихында «жан қуаты», ар-ҧят жайлы ҧғымдарды 

қалыптастырып, танып-білу ежелгі заманнан кҥрделі мҽселелердің біріне айналғаны 

белгілі. Пифагор: «Ҧят нҽрсені кісі кҿзінше де қҧпия тҥрде де жасама. Сенің бірінші 

ережең ҿзіңе деген қҧрмет болсын»,-деген екен. [8] 

Сҿз Ар-ҧжданды басшылыққа алса, ол Ақиқатқа айналады. Ақиқат ҥшін 

қиындықтарға жолығуың мҥмкін. Бірақ қиындықтан қашып, ҿтіріктің жолына тҥсуге 

болмайды. Ҿтірік айтып, сіз қиындықтан қҧтылуыңыз мҥмкін, бірақ мезгілі келген кезде 
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сіз ауыр сынаққа кезігесіз. Ар-ҧждан ілімі адамның бақытты болу, ішкі тыныштыққа 

жету жолдарын ҥйретеді; ой-ҿріс таяздығын жойып адам бойындағы рухани бастау 

басымдылығын, адамзат рухани бірлігі мен теңдігін, бейбітшілікте қатар ҿмір сҥруін 

жария етеді, адам атағына лайық ҿмір сҥруге шақырады. 

Аннотация 

В казахском языке «чистый человек» относится не только к чистоте, но и к 

чистоте совести. Следовательно, высочайший стандарт человечества повсюду. Это 

жизненно важное качество. Когда казахи говорят, что «позор сильнее смерти, 

Известно, что в истории человеческого развития понятие «душа» сознания стало 

одной из самых сложных проблем древности. Пифагор сказал: «Не делай ничего тайно в 

рекламе. Пусть твоя первая честь будет твоей. [8] 

Когда Слово направляется Совестью, оно становится Истиной. Вы можете 

столкнуться с трудностями ради истины. Однако невозможно избежать проблемы и 

избежать пути лжи. 

Лгая, вы можете избавиться от проблемы, но иногда вы будете иметь серьезные 

проблемы. Совесть учит людей тому, как быть счастливым, как обрести душевное 

равновесие; раскрывает духовное превосходство людей, духовное единство и равенство 

человечества, мирное сосуществование и призыв к жизни, достойной человеческого 

достоинства. 
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Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың 

2017 жылдың 12 сҽуірінде жарияланған  «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласында: «Мен барша қазақстандықтар, 

ҽсіресе, жас ҧрпақ жаңғыру жҿніндегі осынау ҧсыныстардың маңызын терең 

тҥсінеді деп сенемін», – деген болатын. Ал жас ҧрпақтың санасын 

жаңғыртудың бірден-бір жолы – оның бойына  дінін, тілін, ҽдеп-ғҧрпы мен 

салт-дҽстҥрін, тарихы мен мҽдениетін сіңіру. «Ҧлттық салт-дҽстҥрлеріміз, 

тіліміз бен музыкамыз, ҽдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сҿзбен айтқанда 

ҧлттық рухымыз бойымызда мҽңгі қалуға тиіс»[1]. Яғни жастарымыздың 

рухани қҧндылықтары жоғары деңгейде болуы – жарқын болашағымыздың 

кепілі болмақ. Ал рухани қҧндылықтарды дҽріптейтін дініміз, мҧсылман діні, 

VIII ғасырдан бастап енген десек, содан бері оның басты міндеті ҧрпақ 

бойына адамгершілік қасиеттерді дарыту болып келеді. Осы орайда, 

дініміздің адамгершілік қағидаттарын насихаттаушы ҧлы ғҧламаларымыздың 

даналық еңбектері ерекше рҿл атқарады. Ғасырлар қойнауынан табылған 

тҧңғиық ойлардың арасынан тҥркі ҽлемінің тҽу етер піріне айналған Қожа 

Ахмет Ясауидің қазақ даласына сепкен даналық дҽндері адам баласының 
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барлығына ортақ мҽңгілік қҧндылықтарды, Алладан бастап,  туған жер мен 

ел, отбасы мен қоғамға, тіпті ҽрбір жанның ҿзіне деген сҥйіспеншілігі мен 

ақиқатты тануға баулиды. Бойына сҥйіспеншілік пен ақиқат қҧндылығы 

дарыған ҧрпақтың тек дҧрыс ҽрекетке ғана барып, бҧрыс ҽрекеттен қашық 

болатынын ҧлы ғҧлама ҿз еңбегінде дҽл айқындап берген. Оған Қ.А.Ясауидің 

мына ойларын дҽлел ретінде келтіре аламыз: 

Менің ҽрбір хикметім – зор ғалам, 

Арманда ҿлер естімеген, сорлаған. 

Хикметтерім – хадистің кен-мазмҧны, 

Ҧқпағандар – адамзаттың азғыны. 

Хикметтерім – келген пҽрмен Сҧбханнан, 

Бар мағынасы Қҧран оның, ҧқ қарғам!» 

«Диуани хикмет» шығармасында тҽлім-тҽрбиелік ой-пікірлерінің ҥлкен 

бір саласы – имандылық тҽрбиесі. Оның ойынша, адамның имандылығы 

оның тілегінен, мақсатынан, осыған орай жҥріс-тҧрысынан, 

кішіпейілділігінен туындайды. Ясауидің ҿзі де сыпайылық танытып, ізгілік 

кҿрсетіп, қажет болса жанашырлық жасап жҥреді екен. Ол ата-анаңды аяла, 

қарттарды сыйла, ҽрқашанда ата-бабаның қаны, ананың жасы тамған туған 

жерді қорғауға ҽзір болу керектігін ерекше ескертеді. Қазақ халқының бар 

ҿмірі іргелес елдердің басқыншылық ҽрекеттеріне қарсы кҥреспен ҿтті деуге 

болады. Осы кездегі ел бастаған даналар мен батырларды жастарға ҥлгі етеді. 

Ҿзінің шығармасында олардың ҿмірлерін кейінгі ҧрпаққа ҿнеге тҧтатындығы 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасындағы «...Рухани жаңғыру ҧлттық сананың 

тҥрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын қҧдіретімен 

маңызды. Бҧл – тарлан тарихтың, жасампаз бҥгінгі кҥн мен жарқын 

болашақтың кҿкжиектерін ҥйлесімді сабақтастыратын ҧлт жадының тҧғыр-

намасы»,- деген Нҧрсҧлтан Назарбаевтың идеяларымен ҥндесіп жатқан жоқ 

па? 

Ол халықты имандылыққа шақырып, ынтымаққа, бірлікке, ҧл-қыздарын 

сол қоғамның белсенді адамдары етіп тҽрбиелеуге шақырады. Сертке 

беріктік, досқа адалдық, мейірімділік, еңбексҥйгіштік, сҧлулықты тҥсіне білу, 

отансҥйгіштік сияқты ізгі мінездерді басқаларға ҥлгі ету даналық кітабында 

кең орын алған. 

«Кітап ашып, сҥрелердың мҽнін сҧрап, 

Ҧққанымша асықтым, ҽзер шыдап, 

Қол қусырып, ҧстазымның сҿзін сыйлап, 

Жаутаң қағып, кҿңілін бағып тҧрдым мен де...» 

Осы хикметтегі тҽлімдік ой-пікірлері бҥгінгі біз айтып жҥрген 

имандылық тҽрбиесімен ерекше қиюласып, ҧрпақты жас бесігінен 

тҽрбиелеуге кҿмектеседі. 

Білгейсің, бҧ дҥние барша елден ҿтер, 

Малға да сенбе, бір кҥні қолдан кетер. 

Ата-ана, қарындас қайда кетті, ойлап кҿр, 

Тҿрт аяқты шабан ат бір кҥн саған жетер. 
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Дҥние ҥшін қам жеме, хақтан ҿзгені деме, 

Сират кҿпірі тҧрар, кісі малын жеме. 

Ел-жҧрт, туыс ешқайсысы болмас жолдас, 

Мҽрт болғайсың: ғҧмырың желдей ҿтер, ғарыб бас[2], – 

деп, ҧрпағын ақиқаттың он шарты: хаққа сену, иманды білу, қанағат 

қылу, сабырлы болу, ҿткенге ҿкінбеу, жоқшылыққа кҿну, ҧстамды болу, 

шариғатты терең білу, тарихаттың сырын білу, ҽулие-ҽмбиелерді сыйлауға 

ҥндейді. Ясауи хикметінде ақиқатқа жетудің ҿте қиын жол екенін, кез келген 

адам тҥгіл, сопы болған ҿзінің де жете алмайтынын былай деп кҿрсетеді: 

Ҿтті ҿмірім, шариғатқа жете алмадым, 

Шариғатсыз тарихатқа ҿте алмадым. 

Хақиқатсыз мағрифатқа бата алмадым. 

Қиын жылдар, пірсіз қалай ҿтем достар?.. 

Міне, Қожа Ахмет дҥниетанымының басты мҽні – адамның ҿзін-ҿзі 

тануы арқылы Хақты тануы. Бҧл жолдың алғашқы мақамы (басқышы) – 

тҽуба, соңғысы – қҧлдық [3]. Бҧл жолдағы адам «жаратылған – мен» 

екендігінің ақиқатына, жаратылыс сырына кҿзі жеткенде, ҿзінің адамдық 

парызы – Алла мен адамның жҽне адам мен қоғамның арасында кҿпір болу 

екендігін ҧғынады. Ясауи ілімінің мҽні, философиясының ҿзегі – адам, 

адамның кемелдікке жету жолы. Қожа Ахмет Ясауидің 2- хикметіндегі: 

Жеті жаста Арыстан баб келді бабам, 

Хақ Мҧстафа аманат берді маған, 

Сол сҽтінде-ақ кҿңілім тауып баян, 

Нҽпсім ҿліп, Тҽңірі жолына тҥстім мен де, -деген бҧл жолдардағы 

психологиялық ой-толғаныстары да бҥгінгі кҥнгі жастарымызды тҽрбиелеуде 

кҿп кҿмегін тигізетіні белгілі. Дананың ҿз  сҿздерінің кҿпшілігінде ҧстазы 

Арыстан баб жиі еске алынады, ақын ҧлы ойшылдың айтқандарына қҧлақ 

қойып, ой жібере қарауды ҧсынады. Менмен, кҿрсеқызар, кеудемсоқ, 

дҥниеқоңыз болмауға, тҽубаға келуге ақыл-кеңес береді, яғни бабамыздың 

хикметтері – толған ғибрат, мҽнді де мағыналы пікір, адамгершілік 

мҧраттарына толы. 

Қожа Ахмет бір хикметтерінде: «Надандарға сҿзіңді қор етпе, 

мейірімсіздерден қайырым кҥтпе, кісі ақысын жеме, арамдықпен мал жыйма, 

ҿтірік айтпа, дҥние-байлыққа қызықпа, оның бҽрі ҿткінші, мҽңгілік ештеңе 

жоқ, дҥние жалған ешкімге де опа болған емес, дҥниеқоңыздықпен мҽңгілік 

ҿмір сҥргісі келген Һарун перғауындар заманындағы Хоман немесе халық 

сҥйіктілері Фархад-Шырын, Лҽйлі-Мҽжнҥн қайда қазір, олар мҽңгілік ғҧмыр 

кешкен еді», дейді. Ал «Диуани» соңындағы «Мінажаттар» жинақтың сҿлі 

мен нҽрі сияқты. «Менің хикметтерімді дана естісін, сҿзімді дос қылып, 

мақсатына жетсін. Қияметте оған жетекші болармын. Егер дертті болса, дҽрі 

болармын…», дейді кемеңгер. 

Имандылық халықтың бай рухани қазынасымен байланысты, ҽрбір адам 

осы рухани байлықты жҥйелі тҥрде терең меңгеруі қажет. Бҧл – біздің де 

алдымызда тҧрған негізгі мақсат. Ясауидің адам жҽне оның имандылығы, 
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адамгершілігі туралы ілімінің маңызы зор. Ҽрбір адамның ары таза болса, 

онда оның ісі де нҽтижелі, ҧлттық тарихымыз да таза болады. Ендеше бҧл 

дҥниедегі негізгі ҽлеуметтік-мҽдени байлық – парасатты, иманды іші мен 

сырты ҽсем, ылғи ойы мен ісі бір болатын адам. Соның ішінде адамның ҿзін-

ҿзі тануы – ең қиын мҽселе. Ал, ҿзін-ҿзі таныған жан – ол  нағыз кемелдікке 

жеткен адам. Ҧлт кҿшбасшысының сҿзімен айтсақ, «Ҧлттық жаңғыру деген 

ҧғымның ҿзі ҧлттық сананың кемелденуін білдіреді». 

Хақты тану жолындағы ғҧламаның гуманистік идеясы сонау Ясауиден 

халқымыздың бойына сіңген ҿзіндік философиясына тҽн. Осы идея қазіргі 

тҽуелсіз Қазақстан жағдайында біздер ҥшін ҿте маңызды. Оның пікірінше,  

кез келген саяси жҽне қоғамдық қызмет имандылық, ҽділеттілік, даналық, 

мейірімділік т.б сияқты гуманистік, моральдік-адамгершіліктік принциптерге 

негізделуі қажет. Бойына осындай қҧндылықтар дарыған тҧлға ҿз елін ҿрге 

бастары бҧлтартпас шындыққа айналары даусыз. Ясауи ҿзінің ҧзақ жылғы 

гуманистік бағыттағы ҿмір жолын тҥйіндей келіп, бҧл ҿмірде ақиқаттан 

артық қасиет жоқ деген қорытындыны былай жасайды: 

«Қожа Ахмет, басыңды елге ие біл, 

Ақиқатты ары таза сҥйе біл. 

Дҥниеқорлар кетсін бықсып ҿзімен, 

Халық қана дҥниеде ие бол…». 

Ҿзара бҿлінбейтін, ҿзара байланысты, ҿзара тҽуелді жҽне бір-біріне 

етене еніп, адам руханияты мен мҽдениетінің бірыңғай негізін қҧрайтын 

Ақиқат, Дҧрыс ҽрекет, Тыныштық, Сҥйіспеншілік, Қиянат жасамау сияқты 

адамгершілік қҧндылықтарды жете тҥсінгісі келетін кез келген жас ҧрпақтың 

бойына осы қҧндылықтарды дарытып, оларды іс жҥзінде қолданып, адал 

ниетпен жҽне ақ пейілмен таратуына себепші болсақ, аға ҧрпақтың жастарға 

қалдырар басты мҧраты сол болмақ. Сонда ғана еліміз «Екі дҽуір тҥйіскен 

ҿліара шақта, Қазақстанға тҥбегейлі жаңғыру жҽне жаңа идеялар арқылы 

болашағын баянды ете тҥсудің теңдессіз тарихи мҥмкіндігі беріліп отырған 

шақта»[1] Ясауише, ана сҥтімен, ата тҽрбиесімен, ҧстаз ҧлағатымен, 

қаршадайынан қанына сіңген, бойына дарыған, жҥрегінен жай алған ҧлы 

Наным, осы Ақиқат жолындағы тынымсыз ізденіске тҥсіп, бҥкіл ынтамен, 

қҧштар кҿңілмен Ақиқат жолын тануға, табуға ден қойып, бҧл мҧрат 

жолында қиналыс пен қиындықтың қандайына болса да кҿніп, тҿзіп, 

еліміздің жарқын болашағы ҥшін аянбай еңбек етер жастарымыздың 

арқасында жарқын болашаққа жетеріміз даусыз. 
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Аннотация 

Бҧл мақалада Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың 

2017 жылдың 12 сҽуірінде жарияланған  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
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бағдарламалық мақаласында кҿтерілген жас ҧрпақтың санасын жаңғыртудың бірден-

бір жолы болып табылатын ҧлттық рухани қҧндылықтарды дамытудың басым 

бағыттары мен Қ.А.Ясауидің ««Диуани хикмет» шығармасындағы тҽлім-тҽрбиелік ой-

пікірлерінің ҥлкен бір саласы – имандылық тҽрбиесімен ҥндестігі салыстырыла 

отырылып  қарастырылады.  Қазақстанның тҥбегейлі жаңғыру жолындағы басты 

бағытының бірі рухани қҧндылықтарымызды жас ҧрпақтың бойына сіңіру жолында 

адамгершілік қағидаттарын насихаттаушы ҧлы ғҧламамыз Қ.А.Ясауидің даналық 

ойлары адам баласының барлығына ортақ мҽңгілік қҧндылықтарды  дарытуда да 

таптырмас қҿмекші қҧрал болып табылатынына нақты дҽлелдер келтіріле отырылып, 

талдау жасалынады. 

Түйінді сөздер: рухани жаңғыру, болашаққа бағдар, ҧлттық қҧндылықтар, 

адамгершілік қағидаттар, мҽңгілік қҧндылықтар, ҧлы ғҧлама, даналық ойлар. 

Аннотация 

В этой статье основные направления развития национальных духовных ценностей, 

являющихся одним из способов обновления сознания молодого поколения, затронуты в 

программной статье «Будущее для будущего: духовное обновление», опубликованной 12 

апреля 2017 года Первым Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, 

«Diwoman Hikmet» является значительным условием в духовном и нравственном 

воспитании большого количества преподавания и обучения. Одной из основных тенденций 

на пути радикального обновления Казахстана является анализ и анализ того факта, что 

мудрость нашего великого мыслителя К.Я. Яссауи, которая пропагандирует моральные 

ценности на пути к молодому поколению, является незаменимым инструментом для 

вечных ценностей всех людей. 

Ключевые слова: духовное возрождение, ориентация на будущее, национальные 

ценности, нравственные принципы, вечные ценности, великая философия, идеи мудрости. 

Аnnotation 

In this article, the main directions of development of national spiritual values, which are one of 

the ways to update the consciousness of the young generation, are touched upon in the program 

article ―The Future for the Future: Spiritual Update‖, published on April 12, 2017 by the First 

President of the Republic of Kazakhstan N.А. Nazarbayev, "Diwoman Hikmet" is a significant 

condition in the spiritual and moral education of a large number of teaching and learning. One 

of the main trends in the radical renewal of Kazakhstan is the analysis and analysis of the fact 

that the wisdom of our great thinker K.Ya. Yassawi, which promotes moral values on the way to 

the younger generation, is an indispensable tool for the eternal values of all people. 

Key words: spiritual rebirth, future orientation, national values, moral principles, eternal 

values, great philosophy, ideas of wisdom. 
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Тҥркістан/Қазақстан 

 

«Ҽділ сҧлтан» эпикалық жыры Ресейдегі Санкт-Петербург университеті 

ғылыми кітапханасының Шығыс бҿлімінде №493 болып тізімделген 

қолжазба кітаптың орта ғасырлардағы жыраулар, айтыскер жҽне ҽншілер 

шығармаларының ана тілімізде топтастырылған бізге жеткен жинағы екені 

анықталды. Қолжазба 65 парақтан немесе 130 беттен тҧрады. Беттері тҥгел, 
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қағазы ақаусыз, ҿте жақсы сақталған. Ескі дҽстҥрмен, ҽрбір парақтың 

соңында келесі парақтағы басқы сҿз жазылып отырады. Қолжазбаны 

қҧрастырушы шығармаларды қалауынша кҿшіріп, жинаққа тҥсірген. 

Қолжазба кітап тақырыпсыз, бірінші парақтың екінші бетінен бірден жырмен 

ашылған. Ішкі тақырыптар есебіндегі жырларды тізімдеу сҿздері шығармалар 

мҽтіндерін бҿліп, қызыл тҥсті сиямен жазылған. Жырлар сегізінші парақта 

аяқталған соң, 8–13-парақтарда тақырыбы  кҿрсетілмей «Ҽділ сҧлтан» 

эпикалық жыры келтірілген. Бҧл жыр орта ғасырлық шығарманың қазақ 

топырағында жасалған жинақтағы нҧсқасы – біздің заманға жеткен бірден-

бір жыр бҿлігі. Шығармада Ҽділ сҧлтанның зайыбының кҿрген тҥсін 

баяндаумен жҽне оны жорумен ашылып, Ҽділ сҧлтанның қапаста ҿмір 

қызығымен қоштасқан жырымен аяқталады. 

Ҽр дҽуірде жазылған сҿзжасамдық нҧсқаларда айырмашылықтар 

болатыны белгілі. Бҧл ҽрине, қазақ тілінің тарихи кезеңдерге байланысты аз 

да болса, ҿзгеріп отыратыны айдан анық. Кҿне жҽне ортағасыр жазба 

ескерткіштер тілінде сҿзжасамның морфологиялық тҽсілі болды, бірақ ҽр сҿз 

табының сҿз тудырушы жҧрнақтары санаулы ғана. Қазіргі сҿзжасам мен кҿне 

жҽне ортағасыр жазба ескерткіштерінің сҿзжасам жҥйесін салыстырғанда, 

қазіргі қазақ тіл жҧрнаққа ҿте бай. Арада бірнеше ғасыр ҿтсе де, олардың ҽр 

кезеңінің тілдің сҿзжасам жҥйесінің қалыптасуына да, сҿздік қордың баюына 

да ҥлес қосқандығы байқалады. Тілдің сҿзжасамдық жҥйесінің толығып, 

отыруы, сҿзжасамдық заңдылықтардың тілде орнығып қалыптасуы баяу 

болса да, тіл дамуында ҥнемі болып отыратын қҧбылыс екені даусыз. 

«Ҽділ сҧлтан» эпикалық жырының қазақ халқының тарихы мен тілін 

зерттеуде алатын орны ерекше. Біз ҿз зерттеуімізде осы еңбектерді пайдалана 

отырып, олардағы сҿздердің жасалу табиғатын, даму сипатын жҽне сҿзжасам 

процесін зерттеуге арқау еттік. Жазба ескерткіштер тіліндегі сҿзжасам қазіргі 

қазақ тіліндегі сҿзжасам процесімен салыстырыла қаралады. 

Синтетикалық тҽсіл арқылы жасалған сҿзжасамдық тҧлғалар. 

Жазба ескерткіштерде сҿз тудырушы амалдардың синтетикалық, 

аналитикалық жҽне лексика-семантикалық тҽсілімен жасалу жолдары 

кездеседі. Тҥркі тілдері, оның ішінде қазақ тілі қосымшалы тіл болғандықтан, 

синтетикалық тҽсіл туынды сҿз жасауда ҥлкен қызмет атқарды. 

Синтетикалық тҽсіл арқылы жасалған туынды тҥбірлердің мағынасы оның 

қҧрамындағы негіз сҿзге байланысты. Негізгі морфеманың мағынасы туынды 

тҥбірдің мағынасына арқау болады. Сондықтан оның мағынасы мен туынды 

лексикалық мағына байланысты болады. 

Синтетикалық жолмен есімдерден есім сҿз жасайтын жҧрнақтарды 

топтасақ, тҿмендегіше беруге болады: 

1. -Лық//-лік//-лҧқ//-лҥк//-луқ, -лығ//-лҥг//-луғ; Бҧл жҧрнақ тҥркі тілдерінің 

барлығында да ҿнімді жҧрнақ саналады. Ғалымдар оны тҥрліше 

этимологиялайды: біреулер ілетістігінен, ал кҿп зерттеушілер «лық толы» 

дегендегі лықсҿзінен шығарады. Сҿзжасамдық бҧл формант ҽсіресе, туа тҥбір 

зат есім атауларына кҿбірек жалғанады. Э.В.Севортянның кҿрсетуінше, бҧл 
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пікірді алғаш рет ҿзінің «Ҧйғыр тілінің грамматикасы» деген еңбегінде 

А.Боровков ҧсынады да, кейін «Башқҧрт тілінің грамматикасы» деген 

еңбегінде Н.К.Дмитриев қайталайды. «Дҽл осы «толы» мағынасында армян 

тілінде де лықтҧлғалы сын есімнің болуы мҽселені қиындата тҥседі жҽне лық 

сҿзінің сҿз тудырушы -лигжҧрнағына қатысын ашу ҥшін ҽлі де болса 

қосымша деректер керек сияқты», дейді Э.В.Севортян. Жазба ескерткіштерде 

бҧл жҧрнақтың фонологиялық  варианттары  негізінен, есім тҥбірге 

ҥстемеленетін 1) дерексіз мҽнді атауыштық ҧғым берген; 2) қатысты сындық 

ҧғым; 3) іс-ҽрекет атауын, кҽсіп иесін; 4) белгілі бір жерге, мекенге 

қатыстылықты; 5) заттың неге арналғанын білдіреді «Ҽділ сҧлтан» эпикалық 

жырында бірде есімшеге, бірде туынды есім сҿзге жалғанады: Ҽділ сҧлтан 

жауға тҥшіп қалғанлықларындан хабар берділер [...] мен ҿзім жарлылықтан 

кҿремін… (Ҽділ сҧлтанның жау қолына тҥсіп қалғанын хабарлады [...] мен 

ҿзім жарлылықтан (кедейліктен) кҿремін...) [1,11]. 

ХІV ғасырда жазылған ескерткіштерде -лық жҧрнағы негізгі тҥбірлерге 

жалғанумен қатар, туынды тҥбірлерге жалғанып да жаңа сҿздер жасайды. 

Яғни -чы формалы зат есімге, -лы жҽне -сыз формалы сын есімге, сондай-ақ -

мақ формалы етістікке жалғанып, -чы-лық,-лы-лық, -сыз-лық, -мақ-лық 

формасында ҽртҥрлі ҧғымда жҧмсалатын туынды зат есімдер жасайды. Сол 

секілді -чылық жҧрнағының тарихи фонологиялық ҿзгеріске ҧшыраған -

шылық формасы Абай мҽтіндерінде кҿптеп қолданылған. Р.Сыздықованың 

пікірінше, бҧл жҧрнақ екі кҥйде кездеседі. Мҧнда да жаман-шылық, ҽуре-

шілік сияқты кҿптеген сҿздерге жалғанғанда, екіге ажыратылмайтын тҧтас 

жҧрнақ болып келеді жҽне Абай бҧл тҽрізді жҧрнақтарды актив қолданған. 

Қазіргі қазақ тілінде қазақ даласындағы ел басқару жҥйесінің ҿзіндік 

ерекшелігіне сҽйкес туған лауазым атаулары бар. Олар да осы -лық//-лік, -

дық//-дік, -тық//-тік жҧрнағы мен туа тҥбір зат есімдердің бірігуінен жасалған 

туынды зат есім тҥрінде кездесіп отырады: хандық, патшалық, сҧлтандық, 

бектік жҽнет.б. 

Осы -лық//-лік, -дық//-дік, -тық//-тік аффикстерінің қазіргі қазақ тілінде 

сын есімнен туынды зат есім жасау процесінде –лы-лық//-лілік, -дылық//-

ділік, -тылық//-тілік тҥрінде кҥрделеніп жҧмсалған фактілері кездеседі. 

Мысалы: айқындылық, кҿркемділік, ҿжеттілік жҽне т.б. [2,116]. Сонымен 

қатар, жазба ескерткіште кездеседі, мыс.: Ҽділім ғарқ олжалы болғанда ер 

шырағы [...] ат мініп жасаулы жау қаруын сайлады… (Ҽділім қарқ-олжалы 

болғанда ер шырағы [...] ат мініп, жау қаруын сайлады...) [1,44]. Қазіргі тҥркі 

тілінде жеке-жеке, ҽр басқа функцияда қолданылатын -лығ пен -лы 

жҧрнақтарының ХІ-ХІІ ғғ. ҽдеби ескерткіштерінде атқаратын қызметі мен 

білдіретін мағынасында ҿзара алмасу, яғни бірінің орнына екіншісінің қолда-

нылып келу реттері жиі байқалатындықтан, біз қарастырып отырған жазба 

ескерткіш тіліндегі бҧл жҧрнақтың ҿте кҿне аффикс деп тҥйіндейміз 

2. -Сыз//-сіз: Сҿзжасамдық бҧл жҧрнақтың шығу тегі, тарихтық жағы тіл 

білімінде жалпы тҥрліше тҥсіндіріледі. Сол ретте оның привативтік мҽнде, -

лы жҧрнағына қарама-қарсы мағынада жҧмсалатыны да жиі сҿз болады. Ол 
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ҿзінің басқа сҿзге жалғанымдық мҥмкіндігінің кеңдігіне қарамастан, 

семантикалық реңкі жағынан тҥркі тілдерінде жалпы шектеулі жҧрнақтар 

қатарында қаралады. Кҿбінесе бірыңғай мҽнде  келіп отырады. Осы арада 

кҿңіл аударатын нҽрсе: -сыз//-сіз форманты бір ҿзінде ҽрі етістік, ҽрі есім 

сипаты – екеуі бірдей сақталған етістік негізді есіммен, есептік сан есіммен, 

сын есіммен сҿзжасамдық қатынасқа тҥсе алмайды. Ол тек белгілі бір нақты 

затты жҽне грамматикалық жақтан таза зат сипатындағы қҧбылысты 

білдіретін есімдерге ғана жалғанып жаңа сын есім жасайды [3,346]. 

«Ҽділ сҧлтан» жырында: Турылқысыз қара ҥйге ту кҿтермек не 

керек…(Туырлықсыз қара ҥйге ту кҿтермек не керек...) [1,12]. 

Бҧл аффикс  ескі  қыпшақ  жазба  ескерткіштерінде  -сыз//-сіз,-суз//-сҥз: 

тҽңір ішісіз «тҽңір ісіңсіз», еч йамансыз «еш жаман-сыз», арық «таза, 

кҥнадан арылған» – арықсуз «таза емес, арылмаған» формасында 

қолданылады [3,27]. 

-Сыз жҧрнағының табиғаты жайында Э.В.Севортян былай дейді: «-сыз  

аффиксі ҿте ертеден келе жатқан ҿнімді кҿрсеткіш», олай бола тҧрса да 

тіліміздегі қазіргі қолданысы шектеле бастады. Бҧл жҧрнақ кейде ҿзінен 

кейін басқа да қосымшаларды қабылдай береді [2,122]. Ҽ.Керімҧлының 

пікірінше, -сыз жҧрнағы кҿне тҥркі тіліндегі -сыра жҧрнағымен мағыналас 

болып келеді. Мысалы, қаған-сыра «қағансыз қалу», уруғ-сыра «ҧрықсыз 

қалу». «-Сыра состоит из словообразовательного именного аффикса -сыр = -

сыз с отрицательным привативным значением и глаголообразующего 

аффикса -а», деген Р.Радловтың пікірі дҽлелді [4,55]. ХІ-ХІІ ғғ. жазба 

ескерткіштер тілінде -сыз//-сіз жҧрнағы – қатыстық сын есім жасауда  ҿнімді  

қызмет  атқаратын  жҧрнақтардың бірі. Бҧл аффикс -лы//-лі аффиксіне 

мағыналық жағынан қарама-қарсы, яғни бҧлар зат, қҧбылыс бойында 

белгінің жоқтығын, болмайтындығын білдіреді. Бҧл туралы қазақ тіл 

біліміндегі болымдылық-болымсыздық категориясын зерттеуші ғалым 

Т.Ҽбдіғалиева болымсыздық белгі қатыстық сын есімдер арқылы да 

берілетінін, «бҧл ретте -сыз//сіз жҧрнағының қызметі кең» екендігін атап 

кҿрсетеді [4,11]. 

Ҧқсату, салыстыру, теңдестіру мағынасында «Ҽділ сҧлтан» эпикалық 

жырында -дай//-дей, -тай//-тей жҧрнағы ҿзгеріссіз қолданылған, мыс: 

...қобағы мҧрын қиғаш қас бетін айдай балқытып кҿзін судай 

толқытып…(...қобағы мҧрын, қиғаш қас, бетін айдай балқытып, кҿзін судай 

толқытып...) [1,15]. 

-Дай//-дей аффиксі ҥстеу сҿз табын жасауда кеңінен қолданылады. Зат 

есім, сын есім, сан есім жҽне есімдік тҥбірлі сҿздерге қосылып, ҽр мҽнді 

ҥстеулерді жасауға қатынасады. Осы аффикстің шығуы жайында тҥркология 

ғылымында ҽртҥрлі пікір бар. Мҽселен, Н.К.Дмитриев мҧны дек формасымен 

байланыстырады. Ал А.Н.Кононов бҧл жҧрнақтың негізін кҿмектес септігі-

нің формасынан іздестіреді. Сонымен қатар, Ж.Денидің осы аффикстің 

тенг//денг (тен) сҿзінен шықты деген пікірін қуаттайды. Шынында да, осы 

соңғы пікір дҧрыс тҽрізді, ҿйткені  -дай//-дей жҧрнағының жалғанған сҿзімен 
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беретін мағынасы бір нҽрсемен теңестіру, салғастыра айту болса, мҧның о 

бастағы негізі тең сҿзінен шыққандығы шындыққа жанасады. -дай//-дей 

жҧрнағы тҥбір сҿзден кейін араға басқа бір тҧлғаны салып барып жалғанады: 

Онда жігіттерді бҥгінгідей доктор қарамайтын (М.Ҽуезов). Қазіргі қазақ 

тілінде бҧл жҧрнақ кейде -дайын//-дейін тҥрінде де қолданылады. Бҧл ҿте 

кҿне қҧбылыс тҽрізді: Жаздай кҿрмедім // жаздайын кҿрмедім. Соңғы 

қолданыс кҿбінесе ауызекі тілге тҽн болып келеді. Бҧл жайды А.Н.Кононов 

арнайы кҿрсеткен болатын. Қарайым тілінің заңдылығы бойынша осындай 

қолданысты К.Мҧсаев та кҿрсетеді [2,332]. 

Қазіргі қазақ тілінде -дай кҿрсеткіші осылайша жалаң аффикс тҥрінде 

қолданылады: қыстай, бҥтіндей, ақшалай жҽне т.б. 

Етістіктен етістік жасайтын жҧрнақтар. Ескі қазақ тілінде жазылған 

ескерткіштерде қолданылған етістіктен етістік сҿз жасайтын жҧрнақтар 

қазіргі қазақ тіліндегі етіс категориясы ретінде қарастыруға болады. Ҿйткені 

бҧл жҧрнақтардың ескерткіштердегі қолданымы қазіргі қазақ тілімен бірдей 

болып келеді. Оларды жазба ескерткіштердегі қолданымы мынадай: 

1. -Л, -ыл//-іл//-ҧл//-ул жҧрнағы қазіргі қазақ тіліндегідей ырықсыз етіс 

жҧрнағы ретінде кездеседі. Бҧл жҧрнақ ҿзі жалғанатын етістік негізінің 

мағынасына істің істелетінін, бірақ, оны кім істейтінін білдірмейтінін, демек, 

оны жҥзеге асырушы адамның (субъектінің) кҿрінбейтінін аңғартатын мҽн 

ҥстейді:...ер шырағы екі кҿз жҧмылыңқы кҿрінді... (...ер шырағы екі кҿз 

жҧмылыңқы кҿрінді...) [1,51]. 

2.-Ын//-ін жҧрнағы ҿзі жалғанатын етістік негізінің мағынасына амалдың 

(істің) шарпуы я нҽтижесі субъектінің (істеушінің) ҿзіне тиетінін, демек, 

субъект ҿзі ҥшін жҥзеге асыратынын білдіретін мҽн жамайды [5,250]. Ол 

қазіргі қазақ тіліндегідей ҿздік етіс жҧрнағы ретінде кездеседі, 

мысалы: ...қара шекмен жабынған қу ағашқа табынған мінген атын 

матаған атасының атауына шошқа сойып атаған... (...қара шекпен 

табынған, қу ағашқа табынған, мінген атын матаған, атасының асына шошқа 

сойып атаған...) [1,54]. 

Қазіргі қазақ тіліндегі ҿздік жҽне ырықсыз етістердің аффикстері  

ретінде -н, -ын//-інжҽне -л, -ыл//-ілжҧрнақтары танылады. Ҽдетте осылардың 

алдыңғылары ҿздік, соңғылары ырықсыз етістерге жатқызылады. Соған 

қарамай, олардың бірі-біріне омоформа болып келетін жағдайы да жоқ емес. 

Яғни,  -н, -ын//-інаффикстілер  ырықсыз,  -л,  -ыл // -ілаффикстері – ҿздік етіс 

қызметін атқаратын кездері болады [3,280]. Бҧлай болудың себебі тҥпкі 

негіздердің тҧлғалық ерекшеліктерінен келіп шығады. Мысалы, ал, бҿл, 

сондай-ақ, байла, майла, т.б. негіздерінде лдыбысы бар сҿздерге жоғарғы екі 

етістің -н, -ын//-інжҧрнақтары қосылады. Ал-ын, бҿл-ін, байла-н, майла-н 

жҽнет.б. ретіне қарай ҿздік те, ырықсыз да етіс болып қолданылады. 

3. -Ш, -ҧш//-ҥш//-ыш//-іш; -c, -ыc//-іc//-ҧc//-ҥcжҧрнағы ҽрі есімнен етістік 

тудыратын, ҽрі етістіктен етістік тудыратын бір омоним форма. Ортақ етіс -c, 

-ыc//-іc жҧрнағы арқылы негізгі етіс формасынан (етістік негізінен) жасалады. 

Бҧл жҧрнақ негізгі етістікке амалды (істі) кемі екі я онан да аса субъекті 
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қатысып жҥзеге асыратындықты білдіретін мҽн ҥстейді, демек, бірнеше 

субъектінің қатысы арқылы жҥзеге асатын амалды білдіреді [4,289]. Жазба 

ескерткіште негізгі етістіктерге жалғанып ортақ етіс жасайды, 

мыс.:...омырауын салқытып иісін жҧфар аңқытып сыбыр сыбыр сҿйлесіп 

сыңқылдасып кҥлішіп... (...омырауын салқытып, иісін жҧпар аңқытып, сыбыр 

сыбыр сҿйлесіп, сыңқылдасып кҥлісіп...) [1,161]. 

Қазіргі қазақ тілінде -c, -ыс//-іcжҧрнағы ортақ етіс тҧлғасы ретінде 

танылады. 10 томдық «Қазақ тілі тҥсіндірме сҿздіктерінде» де солай 

белгіленіп жҥр. Шынында, оның негіздері сабақты етістік болып келетін 

сабақты етістіктердің бҧл жҧрнақтармен айтылуы мен қолданылуы салт 

етістік негіздерден ҿзгеше. Сҿйле мен сҿйле-с, тҿбеле мен тҿбеле-с, 

қҧшақта мен қҧшақта-с, сҥй мен сҥй-іс жҽне тағы басқаларды жҥгір-іс, кҥл-

іс тҽрізділермен салыстырса да, мағына айырмашылықтары айқын танылады. 

-С етісжҧрнағы жалғанып тҧрып, не ортақ, не кҿмектес, тіпті кҿптік мҽннің 

ҿзін де бермейтін етістіктер бар. Мысалы: жайла-с-ып отырды; кҿңлі 

жайла-с-ты дегендердегі жайла-с мағынасы жағынан жайла-н екеуі – 

синонимдер. 

4. -Тыр//-тҧр, -дыр//-дҧр, -кіз//-кҥз, -т жҧрнақтары жазба ескерткіште 

ҿзгелік етіс жасайтын жҧрнақтар болып келеді, мыс.: ...шҥлдір шҥлдір 

сҿйлеген сҿйлегенін адам білмеген атқа амал ҥйреткен ат артына арба 

сҥйреткен... [...] бетін айдай балқытып, кҿзін судай толқытып, омырауын 

салқытып иісін жҧфар аңқытып сыбыр сыбыр сҿйлесіп сыңқылдасып 

кҥлішіп... (...шҥлдір шҥлдір сҿйлеген, сҿйлегенін адам білмеген, атқа амал 

ҥйреткен, ат артына арба сҥйреткен... [...] бетін айдай балқытып, кҿзін судай 

толқытып, омырауын салқытып, иісін жҧпар аңқытып, сыбыр сыбыр 

сҿйлесіп, сыңқылдасып кҥлісіп...) [1,54-61]. 

Қазіргі қазақ тіліндегі ҿзгелік етіс жасайтын жҧрнақтар – ҽртҥрлі. 

Біріншіден, -ғыз//-гіз, -қыз//-кізбен  -дыр//-дір, -тыр//-тіржҧрнақтары жиі 

қолданылады. Екіншіден, кез-келген етістік тҥбіріне жалғана беретін бҧл 

жҧрнақтар ал-дыр, ал-ғыз, жаз-дыр, жаз-ғыз сияқтанып, бірінің орнына 

екіншісі жалғана береді. Ҥшіншіден, бҧл екеуінен ҿзгелері тҥбір талғап 

жалғанады. Соған қарамай, тҥрлі жҧрнақты ҿзгелік етіс тҧлғалы етістіктер 

сол ҿзінің сабақты етістік мҽнін сақтайды, объектілері де сол қалпында 

қалады. Ҿзгеріс субъектілер тҧрғысынан туындайды. Мысалы: кітап оқы, 

хат жаз тҽрізділерде: ол кітап оқыды делініп, субъекті бастауыш ол сҿзі 

арқылы, объектісі кітап (-ты) деген тура толықтауыш болып беріліп, 

ҽрқайсысы ҿз нақтылығында грамматикалық кҿрініс табады. Тҥбір 

етістіктердің оқы-т, жаз-дыр немесе жаз-ғыз болып ҿзгелік етіске ауысуы 

іс-ҽрекет пен субъектілік қатынаста, ҽсіресе бҧлардың грамматикалық 

берілуінде кҿрсететін ҿзгерісіне сай жаңалық барын білдіреді. Оқы деген 

тҽрізді оқы-т, етістіктерінде омонимдер тобына жатады. Дҧға оқы, ҿмірден 

оқы т.б. мағыналары болуына сҽйкес, алдыңғы екеуі соңғы екеуінен 

ерекшелігі бар. Оқы- ҿзгелік етістігі де сол ерекшеліктерді сақтай отырып: 

газет оқы-т-пады немесе газет оқы-т-ады дегендер мен ҧстаздар оқы-т-
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ады т.б. салыстырып та мағыналық қана емес, сҿйлем қҧрылымындағы, 

сондай-ақ субъекті-объекті арқылы қатынастырып, ҧқсастығы мен 

айырмашылығын аңғаруға болады.Қазақ тілінің тарихы мен қазіргі дамуы 

жағдайында етістіктер маңызды орын алады. Бҧл жайында ХІХ ғасырдың 

аяғы мен ХХ ғасырдың басында тҥркітанушы ғалымдардың еңбектері жарық 

кҿре бастады [4,8]. 

Сан есімдердің кҿнелігіне байланысты тілдегі барлық сан атауларының 

қалай жасалғаны анық кҿріне бермейді. В.В.Виноградов орыс тіліндегі сан 

атаулары зат есім мен сын есімнен бҿлініп шыққан, - дейді. Тҥркологтарда да 

осы пікір кездеседі, Н.А.Баскаков: «Сан есімдер – есімдерден бҿлініп шыққан 

сҿз табы, олар сын есім, ҥстеу сияқты белгі мағынасын білдіреді», - деген. 

Сан есім қҧрамында кездесетін кҿне қосымшалар -ыз/-із (сегіз, тоғыз), -ты/-ті 

(алты, жеті). Бҧл морфемалардың этимологиясы белгісіз. Қосымша сҿзде жиі 

кездесетін элемент, бірақ ол басқа сандарда қайталанбайды. Ал сан есім 

сҿздердің қҧрамында кездесетін басқа жымдасқан морфемалардың тҥп негізі 

белгілі сҿзге барып тіреледі. Н.К.Дмитриев кейбір жеке сҿздердің 

этимологиясына келсек, алтмыш (алпыс), етмеш сҿздері алт, ете (жеті) 

сҿздерінен -мыш, -меш жҧрнақтары арқылы жасалған, ол алғаш он дегенді 

білдірген болу керек. К.Мҧсаев кейбір сан атаулары этимологиясы 

тҧрғысынан кҥрделі сан есімдерден шыққан, мысалы: алты-мыш, йет (и) –

миш, сексен (секиз он), тохсан (тоғуз он) дейді. Ҽ.Хасенов осы пікірді 

қуаттай отырып былай дейді: «мыш-міш формаларын айқындауда еске 

алынуға тиісті бір жағдай бар. Ол қазіргі чуваш тіліндегі реттік сан аффиксі –

меш. Мҽселен чуваштарда бірінші, оныншы сияқты формалар перемеш, 

вунамеш тҥрінде қолданылады. Бҧл тҥрік тілдерінің басқа ешбіреуінде жоқ.   

-мыш аффиксі ҿте кҿне аффикс» [6,23]. 

Есептік сандар нақтылы сандық ҧғымды білдіреді, нақтылы сандық 

ҧғымдарды атайды. Сан есім сҿз табының негізін есептік сандар 

қҧрастырады. Олар сан есімнің басқа семантикалық топтарының жасалуына 

да негіз болады. Есептік сандар ішкі қҧрылысы жағынан сан алуан. Есептік 

сандарда кҿзге тҥсетін ерекшелік олардағы сандық қатарлар. Сандық 

қатарлар сандардың белгілі дҽрежесіне байланысты. Мысалға бірлік, ондық, 

жҥздік, мыңдық, миллион, миллиардтар сияқты сандық қатарларды кҿрсетуге 

болады. «Ҽділ сҧлтан» эпикалық жырында бірліктер мен ондықтардың 

қатары орын алған. 

Есептік сандардың қатарының аттары – тілде ертеден келе жатқан 

сандық атаулар. Олардың жасалу ізі бірлі-жарым жағдайда ғана диахрондық 

аспектіде байқалғаны болмаса, қазір олар негізгі тҥбір ретінде танылып жҥр. 

Есептік санның сҿзжасамында нақтылы сандардың аты жасалады. Нақтылы 

санның аты жасалу – тек есептік сандарға ғана тҽн ерекшелік. Сан есімнің 

басқа семантикалық топтарында нақтылы сан атаулары жасалмайды. Сан 

есімнің семантикалық топтарында ҥстеме мағына қосылады [6,35]. 

Қазақ тілінде, сол сияқты басқа тҥркі тілдерінде болжалдық сан ғана 

жасайтын арнайы ҿзіндік аффикс жоқ. Болжалдық сан есім жасауда есептік 



140 

сан есімге -дап, -деп, -тап, -теп, -лап, -леп аффиксі қосылып, одан болжалдық 

сан есім жасайды. Бҧл тҽсіл арқылы жасалатын болжалдық сан есімге 

сандардың қайсысы болсын, негіз бола береді [6,92]. Жазба ескерткіште 

алпыстап сақтау жаратты. Жетпістеп сақтау жаратты. Алпыстап, жетпістеп 

яғни -тап, -теп аффикстері арқылы жасалған. 

Есім сҿздерден  қимыл атауын жасайтын аффикстер. «Ҽділ сҧлтан» 

эпикалық жырында туынды тҥбір етістіктердің басым кҿпшілігі тҥбір 

морфемаларға жҧрнақтар жалғануы арқылы жасалады. Тегіне қарай есім 

негізділер деп топтап, оларды етістік негізділерден бҧрын сипаттау қажет 

болады. 

Туынды тҥбір етістікке негіз болатын есімдердің ішінде зат есімнің орны 

ерекше. Зат есімнен басқа сан есім, сын есім, ҥстеу жҽне есімдіктерден де 

етістік жасалады. Ескі қазақ жазба ҥлгілеріндегі қолданылған жҧрнақтардың 

қҧрамын тҿмендегіше кҿрсетуге болады: 

1. -Ла//-лежҧрнағы  жазба ескерткіштер тілінде 1) іс-ҽрекет немен, 

қандай қҧралмен іске асатынын білдіретін туынды етістіктер жасайды: Aлты 

жасқа келгенде алтмыслап сақтау айыртты, жеті жасқа келгенде 

жетмістеп сақтау айыртты... (Алты жасқа келгенде алпыстап нҿкер ертті, 

жеті жасқа келгенде жетпістеп нҿкер ертті...) [1,53-54]. 

-Ла//-ле жҧрнағының фонетикалық варианты. Орхон-Енисей жазба 

ескерткіштерінен бастап, ол тек із, ал, ҥн сҿздерімен ғана тіркеседі де, басқа 

уақыттың бҽрінде де -ла//-ле формантымен алмасып келеді. Осы сияқты 

басқа сҿздермен, яғни ҽрі бір буынды, ҽрі ҧяң з дыбысына аяқталатын басқа 

тҥбірлердің ҿзімен де -да//-де емес, -ла//-ле формасы тіркеседі: сҿз – сҿзле, 

тез – тезле жҽне т.б. 

Ескі қыпшақ жазба ескерткіштерінде -ла//-ле жҧрнағыерік «и» – ерікле 

«иле», ес «ес» – есле «есле ал», хор «қор» – хорла «қорла», хормат«қҧрмет» 

– хорматла «ҧрметте», ховат «қуат» – ховатла «қуатта», йай «жаз» – йайла 

«жайла», қыш – қышла «қыста», балуқ «балық» – балуқла «балық аула» жҽне 

т.б. есім сҿздеріне болсын, етістік тҥбірлерге болсын ең кҿп жалғанатын 

ҿнімді жҧрнақ болып табылады. Хҧсрау-Шырын ескерткішінде ат деген 

тҥбірге -ла жҧрнағының жалғануы арқылы жасалған атла сҿзі «атқа мініп 

сапар шегу», жҽне «бір жаққа аттану» мағынасында қолданылған. 

Қазіргі қазақ тілінде соңы з дыбысты «сҿз», «жаз» тҥбірлерінен -ле 

аффиксі арқылы жасалған сҿйле-,жайла- сияқты етістіктерді атауға болады. 

Мҧндай қазіргі қазақ тілі морфонологиясына ҥйлеспейтін тарихи дҽстҥр: а) 

соңғы дыбыстары тҥсіріліп: қозы-қозда-, ҧры-ҧрла-; ҽ)соңына дҽнекер дыбыс 

ҥстеліп барып: ер-ертте-, зер-зертте- жҽне т.б. варианттарында кездеседі. 

Осы топтағы туынды тҥбір етістіктер Н.К.Дмитриев «...ҥнемі сабақты 

етістік болады», – дегеніне келе бермейді. Бҧл аффикстердің грамматикалық 

қызметі, яғни септіктердің меңгерілуі немесе салт етістік мҽнінде жҧмсалуы 

«олар сабақты етістік те, салт етістік те бола береді», – деген Н.Катановтың 

пікіріне сҽйкес келеді. 

Мысалы, Б.Юнусалиев пен А.Зайончковский т.б. ғалымдардың 
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пікірінше, қазіргі қазақ тіліндегі бау-ла мен бай-ла формаларының ілкі тҥбірі 

ба-тарихи тҧрғыдан тҥбірлес те, тҧлғалас та болатын етістіктер қазақ тілінде 

ҽрқайсысы ҿз алдына дербес сҿздер болып табылады. Біз бҧлардың 

жалпытҥркілік архетипін бағсҿзі ретінде қарауымызға болады. Нольдік 

кҿрсеткіштер ғ – у – й (тағ – тау, сигир – сиыр, мҥгіз –мҥйіз), сондай-ақ  й – 

д – з ( аяқ – азақ – адақ, қҧй – қҧдық, жаз – жай жҽне т.б.) фонемалары кҿне 

тілдердің халық, ҧлт тілдері болып саралана дамып тармақталуында ҿзара 

қандай қатынаста екендігі кҿне жҽне ортағасыр тіл фактілерінен белгілі. Осы 

екі тҥбір -лааффиксімен бау-лажҽне бай-лаболып, екеуі де сабақты 

етістіктерге айналады. Қыпшақ-бҧлғар тілдерінде бҧлар тҥбірлес те тҧлғалас 

болуына қарамай, ҽрі қарай мағыналық дамуында да, аффикстермен қосылып, 

кҿптеген жаңа сҿз жасауда ерекше кең қолданыс табады. Ҿзге туыс тілдерді 

қойып, қазақ тілінің ҿзіне ғана жҥгінгенде, бауламен байла-ның одан арғы 

сҿзжасамнан орын алуларын бір ғана тҥбірмен нақты кҿрсетуге болады. 

Қазіргі қазақ тілінде бай- (бай-ла) болып тҥпкі ортақ тҥбірі  ба- дегеннен 

ҿрбіген сҿздердің саны жетпістен асады. Бір кҿзден шығып жатқан қайнар 

бҧлақ іспеттес ба-тҥбірі -ймен -ужҧрнақты тҥрлерінде бай-, бау- негіздері 

арқылы екі арна жасайды. Ҥндестік заңына сҽйкес екеуіне де -лажҧрнағы 

қосылып, бай-ла жҽне бау-ла деген тҧлғалас етістікке айналады [2,257]. ХІ-

ХІІ ғасырлардағы жазба  ескерткіштерінде  есім  сҿзден  етістік  жасайтын -

лан//-лен,  -ла//-ле жҧрнақтары белсенді қолданыста болған. Туынды тҥбір 

етістіктің кҿпшілігі есімге етістік қосымшаларының синтетикалық тҽсілі 

арқылы жасалған [4,8]. 

2. -Лаш//-леш, -лас//-лес, -дас//-десжҧрнақтарымен келген сҿздер екі 

немесе одан да кҿп субъектінің ортақ іс-ҽрекетін білдірген. Бҧл жҧрнақтар  -

ла-ш//-ле-ш, -да-ш//-де-ш аффикстерінен қҧралған қҧранды жҧрнақтар болса 

керек. Мысалы: ...шынашақдан алтын йҥзік алышып мҧңынбірдей мҧңдашып, 

сырын бірдей сырлашып ҽуелгідей ғалтақ кҥн біз енді сҧлуны қҧшар ме 

екенміз. (...шынашақтан алтын жҥзік алысып, мҧңын бірдей мҧңдасып, 

сырын бірдей сырласып, ҽуелгідей еркін кҥн, біз енді сҧлуды қҧшар ма 

екенбіз.)[1,61]. 

Қазіргі қазақ тіліндегі -лас//-лес жҧрнағы -ла жҽне -с қҧрамды 

кҥрделілігіне қарамай, осы тҧтас қалпында есімдерден етістік 

жасалатындарды қамтиды. Мысалы, ақыл-да, дос-та деген сҿздердің ілкі 

етістіктері жоқ. Жау-ласлексемасының жау-латҥрі бар. Сондықтан да бҧл 

лексеманы (жау-ла-с)туындыетістіктен жасалған етістік деп тануға тиіспіз. 

Алдыңғы аталған жҧрнақтардың да жасалу жолы – осы сияқты. Бірақ олар 

қазіргі қазақ тілінде сол тҥбірлерден -лас//-лес қалпында бір тҧтастыққа 

айналған. 

3. -Ал, -ай, -аржҧрнағы зат есімнен етістік жасайды. Бҧл жҧрнақ жазба 

ескерткіштердегі кейбір сҿздерге жалғанып, субъектінің сапалық ҿзгерісін, 

қимылға ауысуын білдіріп, салт етістік жасаған, мыс.: ...ҿлеріңні білімге 

қартайғанда менім қарағым қараңғыда алдымдалаулап жанған... (ҿлеріңді 

білмеген, қартайғанда менің қарағым, қараңғыда алдымда лаулап жанған.....) 
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[1,55]. 

А.Ысқақовтың пікірінше, -ай (-ей, -й) жҧрнағы -а//-е қосымшасы 

іспеттес. Қазіргі қазақ тілінде бҧл жҧрнақ арқылы жасалған кеңей, мҧңай, 

қартай, қарай жҽне т.б. етістіктермен қатар, оның кҿне екендігіне айғақ 

болатын ҧлы(ы)ғ-ай (ҧлғай), сары(ы)ғ-ай (сарғай) сияқты байырғыланып 

кеткен етістіктер бар. -Р, -ар//-ер жҧрнағы да –  кҿне,  мардымсыз  қосымша. 

Оған: жас-ар, жақс (ы) -ар сияқты ҥйреншікті сҿздермен бірге, қосымшаның 

кҿнелігіне айғақ боларлық: ҧз-ар (ҧз-ын, ҧз-ақ), қыз-ар (қыз-ыл, қыз-ғылт) 

секілді сҿздер де бар [5,245]. 

-Ай  мен  -ал жҧрнақтары тҿркіндес болса керек. -Ад, -ал, -ай 

аффикстерінің мағыналық жақындығы, А.Есенқҧлов -ад аффиксінің«ет» 

сҿзінен қалыптасқандығын (қҧтад-қҧт ет, йоқад-йоқ ет)  айтады [6,198]. 

Қимыл атауынан зат атауын жасайтын жҧрнақтар. -у жҧрнағы  

арқылы жасалған есімдер де ҿте сирек. «Ҽділ сҧлтан» эпикалық жырында -у 

жҧрнағы арқылы жасалған есімдер де ҿте сирек, мысалы: ...ат мініп 

жасаулы жау қаруын сайлады…(...атқа мініп, жасаулы жау қаруын 

сайлады...) [1,53]. 

Қазіргі қазақ тілінде -у тҧлғалы таза зат есімдік сипаттағылар, 

терминдік, атаулық тиянақтылығы бар: тҧсау, қадау, сҧрау, қыстау жҽнет.б. 

Қазіргі тіліміздегі қимыл есім мен (-у) -шы//-ші жҧрнағынан тҥзілген 

байырғы туынды зат есімдерге қарағанда, кейінгі, жаңа мҽнді термин зат 

есімдердің ҽлдеқайда кҿп болуы кеңес дҽуірінде ой-пікірдің, ғылымның, 

ҿндіріс пен ҿнеркҽсіптің, мҽдениеттің, ҿнер-білімнің ҿркен жаюына орай 

олардың жҧрнақ қабылдамдық қабілеті, яғни сҿзжасамдық қатынасқа тҥсу 

мҥмкіндігі арта тҥскендігін кҿрсетеді: оқушы, жҥргізуші, қанаушы т.б. 

[2,175]. 

-У жҧрнағымен қатар есім сҿз жасайтын -мақ//-мек жҧрнағы да 

кездеседі, мысалы: ...турылықсыз қара ҥйге ту кҿтермек не керек, туғаны 

жоқ жалғызға сопайып жалғыс шапмақ не керек…(...туырлықсыз қара ҥйге 

ту кҿтермек не керек, туғаны жоқ жалғызға сопайып шапмақ не керек...) 

[1,42]. 

ХІ ғасырдағы тҥркі тілінде, ХІІІ-ХІV ғғ. қыпшақ жазба ескерткіштер 

тілінде -мақ//-мек жҧрнағы арқылы жасалған етістік инфинитиф қызметін 

атқарса [5,3], одан кейінгі ескі қазақ жқ тілінде -у тҧлғасы қимыл атауын 

білдіретін ҿнімді жҧрнаққа айналған. 

Ескі қыпшақ жазба ескерткіштерінде етістіктің тҧйық рай формасы 

тҥбір сҿзге -мақ//-мек жҧрнағы жалғану арқылы жасалады: ағрымақ немесе 

ағырмақ «ауру», ағырғамақ «ашырқану», алдамақ «алдау», йарашмақ 

«жарасу», йашырмық «жасыру» т.б. Кейде бҧл жҧрнақ мақсатты келер шақ 

мағынасын да білдіреді, мыс.: Мені кҿрмеке аз қалды (мені кҿрмекке аз 

қалды). Тейішлі едік тас болмаға (Қҧрып кетуге тиісті едік), Керті кҿңіл біле 

ҿз йазуқын айтмаға (Шын кҿңілмен ҿз жазығын айтпаққа керек). Жҧрнақ 

соңындағы қдыбысы армян колониясының тілінде х дыбысымен алмасып 

айтылады. Мақсатты келер шақ формасында жҧмсалғанда ол дыбыс кейде 
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айтылмай немесе жазылмай тҥсіп қалып та отырады [3,221]. 

Қазіргі қазақ тілінде (-у) -ыл//-іл, -л тҧлғалығы арқылы қимыл есімнен 

қалыптасқан зат есімдер мағыналары жағынан нақталы атаулық мҽн алған, 

терминдік деңгейдегі сҿздер болып келеді: тосқауыл, шабуыл, жортуыл, 

торуыл жҽнет.б. 

-Ңкі, -іңкі//-ыңқы, жҧрнақтары «Ҽділ сҧлтан» эпикалық жырында қазіргі 

қазақ тіліндегідей қолданылған. Бҧл жҧрнақ етістіктерге жалғанып, олардан 

сол сҿздердің негізгі лексикалық мағыналарымен байланысты туынды сын 

есімдер жасайды, мыс.: ...торының қҧйрықы ту тҥбінден кесіліңкі 

кҿрінді…садақ толған сай кез оқ шашылыңқы кҿрінді…(...торының қҧйрығы 

ту тҥбінен кесіліңкі кҿрінді... садақ толған сай кез оқ шашылыңқы кҿрінді...) 

[1,59]. 

Қорыта айтқанда, «Ҽділ сҧлтан» эпикалық жырының сҿзжасам 

жҥйесінде ҽр сҿз табының сҿз тудырушы жҧрнақтары аз кездеседі. Қазіргі 

қазақ тілінің сҿзжасамы мен «Ҽділ сҧлтан» эпикалық жырының сҿзжасам 

жҥйесін салыстырғанда, синтетикалық (морфологиялық) тҽсілдің мейлінше 

зор қызмет атқарғандығын кҿруге болады. «Ҽділ сҧлтан» эпикалық жырында 

тілдік деңгейлерді барынша қарастыруға тырыстық. «Ҽділ сҧлтан» эпикалық 

жыры зерттелмеген тақырып болғандықтан, оны барынша терең зерттеу 

келешектің ҥлесі деп ойлаймыз. 
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Аннотация 

Ҽр дҽуірде жазылған сҿзжасамдық нҧсқаларда айырмашылықтар болатыны белгілі. 

Бҧл ҽрине, қазақ тілінің тарихи кезеңдерге байланысты аз да болса, ҿзгеріп отыратыны 

айдан анық. Кҿне жҽне ортағасыр жазба ескерткіштер тілінде сҿзжасамның 

морфологиялық тҽсілі болды, бірақ ҽр сҿз табының сҿз тудырушы жҧрнақтары санаулы 

ғана. Қазіргі сҿзжасам мен кҿне жҽне ортағасыр жазба ескерткіштерінің сҿзжасам 

жҥйесін салыстырғанда, қазіргі қазақ тіл жҧрнаққа ҿте бай. Арада бірнеше ғасыр ҿтсе 

де, олардың ҽр кезеңінің тілдің сҿзжасам жҥйесінің қалыптасуына да, сҿздік қордың 

баюына да ҥлес қосқандығы байқалады. Тілдің сҿзжасамдық жҥйесінің толығып, 

отыруы, сҿзжасамдық заңдылықтардың тілде орнығып қалыптасуы баяу болса да, тіл 

дамуында ҥнемі болып отыратын қҧбылыс екені даусыз. 

Кілт сөздер: сҿзжасам, жазба нҧсқа, қазақ тілі, жҧрнақ, заңдылық. 

Аннотация 

Общеизвестно, что существуют различия в написании слов в разных эпохах. 

Понятно, что казахский язык имеет мало общего с историческими периодами. Древнее и 

средневековое письмо было морфологическим способом формирования слова, но для 

каждого слова есть только несколько генерирующих слово суффиксов. По сравнению с 

современной словесной системой древних и средневековых памятников, современный 
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казахский язык богат языком. Уже через несколько веков было замечено, что каждый из 

них способствовал формированию языковой системы и обогащению словарного запаса. 

Это, несомненно, феномен развития языка, хотя система словообразования колеблется, 

а шаблоны словообразования медленнее языка. В этой статье рассматривается 

суффиксы в произденение «Адиль султан». 

Ключевые слова: письменность, письменная версия, казахский язык, жанр, 

легитимность. 

Abstract 

What is the difference between writing in different epochs. It is noteworthy that the Kazakh 

language has only a few common historical moments. Old and middle paper has a 

morphological shape in the formulation of the word, but for every other word there are only a 

few generating words. По сравнению с современной словесной системой древних и 

ортавековых памятников, современный казахский язык богат языком. There were many 

times in the past, and it was everyday that the formulation of the language system and the 

obligece of the word. It is, inexplicable, the phenomenon of the development of the language, but 

the system is the word of the word, and the template is a language of expression. In this article, 

the suffft of "Adil Sultan" is dealt with. 

Keywords: word-writing, writing version, Kazakh language, genre, legitimacy. 

Özet 

Farklı dönemlerde yazılmış kelime yazma versiyonlarında farklılıklar olduğu 

bilinmektedir. Kazakça dilinin tarihsel dönemlerle pek ilgisi olmadığı açık. Eski ve ortaçağ 

yazısı, kelime oluşumunun morfolojik bir yoluydu, ancak her kelime için sadece birkaç kelime 

üreten son ekler var. Eski ve ortaçağ anıtlarının modern kelime ve kelime sistemi ile 

karşılaştırıldığında, modern Kazakça dil açısından zengindir. Birkaç yüzyıl sonra bile, her 

birinin dil sisteminin oluşumuna ve kelime hazinesinin zenginleşmesine katkıda bulunduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: kelime yapma, yazma versiyonu, Kazak dili, yapım eki, kanun. 

 

 

ИАСАУИ МҦРАЛАРЫ – РУХАНИЯТТЫҢ ШАРЫҚТАУ ШЫҢЫ 

 
Мусалиева Фарида 

Тҥркістан облысы, Отырар ауданы,  

А.Дҽрібаев атындағы жалпы орта мектебі 

 

Бҥкіл тҥркі ҽлемінің мақтанышы, рухани ҿмірдің негізін қалаушы,  

халықты рухани ілімге бастаушы, он ғасыр ҿтсе де қҧнды мҧралары қҧнын 

жоймай, теңіз тҥбіндегі маржандай қымбат, кҿптің қолы жете бермейтін 

ілімнің ілімі немесе руханияттың шарықтау шыңы деп  ҧлы тҧлға Ахмет 

Иасауи ғҧламаның  жазып кеткен мҧраларын  айтсақ артық болмас. 

Ҽрбір адам ҿз рухын рухани бағытқа бағыштағысы келсе, ҿміріне 

рухани ҿзгеріс енгізгісі келсе Иасауи мҧраларын оқы дер едім. Академик 

Ҽ.Н.Нысанбаев «Иасауидің бай мҧрасы Қазақстан Республикасының рухани 

жаңғыруының бағыт-бағдарын анықтайды» дейді.  Бҥгіндегі ҧрпақтың жҥдеу 

санасы мен кемтар ақылына  бҧл  мҧра -  баға жетпес байлық, азық болары 

сҿзсіз. 

Иасауи мҧралары туралы философия мен теология ғылымдарының 

докторы, профессор Досай Кенжетай ҿзінің Иасауи мҧралары жайлы жазған 
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шығармасында «Иасауи дҥниетанымы адамды ішкі еркіндікке жетелейтін ар 

тҥзейтін ілім... » деп кҿрсетеді. 

Қазақ елі ҿз елін ҧзақ та бейбіт, еркін ел етіп ҧстау ҥшін алдымен ар 

тазалығын сақтаудың  маңызы зор, себебі Н.Ҽ.Назарбаев, «...Егер біз 

мемлекет болғымыз келсе, ҿзіміздің мемлекетімізді ҧзақ уақыт қҧрғымыз 

келсе, онда халық руханиятының бастауларын тҥсінгеніміз жҿн. Оған барар 

жол халық даналығының негізінде жатыр.» деген болатын. Олай болса, 

Иасауи мҧраларының берері мол, мен ҿзім Иасауи мҧраларымен танысып 

жатқанда жай ғана теңіздің жағасында  қарап, қызықтап тҧрғандай ҽсер 

алдым. Оның ішіне тҥсіп, жҥзіп кҿру  мен ҥшін ҿте қиынға соғатындай еді. 

Оқыған сайын таң қалып, білімнің терең , ҧшы-қиыры жоқ  шыңырауы 

іспетті болғандай еді. Ҿте кҿп уақытты, кҿп ізденуді керек ететін бағалы, 

қымбат қазына екенін тҥсіндім. 

Иасауидің басқа зерттеушілер кҿрсеткеніндей білімінің кемел екенінде 

дау жоқ. Осы орайда Абайдың КЕМЕЛ адам туралы айтқан философиялық 

ойы есіме тҥсті. Ҧлы Абайдың ҿзі Иасауидің оқырман- шҽкірті екенін кҿруге 

болады. Иасауи мҧраларында Кемел адам дҽрежесіне жету ҥшін адам 

рухының жоғары сапалық тазалық категориялары – рухтың, кҿңілдің  

дҽрежелік ҿсу сатылары , негізгі шарттары мен қағидаларын методикалық –

теориялық деңгейде тҥсіндіріледі. 

Енді осындай қымбат мҧралардың ішінен «Кҿңілдің айнасы» («Мир'ат 

ал-қулуб») деп аталатын шығармасына тоқталып, мағынасына шолу жасап 

ҿтейік. Мҧнда бҧл шығарманың ҿзі Иасауи шҽкірттерінің ҿтінішімен хатқа 

тҥсіп, «Кҿңілдің айнасы» деп аталған болатын. Ҽркім айнаға қараса ҿз жҥзін 

кҿрер, ал егер ол ғайып  айнасы болса (қҧпиялы) оны да кҿреді.Егер біреу 

осы кітапты оқыса, оқи отырып ҿз айыбын кҿре білсе, кемшіліктерінің 

байыбына барып, тҽубаға келіп, истиғфар (Алладан кешірім ҿтіну, 

жалбарыну) мен менмендігін жоятын болса, Алла Тағала оның кҥнҽсі мен 

айыбын кешіреді деп ҥміттенуге болады,-дейді. 

Иасауи «Мир'ат ал-қулуб»  рисаласын (трактат) ҥш бҿлімге бҿледі. 

Біріншісі –шариғат, екіншісі – тариқат, ҥшіншісі – хақиқат. Ислам дінінде де 

бҧл жолды Пайғамбарымыз (Алланың оған амандығы мен сҽлемі болсын) 

Мҧхаммед те осылай кҿрсетіп кеткен болатын. «Шариғат – айтқан сҿздерім, 

тариқат – істеген амалдарым болса, хақиқат та хҽлім» деген хадисі бар. 

Даналардың данасы Ахмет Иасауи да : «Шариғат - сырт  ағзалармен 

амал ету болса,  тариқат – «қалб-жҥрекпен», яғни «кҿңілмен амал ету» деген 

сҿз, ал хақиқат дегеніңіз – сырмен ( қҧпия) амал ету болып табылады»,-дейді. 

Қожа Ахмет Иасауи бҧл рисаласында жол бастаушы тҧлғалар мен 

кҿсемдерді ҥш топқа бҿліп қарастырады. Шариғат кҿсемдері  - ғҧламалар мен 

қағандар, тариқат кҿсемдері – шайықтар мен сопылар, хақиқат кҿсемдері – 

ҽрқашан Хақтың жанынан табылатын шайықтар. Егер ғҧламалар мен 

қағандар шариғаттың  адамзат игілігі ҥшін рҧхсат еткен жҽне тыйым салған 

принциптеріне бағынса жҽне ҿзгелердің де осы жолдан адаспауларына 

бҧйрық беретін болса, онда олар ешқашан тура жолдан азбайды. Олардың 
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соңынан ерген қауым, бҧйрықтарды орындаушылар да кҿсемдердің 

кҿрсеткен шариғат бағытынан азбайды. Егер осы шарт орындалмаса, олар  

шариғат жолынан азады. 

Шайықтар мен сопылар «кҿңіл ҽлемін ашып», «жетпіс мақамнан » ҿтіп, 

ғайып ҽлем ( Алланың ҽлемі кҿп. Он сегіз мың ғаламның бҽрі де ғайып ҽлемі. 

Ол Аллаға ғана білінетін, адамға беймҽлім қалатын ҽлем немесе малакут 

(періштелер) ҽлемі.) – ҽруақтармен, періштелермен сҧхбат ететін болса, 

ондай шайықтармен сопылар тариқат жолынан азбайды. Егер осы шарт 

орындалмаса, ҿздері тарихат жолынан азады, сонымен қатар соңынан 

ергендерді де аздырады. 

Хаққа жақын болған қҧлдар-шайықтар мен ҽулие-даналар да шынайы 

«Тҽңірден басқа барлық нҽрсе» -ден бас тартып, сырлардан сырларға ҧласып, 

мҧраттарына жетіп, хақиқаттың жолынан азбайды. Егер осы шарт 

орындалмаса, хақиқат жолынан азып, мҧрат мақсаттарына жете алмайды» 

дейді. 

Ҽзірет Пайғамбар  (Алланың оған амандығы мен сҽлемі болсын!) 

хадисінде былай дейді: «Шариғат – сҿздерім, тариқат – істерім, ал хақиқат – 

хҽлдерім ». Бҧл жерде шариғат – сҿздері, тариқат – істерім десе,   аңыз 

бойынша Ҽзірет Пайғамбар  (Алланың оған амандығы мен сҽлемі болсын!) 

«миғраж тҥні» - (миғраж – Ҽзірет Пайғамбардың рҽжап айының 27-ші 

жҧлдызында Алламен жҥздесуі, бҧл оқиға болған тҥнді миғраж тҥні дейді.) 

Алла Тағаламен тікелей тоқсан мың тақырыпта сҿйлесті. Оның отыз мыңы 

шариғат болса, отыз мыңы да тариқат жҽне қалған отыз мыңы да хақиқатпен 

байланысты болатын. Алла Тағаладан бҧйрық келді: «Отыз мың шариғат 

сҿзін бҥкіл мумин, кҽпір мен фасықтарға (бір нҽрсенің дінге қайшы екенін 

біле тҧра оған керісінше амал істейтін адам, атеист)  айтып тҥсіндір , 

«тариқат» сҿзін тек қана еріктілер мен қалағандарға айтып  тҥсіндір, ал 

«хақиқат» сҿздерін ешкімге ешқашан айтушы болма!» 

Қожа Ахмет Иасауи  «шариғат - органдарымызбен, яғни сыртқы 

мҥшелерімізбен амал ету деген сҿз»,  шариғат жолындамын дегендер мумин, 

мҧсылман атанады. Бҧл жолдағыларға руханият керек. Руханиятты ислам 

дініне екіге бҿліп қарастырады, бірі – игілікке шақырушы, екіншісі – 

«Қҧрандағы бҧйырылған игі істер – фарз, тыйым салған жаман істер харам», 

яғни «Жақсылыққа шақырып, жамандықтан қашырған» ең игі іс деп 

кҿрсетеді. Сіздің біріңіз жамандық іс кҿре қалсаңыз, оны қолыңызбен 

тҥзелтіңіз, тоқтатыңыз, егер кҥшіңіз жетпесе, тілімен, яғни оған қарсы 

шығып, наразылық білдірсін, оған да кҥші жетпесе жҥрегімен қарсы 

шықсын» дейді (яғни кҿре тҧра ешқандай ҽрекет ете алмағаны ҥшін жҥрегі 

сыздасын мағынасында ). Бҧл иманның ең ҽлсіз тҥрі болып табылады. 

Бір адам тиым салынған шариғатқа теріс іс, жамандық істеп жатса, оған 

наразылық білдіру керек. Егер мҥмин жамандықты кҿре тҧра қарсы шықпай,  

ешқандай наразылық білдірмесе, жамандықты жасаушылардың кҥнҽсіне 

ортақ болады.Бҧл туралы ҽзірет Пайғамбарымыз да былай дейді: «Кҥпірлікке 

ризашылық кҿрсеткен – кҽпір, кҥнҽға кҿзін жҧмған да кҥнҽһар». 



147 

Енді «тариқат жайында» айтылған ойларға тоқталатын болсақ, -Алла 

Тағала қҧранда былай деді: «Ол кҥні малыңның да, балаларыңның да 

пайдасы тимес, тек қана Аллаға саф, таза кҿңілмен келгендер ғана болмаса». 

Яғни қиямет кҥні мал, мҥлік, ҧл-қызыңнан пайда жоқ. Тек қана Аллаға саф 

таза кҿңілмен ҧнаса, сол «қалб» (жҥрек)  қана пайда береді. Расуллулаһ 

«тариқат менің істегендерім» деді. Яғни тариқат оның істеген істері. «Ол 

ешқашан тҥнде ҧйықтамайтын, зікір мен тасбихтан еш уақыт қол ҥзген емес. 

Тек қана тҥс кезінде кҿз шырымын алатын-ды» деген деректерде. Барлық 

шайықтар кҥндіз –тҥні қҧлшылық етіп, алпыс кҥнде бір ас ішіп, қырық кҥн 

ҧйықтамады. Олар зікірден қол ҥзбеді. Одан кейін олардың «кҿңіл кҿздері» 

ашылатын. Ахмет Иасауи да солай істеді. 

Енді осы жерде «кҿңіл» деген сҿзге тереңірек талдау жасасақ, 

ҽдебиеттанушы ғалым Омар Жҽлелҧлы ҿзінің «Харекет» кітабының «Қожа 

Ахмет Иасауи дҥниетанымындағы философиялық тҥсініктер мен ҧғымдар» 

тақырыбындағы зерттеу жҧмысында «кҿңіл» сҿзінің мағынасын  былай 

келтіреді: «Адамның жан мен денеден тҧратыны белгілі жайт.  Ал осы 

екеуінің арасынан туатын , кҿзге кҿрінбейтін , қолмен ҧстауға келмейтін 

ерекше жағдайды – «кҿңіл» дейді екенбіз» Адамның кҿңілі қҧбылып тҧрады. 

Ол жан мен дененің «некелесуінен» туған ортақ «перзент». Солай 

болғандықтан да оған жан мен дененің ықпалы бірдей жҥреді. Жан билесе 

кҿңіл жҥректің ҽмірін орындап, Жаратушысын іздей бастайды. Мҧндай 

жағдайда «Жҥрек» пен «Кҿңіл» бір ҧғым. Жҥрек-кҿңіл жҧмсарып Қҧдай 

Тағаланы тани бастайды. Таныммен бірге адамның кҿңіл жҥрегі кеңи береді. 

Таным аясы мен бірге кҿңіл аясы қоса ҿседі. Қҧран Кҽрімде Алла Тағала 

Адам атаға 18мың ғаламның біртҧтас атауларын ҥйретіп , барлығын оның бір 

жҧдырықтай жҥрегіне сыйдырғандығы туралы айтылады.  Қазақтың кҿңілге 

сыйса бҽріне сыяды» деген даналық сҿзі осы танымнан келіп шығады. 

Керісінше болған жағдайда , яғни кҿңілді жан емес дене билесе, ол тҥпсізге – 

ҿткінші жалған дҥниеге қызығады. Жалған дҥниеге қызыққан «Кҿңіл» кірлеп 

қатая береді. Адамның жҥрегіне тот (арабша «ран») тҥседі. Қҧран Кҽрімде 

Алла Тағала «Кҽллҽ бҽл рана ғалҽ қулубиһим» мҽ кҽҽну иаксибун» 

(Мутаффифин сҥресі ,14-аят). «Ақиқатында олардың жҥректерін істеген 

істерінің себебінен тот басқан» /3.127/. («Харекет» 291-бет) 

Рисаланың ҥшінші бҿлімі «Хақақат» жайында айтар болсақ, бҧл ҿте 

кҥрделі діни сауаты бар адам болмаса, кез келген адам тҥсіне бермейтін ҿте 

қҧнды шығарма деуге болады. Бҧл бҿлімде ислам дінінің ең жоғарғы 

сатысына жетудің жолы кҿрсетілген. Яғни сол жолға жету ҥшін адамдар 

қандай да бір шарттарды орындау арқылы ҿте кҥрделі жолмен жҥзеге асатын, 

бірақ ҿте керемет жетістікке жететін исламның ең биік шыңы туралы 

айтылады. Оны оқып тҥсінген адам ғана бҧл шығарманың теңіз тҥбіндегі 

маржандай  асыл қазына деп тҥсінетіні даусыз, тіптен баға жетпес мҧра деуге 

болады. 

Шайық Нажмеддин Кубра (Алла Тағаланың оған ризалығы болсын!) 

былай дейді: «Бҧл жолда тек сабырлылар мҧратына жетеді». Қҧранда осы 
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жҿнінде баян етеді: «Тек сабырлылар ғана есепсіз сыйға (кҿреді) кенеледі.» 

(Зумар 39/100). 

Хадисте де: «Сабыр – Алланың қазынасы. Оны тек ҽулие қҧлдарына 

ғана сыйлайды». Ҽзірет Қожа Ахмет Иасауиден бҧрын, кҿп ілгеріде (Адам 

атаға) шариғат берілді. Кезек Ибрахимге келгенде оған тариқат берілді. 

Ҽзірет Мҧхаммед (Алланың оған амандығы мен сҽлемі болсын!) пайғамбарға 

да хақиқат берілді. Сол кезде Ҽзірет Мҧхаммед (Алланың оған амандығы мен 

сҽлемі болсын!) Пайғамбар (жалбарынып) мінажат қылды. Тҽңірім 

хақиқатпен жҥру ҿте қиын. Ҥмбеттерім бҧл жолмен жҥре алмайды, (Аси 212) 

кҥнҽһар болады дегенде, Хақтан пҽрмен келді: «Сенің ҥмбеттеріңе шариғат, 

тариқат пен хақиқат бердім. Қаласа (шариқат пен тариқат) екеуімен жҥрсін. 

Бірақ Мҧхаммед хақиқатты ҽркімге айтпа, тек қана ариф ( «ариф» араб сҿзі 

«білуші, танушы» д мағ.) пен ғашықтарға ғана (оның сырын) ашылуға 

болады. Ҿйткені бҧл айтылмайтын «сыр ғылымы» тілмен айтып (ҧғындыруға 

тырыспа) жеткізуші болма»-деді. 

«Хақиқат жолында жҥрмін» дегендер, «Хаққа жақын шайық» деп 

танылғандар, осы хақиқат бҿлімінде айтылған жетпіс мақамнан асып, жетпіс 

мың пердені ашып, хақиқат жолына тҥссе, сонымен қатар Ҽзірет 

Пайғамбардың ( Алланың оған амандығы мен сҽлемі болсын!) кҿргендерін 

кҿрсе мағнауи (рухани) хҽлдерінің рас, сҿйлегендері де шын жҽне 

«муқарраб», «машайих» деген атқа лайық болғаны. 

Ал егер осы хақиқат бҿлімінде айтылған жетпіс мың мақамнан аспай, 

жетпіс мың пердені ашпай тҧрып, Ҽзірет Пайғамбардың ( Алланың оған 

амандығы мен сҽлемі болсын!) кҿргендерін кҿрместен «Мен Хаққа 

қауыштым» дейтін болса, ҿзі де сҿзі де жалған, нағыз Хақтың дҧшпаны 

болғаны,-дейді. 

Жалпы бҧл еңбекте жоғарыда атап айтқан ҥш бҿлімнің орындалуы мен 

шарттары туралы айтылады. Бҧдан  келетін ой Қожа Ахмет Иасауи  ҿзінің 

хикметтерінде былай жырлады: 

Мен жиырма жеті жаста пірді таптым...  

Мен жиырма сегіз жаста ғашық болдым...  

Отыз тҿртте ғалым болып, дана болдым...  

Отыз бесте мешіт кіріп, дҽурен сҥрдім...  

Отыз алты жаста болдым сақып кемел. 

"Хикмет" жолдарында Йасауидің Хамадани мектебінде "ғашық", 

"ғалым", "сақып кемел" сияқты ілім сатыларын, лауазымдарын меңгергені 

туралы айтылады. Сҿйтіп, ол отыз алты жасында сақып кемел болып, 

Хамадани мектебінің сопылық оқуын толық аяқтайды, ҿзіндік мектеп ашуға 

хҧқысы бар ең жоғарғы лауазымға ие болады. Осыдан біз оның ислам дінінің 

ең жоғарғы сатыларын жеткенін тҥсінеміз. 
Қазіргі қоғамда бҧл шығарманың маңызы ҿте зор. Себебі қазіргі таңда 

діни ағымдардың кҿбеюі, тҥрлі секталардың орын алуы болашақ 
ҧрпақтарымыздың ҿміріне қауіп тҿндіреді. Осындай қҧнды еңбектерді оқып, 
жариялап, талқылап, танысу арқасында ҧрпағымыздың діни сауаты  мен 
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тҥсінігі қалыптасады. Ата-бабамыздан келе жатқан дінімізді қҧрметтеп, 
қадір-қасиетін ҧғады. Жастарымыз ҿмірде адаспай ҿз жолдарын табады. 

Ҿз бойларына рухани қазына мен діннің алтын діңгегін қалыптастырып 
бой тҥзейді. Рухани азғындық басым болып келетін  мына заманда 
ғҧламалардың ойлары мен баға жетпес еңбектерін жарнамалап жас ҧрпаққа 
таныстыру, қҧлағына сіңіру біздің яғни ҧстаздардың бірден бір парызы деп 
білемін. Еліміздің болашағы жастардың қолында емес пе?! Сол жас 
жеткіншектерді адами ізгілік жолына тҽрбиелеп, адамгершілік қағиаларын 
бойына сіңірген тҧлға ретінде қалыптастыру - бҥгінгі кҥндегі ата-ана мен 
ҧстаздардың басты міндеті. Ел тағдырын ойлайтын, ел аманатына қиянат 
қылмай сақтайтын ҧрпақтарымыз бақытты елде еркін ҿсе берсін, 
даналарымыздың даналықтары мен ҧтаздарымыздың ҧлағаты артып, Тҽуелсіз 
еркін елімнің КЕМЕЛ азаматтары молайсын дегім келеді. 

Пайдаланған ҽдебиеттер: 
1. Қазыналы Оңтҥстік. Досай Кенжетай.Алматы -2013жыл 
2. Қазыналы Оңтҥстік. Ахмет Иасауи хикметтері тҿртінші кітап 
Алматы 2011 жыл 
3. Харекет. Омар Жҽлелҧлы. Астана -2016ж 
4. Қҧран Кҽрім кітабы 
5. Хадистер. (ғаламтордан) 

 
Аннотация 

Қожа Ахмет Иасауи мҧралары – рухани ҿмірдің негізін қалаушы, халықты рухани 
ілімге бастаушы, ар тҥзейтін ілім деп айтуға болады. Оның «Кҿңілдің айнасы» ( 
«Миратул -қулуб») трактаты ҥш бҿлімнен тҧрады. Олар шариғат, тариқат жҽне 
хақиқат. Бҧл бҿлімдерде философиялық ойлар адамзатты тҥзейтін ілім ретінде 
қарастырылған. Бҧл жҧмыста ҧлы дана ғҧламалардың философиялық кҿзқарастары 
тоғыстырылады.  

Аннотация 
Наследие Ходжа Ахмада Иасауи – основатель духовной жизни, инициатор к 

духовномау развитию народа. Его трактат  «Зеркало души» ( «Миратул-калб») состаит 
из трех разделов: шариат, тарикат и хакикат. В этих разделах философские мысли 
рассматриваются как учение,  которое корректирует человечество. В этой работе 
обобщаются философские взгляды великих мудрецов. 

Annotation 
Hodja Ahmed Yassawi‘s heritage is the founder of spiritual life the beginning of the 

spiritual teaching the teaching of everyday life.The tract consists of three parts  (Mirror Club). 
They are the Shari`ah, the Truth and the Truth. In these chapters, philosophical thoughts are 
regarded as a teaching that corrects mankind. Ithis work the philosophicai views of great wise 
schoiars are combined.  

Annatasia 
Hoca Ahmed Yassayi`nin  mirasi, ruhsal yaşamın ruhsal temellerını ruhsal ögretımın 

başlangıcı olarak ögretmektır. Onın  "Könildin ainasi"      tez üg         bölümden oluşur. Onlar 
şerıat  tarıgat ve gergek.  Bu bölümlerle  felsegı düşünceler ınsanoglunu dır daktın olarak 
görüyardu.Bu ışte bılge büyük bilgi gelsegi düsünceler düşünülmüş. 

Түйінді сөз 
Бҧл жҧмыста ҧлы дана ғҧламалардың философиялық кҿзқарастары 

тоғыстырылады.  
В этой работе обобщаются философские взгляды великих мудрецов. 
Ithis work the philosophicai views of great wise schoiars are combined. 
Bu ışte bılge büyük bilgi gelsegi düsünceler düşünülmüş. 



150 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИДІҢ ІЛІМІ. ДАНАЛЫҚ ХИКМЕТТЕРІ. 

 
Сералиева Алия Алимбекқызы 

Тҥркістан  облысы, Отырар ауданы, Шытты ауылы, 

А.Дҽрібаев атындағы жалпы орта мектебі 

 

Қожа Ахмет Яссауи – сопылық дҥниетанымның негізін қалаушылардың 

бірі, есімі ислам ҽлеміне мҽшһҥр ойшыл қайраткер аса кҿрнекті ақын. 

Ақынның толық аты-жҿні: Хазірет Сҧлтан Шейх-ул Ислам Қожа Ахмет 

Яссауи. 

Ол қазіргі Оңтҥстік Қазақстандағы Сайрам ( оны кезінде Испиджап , 

Ақсу, Ақшаһар, Ақтҧрбат деп те атаған) қаласында дҥниеге келген. Ақынның 

туған жылы ғылымда анық емес, ал 1166 жылы қайтыс болғаны туралы 

нақты жазба деректер бар. Ҽкесі  Шейх Ибраһим – тҥркі тектес тайпалардан 

шыққан ҿз дҽуірінің кҿрнекті дін қайраткері болған. Ақынның анасы Айша 

(қазақтар оны Қарашаш ана деген) Мҧса деген атақты шейхтың қызы болған. 

Ахмет Йассауи туған ауылында оқытып сауатын ашқан, оған ислам дінінен 

алғаш сабақ берген ҧстазы – Бахаул – дин Испиджаби деген ғҧлама болған. 

Болашақ жас ақын кезінде Тҥркістан (ол кезде Йассы деп атаған) 

қаласына келіп тҧрған Ҧлы Жібек жолының тоғысқан торабына  орналасып, 

бҥкіл ҽлемнен қарыс-қатынас жасап тҧрған. Йассы шаһары бҧл кезде 

Шығыстағы ҿркениет орталықтарының біріне айналған еді.  Мҧнда келіп 

Ахмет Йассауи атақты Арыстан Баб жҽне Жҥсіп Хамадани сияқты 

ғҧламалардан дҽріс алады. Бҧл туралы Ахмет Йассауи: 

Жетіде Арыстан Бабқа арнап келдім, 

Мҧстафа ҿсиетіне қанбақ болдым. 

Сол шақта мың бір зікір сарнап бердім, 

Алаңсыз Аллаға бет бҧрдыс міне, - дейді. 

Кейінірек ол Бҧхара шаһарына барып, сондағы медреселерде есімдері 

ислам ҽлеміне мҽшһҥр ҧстаздардан бірнеше жыл білім алады. Ҿзінің оқу-

білімге деген қҧштарлығын, зеректігін танытады. Бірқатар ақындармен, 

ғалымдармен, дін  қайраткерлермен танысып достасады. 

Ахмет Йассауи туған еліне – Қыпшақ даласына ислам ілімін жан жақты 

меңгерген оқымысты адам, діни қайраткер болып оралады. Ол ҿз ҿмірінің 

соңғы кҥндеріне дейін Йассы қаласына тҧрып, бҥкіл қыпшақ даласына ислам 

ілімі мен мҽдениетін, ҽдебиетін таратуға қыруар мол ҥлес қосады. 

Ақын ҿзінің есімін ҽлемге мҽшһҥр еткен «Диуани Хикмет» («Ақыл 

кітабы»), «Мират-ул Қулуб» («Кҿңіл айнасы») жҽне  «Пақырнама» атты 

шығармаларын Йассы қаласына жазады. 

Ғҧлама- ақынның Ибраһим атты ҧл баласы жҽне Гауһар Хошназ деген 

қыздары болған. Ҿздерін Йассауи ҧрпақтары санайтын адамдардың бҽрі де 

осы Гауһар Хошназдан тараған жандар болып келеді. 

Кезінде Қожа Ахмет Яссауидің ҿзінен дҽріс алып, кейінрек ҧл ҧстаздың 

сопылық дҥниетанымын насихаттаған, оны дамыта тҥскен дарынды 
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шҽкірттерінің де аз емес еді. Яссауидің алғашқы шҽкірті Арыстанбаб баласы 

Мансур болған. Екіншісі- Сайт ата Хорезми, ҥшіншісі- сҥлеймен Бақырғани, 

Мҧхаммед ДанышмендЗарнҧқи т.б. Бҧлардан басқа да Лҧқпан Перенде, 

Содыр ата, Сары Салтҧқ, Бекташ ҽулие, Қара баба сияқтыесімдері ислам 

ҽлеміне танымал болып кеткен шҽкірттері болған. 

Ахмет Яссауидің «Ақыл кітабындағы» он тҿртінші, он бесінші, он 

алтыншы, он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы хикметтерінде негізінен ҿз 

баянын жырға қосқан. Соның ҿзінде ақын «Диуани Хикметтің» басты 

идеясын айтудан ауытқып кетпеген. Қайта ақынның ғҧмырнамасы «Даналық 

кітабында» философиялық мҽнін кҿркемдік кҿрініс жетілдіре тҥскен.  Ахмет 

Яссауи ҿз ҿмірі туралы айта келіп, «не себептен алпыс ҥште кірдім жерге» 

деген сауал қояды. Ақын ҿмірбаянына бағышталған барлық хикметтер осы 

жалғыз сауалға жауап болып табылады. 

Ислам жолын уағыздаушы данышпан ақын пайғамбар жасына жетіп, 

Аллаға шҥкіршілік етеді, одан ҽрі яғни алпыс ҥш жастан асып тірі пенделер 

арасында жҥруді ҿзіне ҥлкен кҥнҽ санайды. Сол ҥшін ол астынан арнайы 

салынған орынға – хилуетке тҥсіп қалған ҿмірін сонда ҿткізеді. Бҧл туралы 

ақын ҿзінің «Даналық кітабында»: 

Таң  сҽріде дҥйсенбіде жерге кірдім, 

Мҧстапаға  қайғы тҧтып кірдім міне. 

Алпыс ҥште сҥндет деді естіп білдім, 

Бақыл айтып жер астына қадам қойдым, 

Жарық дҥниені талақ етіп, хқты сҥйдім. (64,34) 

Қожа Ахмет Яссауи 1166 жылы Яссы қаласында қайтыс болып, осында 

жерленеді. Жергілікті халық оған шағын кесене тҧрғызды. Арадағы екі жҥз 

отыз жылдай уақыт салып барып, атақты Ҽмір Темір ақынның ескі қабірі 

орнына қазіргі ҥлкен кесенесін салдырды. I 3.I 

«Диуани Хикметтің» идеялық мазмҧны 

Ақынның «Диуани Хикмет», «Мират-ул- Қулуб», «Пақыр-наме» деп 

аталатын шығармалары Ахмет Ясауидің сопылық ілімінің, дҥние танымы 

мен философиялық теориялық негізі болып табылады. Ахмет Яссауи 

дҥниетанымның жалпы желісін екіге бҿліп қарастырған жҿн. 

Біріншісі – моралдық- этикалық (парасаттылық) 

Екіншісі – сопылық хикметтер деп атауға болар еді. 

Ахмет Яссауи ілімінің моралдық – этикалық бҿлімі адамның бойындағы 

адамгершілік қасиеттердің мҽртебесін арттыра тҥсуді кҿздеп, «инсони 

камал» («кемелденген адам») дҽрежесіне жетуді мақсат етеді. Ал «кемелдік» 

дҽрежесінежету ҥшін адам сан алуан ілім-ғылым тҥрлерін игеру қажет. 

Яссауидің дҥниетанымының теориялық негізі шариғат пен марифат 

бола, ілімнің практикалық негізі тарихат болып табылады. 

Сонымен «Диуани Хикметте» «Адамның ҿзін ҿзі тануы» арқылы 

ақиқатты, яғни Хақты (қҧдайды) тану жолдары сҿз болады. Ал, сопылық 

хикметтер арқылы ақын адамның тҥпкілікті мақсаты- ақиқатқа, яғни Хаққа 

жету екенін айтады. Ахмет Яссауи «Ақыл кітабында» «Аллаға жақындай 
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тҥсу ҥшін» ҽрбір адам ҿзінің ҿмір жолында тҿрт басқыштан ҿтуі керектігін 

айтады. 

Тарихтан бізге белгілі, ислам дініндегі сопылық ағым VІІ-VІІІ 

ғасырлардан басталады. "Диуани Хикметте" негізінен тҿрт нҽрсеге аса кҿңіл 

бҿлінеді. Олар: шариғат, тарихат, хақихат, мағрифат. 

Біріншісі «Шариғат». «Шариғат»- ислам діні қағидалары мен шарттарын 

тақуалықпен мҥлтіксіз орындауды ҽрі қҧдайға қлшылық жасауды талап етеді. 

Екіншісі «Тариқат». «Тариқат» - дін ғҧламаларына шҽкірт болып, 

жалған дҥниенің тҥрлі лҽззаттарынан бас тарту. Аллаға деген 

сҥйіспеншіліктің арттыра тҥсуі болып табылады. Бҧл басқыш суфизмнің 

негізгі идеясын, мҧрат мақсатын аңғартып тҧр. 

Ҥшіншісі – «Маърифат» «Маърифат» - негізгінен дін жрлын танып білу 

сатысы деуге болады. Бҧл басқыштың негізгі талабы – кҥллі дҥниедегі 

болмыс-тіршіліктің негізгі «бір Алла» екенін танып, білу, тҥсіну, білудің ең 

жоғарғы басқышы. Сопылық тҥсінік бойынша, шариғатсыз-тариқат, 

тариқатсыз-маърифат, маърифатсыз-хақиқат болуы мҥмкін емес. Бҧлардың 

екіншісіне ҿтуі ҥшін қажетті басқыш болып табылады. 

Шариғаттың шарттарын білген ғашық, 

Тариқаттың жол-жосығын білер, достар. 

Тариқаттың бар жҧмысын ада қылған 

Хақиқаттың дариясына батар достар. 

Дидарын кҿріп болмас кҥн-тҥн ҧйып, 

Пҽк ғашықты қолға алмай, болмас жҥріп. 

Хақиқат дариясының қатері кҿп, 

Кҿзімді ілмей, дидарын кҿрдім, достар. 

Ақын бҧл ойын тереңдете тҥсіп, нақты тҧжырым жасайды: 

«Мен Алламен біргемін» деп егілмей, 

Ахыреттің азабына жегілмей, 

Жаратқанға жан-тҽніңмен берілмей,- 

Бекершілік бақилықта бақ кҥткенің. 

Шариғаттың шапанын сен кимессең, 

Тариқаттың пырығына мінбесең, 

Ой тҥбіне сҥңгіп інжу ілмесең,- 

Кіріп болмас майданына хақтықтың. 

Сонымен, Ахмет Яссауи Аллаға (яғни Хаққа) жету жолында міндетті 

тҥрде тҿрт асудан мҥдірмей ҿтуі керек деген пікір айтады. Бҧл белестер, 

жоғарғыдан кҿрсетілгендей, тҿрт ҿлшемнен тҧрады, олар: шариғат, тариқат, 

маърифат жҽне хақиқат. Ақынның айтуы бойынша, Хаққа жету жолындағы 

ҽрбір асудың (белестің) он-оннан мақамы (тоқтамы)бар. Демек тҿрт асудың 

қырық мақамын игерген пенде ғана «жабарут», «мҽлҽкут», «лахут», «насут» 

деп аталатын рухани дҥниенің сырын пайымдауға мҥмкіндік алады. 

«Жабарутты» тҥсіну адам ҥшін табиғатпен ҥйлесімділік табу керек. 

«Мҽлҽкут» ҽлеміне енген адам ҿмірдегі тіршілік мағынасына, адамның танып 

білу кҥшіне қанық болады. Адам «Лахутқа» жеткенде, бҧл жалғаннан 
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безіп,рухани ҿмірге жететін қдіретті кҥшті меңгереді. Міне, осы ҥш 

ҿлшемнің басын қосып тҧрған ҽлем «Насут» болып табылады. [І 2.І] 

Кҿркемдік ерекшеліктері 

Кезінде «Диуани Хикметті» ҧзақ жылдар бойы зерттеген кҿрнекті ғалым 

Е.Э. Бертельс бҧл дидактикалық сырындағы туындының ежелгі тҥркі 

поэзиясымен дҽстҥрлі байланысы бар екенін дҽлелдей келіп, тҿмендегі пікір 

айтқан болатын: «Ахмет Яссауи жырлары кҥні бҥгінге дейінгі қазақ 

даласынан Кіші Азияға дейін кеңінен тараған фолкьлорлық лириканың 

тҥрлерімен сырттай ҧқсас болып отырады. Бҧл ерекшелікті сопылық 

ҽдебиетте алғаш рет Яссауи бастап тҧрақтандырды. Осыдан кейін ҿзге 

елдердің дҽруіштік поэзиясында  да бҧл ҥрдіс жалғасын тапты, сҿйтіп, жазба 

поэзия мен фольклордың байланысы бҧдан былай жаңа сипат алды.» 

Ахмет Яссауи орта ғасырдағы кҿшпелі тайпалардың дҥниетанымын 

мҥкіндігін ескере отырып, исламның кейбір қағидаларын Жҧмақ пен 

Дозақтың айтысы тҥрінде тҥсіндірді.  Сол арқылы Жҧмақтың да тозақтың да 

шынайы сипаты оқырманға тайға таңба басқандай етіп айқын кҿрсетілді. 

Ҽрина бҧл айтыста жан дҥрегі кҥнҽдан пҽк, иманды жандарға ғаеа мҽңгілік 

мекен болатын Жҧмақ жеңіп шығады. Айтыстың мҧндай тҥрі ежелгі тҥркі 

жҧртында болғанын М.Қашқаридың «Дууани лҧғат-ат-тҥрк» атты сҿздігінен 

білеміз. Мҧнда айтыс Қыс пен Жаздың пікірталасы тҥрінде берілген. 

«Диуани Хикмет» кҿбінесе  11 буында не 12 буынды болып келеді. Тҿрт 

тармақтан бір шуақ қҧрайды. Ҧйқасы бізге тым жақын. Сырттай алып 

қарағанда а-а-а-ҽ, б-б-б-ҽ ҧйқасы мен келіп отырады. Рас ақын араб парсы 

ҽдебиетінде кең қолданылған ҧйқастарды пайдалана отырса да, соның ішінде 

біздің қара ҿлең ҧйқасына жақын  ҥлгілерді ҽдейі таңдап алған секілді. Қожа 

Ахмет Яссауидің «Диуан Хикмет» («Даналық кітабы») ежелгі тҥркі 

поэзиясымен қазақ ҽдебиеті арасындағы тҥрлі байланысты айқындай тҥсетін 

бейнелі сҿздер, ҧтымды теңеулер жиі ҧшырайды. Айталық мҧнда Ахмет 

Яссауи кҿңіл бағы, кҿңіл қҧсы, иман нҧры, заһар кҿзі, кҥйген кҿбелек, 

махаббат бостаны, хақиқат дариясы, ғашықтың дерті, ит нҽпсіні ҿлтіру 

сияқты ҧғымдарды сҿз зергері ретінде шебер пайдаланған. І 1.І 

Имандылық. Қанағат-ынсап. 

Қожа Ахмет Яссауидің «Диуани Хикметі» адамды имандылыққа, 

ізгілікке жетелейтін қҧдіретті кҥш, айқын бағдарлама деуге болады. Ахмет 

Яссауи ҽрбір адамның қадір-қасиетін, ҿмірде алатын орнын оның ішкі жан-

дҥниесінің тазалығымен ҿлшейді. Адамның ҿз бойындағы ізгі адамгершілік 

қасиеттерді ҧдайы жетілдіріп отыруы немесе бҥкіл адамгершілік қасиетінен 

жҧрдай болуы  сол кісінің имандылығына байланысты болып келеді. Ал 

имандылық дегеніміздің ҿзі Алланың қҧлына ғана тҽн адамгершілік 

қасиеттерді тҽрбиелеп, оны қҧдай жолына салып отыратын киелі кҥш екені 

мҽлҽм. 

Мына жалға дҥниеде ақ пен қараны, оң менсолды танытатын, ҽрбір 

пенденің қдай алдындағы парыздарын ҧмыттырмай отыратын, адамды ізгі 

істерге бастайтын аса қҧдіретті бір кҥш бар. Ол- имандылық. Адам 
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бойындағы имандылықтың  ең басты кҿрінісі мейірімді, кешірімді, ҿзгелерге 

жанашырлықпен қарау болып табылады.: 

Қайда жҥрсеңкҿңіл жҧмақ, сыпайы болғыл, 

Кҿре қалсаң мҽсҽпірді сырлас болғыл, 

Махшар кҥні тҽңірге жақын болғыл, 

Менменсінген халықтан қаштым міне. 

Ахмет Яссауидің «Даналық кітабында» қанағат сезім ҥлкен 

философиялық категория ретінде қарастырады. Ақын қанғатсыз жандарды, 

яғни нҽпсісін тия алмаған адамдарды тойымсыз итке, не ҧлып жатқан тике 

теңейді. Қанағат жайындағы мҧндай теңеу мен тҥсінік кейбір қазаз 

ақындарының жырларынан ҿзінің дҽстҥр жалғастығын тапты. Ахмет Яссауи 

нҽпсі қҧмарлықты, кҿрсеқызарлықты, қлқын-қҧмарлықты адам табиғатына 

жат қасиеттерретіне сипаттап кҿрсетеді. 

Нҽпсіден безіп шын ғашықтар Алла деді, 

Таңнан тҧрып шартарапқа кҿз жіберді. 

.... Зҽлім нҽпсім еш қоймасан отқа салды. 

Ҿне бойым ҿз-ҿзінен кҥйіп жанды.     І 2.І 

«Диуани Хикметте» адамға қажетті қанағат сезіміне мҽн беріліп, нҽпсіні 

тыя білу мҧсылмандықтың басты шартарының бірі екендігін ақын оқырманға 

қайта –қайта ескертіп отырады: 

Айдауында жҥрсең нҽпсі, шықпа зар: 

Аңырағанмен, болмас онда хақта жар. 

Тҥн ҧйқысын тҿрт бҿліп, кім сақтанар, 

Алла ісін сол адал, таза атқарар. 

Басыңдағы нҽпсіні қусаң, бақ қалар, 

Долдан азып, абыройың тапталар. 

Ерттеп мініп, шайтан малғҧн шаттанар, 

Нҽпсіңді теп, нҽпсіңді теп, бҽтшҽғар! 

Нҽпсің ақыр торға салып, қинар жан, 

Діннен қуып, топастанып ми қалған. 

Ҿлер кезде жҧрдай қылар иманнан, 

Игілік кҿп ит нҽпсіні жиғанан. 

Қазақ даласын билеген ҽкімдер мен болыстарда қҧлқынқҧмарлық ҿрбіп, 

жемқорлық етек жайған тҧста, Шал ақын ел билеушілерді имандылыққа, 

ізгілікке, нысапты болуға ҥндейді. Бҧл ҥшін Ахмет Яссауи хикметтерінде 

айтылатын ой-пікірді ортаға салады.   Адам бойындағы имандылықтың бір 

кҿрінісі болып табылатын қанағат ынсап жайындағы этикалық-дидактикалық 

тҧжырымдар бертін келе қазақ ақын жыоаулары поэзиясынан ҿзінің 

кҿркемдік жалғасын тапты. «Ақыл кітабы» адамның ішкі жан дҥниесін тҥрлі 

теріс ой пиғылдардан, шақырады: 

Сыртың жҿндеп, ішің тҥзеп ғалым болсаң, 

Машхар кҥні қолыңда ҧстар таңда барсаң. І 2.І 

«Басынан ҽркімнің бҧл жалғанда ҿтер» 

Ежелгі тҥркі поэзиясында кең ҿріс тапқан кҿркемдік дҽстҥрдің бірі – 
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адам ҿмірінің тҥрлі кезеңдерін суреттеу арқылы тҽрбиелік мҽні бар 

дидактикалықтҧжырымдар жасау екенін жоғарғыда айтылған еді. Кҿркем сҿз 

ҿнеріндегі бҧл дҽстҥрді Ахмет Яссауиже тереңмеңгерген. Мҽселен, ақынның 

«Ақыл кітабында» тҿмендегідей жыр жолдары бар: 

Елу екі жаста кештім мҥлік-малдан, 

Мал-мҥлік не тҧрады бір жанымнан... 

....Елу ҥште сол шарапты несіп қылды, 

Жолдан тайған адам едім, жолға салды. 

Ахмет Яссауи сопылық сарында ҿсиет – уағыз айтумен шектеліп 

қалмайды. Ол ҿзі ҿмір сҥріп отырған қоғамның қайраткері, белсенді ақын 

ретінде адам баласының Алла алдында ҽділ, ақиқатшыл, кеңпейілді, ізгі жан 

болуын талап етеді. Ақын «Аллаға ғашық болғандар хақ жолына тҥскендер» 

туралы айта келіп, Алланың барлығына, Қҧранның растығына кҥдік 

келтірудің ҿзі кҥнҽ екенін ескертеді. 

Ахмет Яссауи ҿз хикметтерінде Алланы танып- білу, сҥю арқылы ғана 

бҥкіл адамзатты сҥюге болады деген пікір айтады: 

Менің хикметтерімді надан естімес, 

Ділі, кҿңілі қара кеңесімді білмес- 

Тҽн сҿйлемес, жас сҿйлемес, иман сҿйлер, 

Жаннан кешкен шын ғашықтар хақты кҿздер. І 4.І 

«Диуани хикмет» басылымдары. Зерттелуі. 

Ахмет Яссаидің есімін мҧсылман ҽлеміне мҽшһҥр еткен шығармасы 

«Диуани хикмет» («Ақыл кітабы») болып табылады. Оны «Даналық кітабы» 

деп те атайды. Ақын ҿз кітабын Орта Азия мен Қыпшақ даласының 

тҥркілеріне кезінде тҥсінікті болған Шағатай тілінде жазған. Мҧның ҿзі араб 

тілінде жазылған қҧран мен тҥрлі хадис, тефсирлерді жергілікті тҥркі 

халықтарының тҥсініп оқуына мҥмкіндік берді. «Диуани хикмет» кҿшпелі 

елдің ауыз ҽдебиеті ҥлгілеріне негізделіп, тҥркі халықтары фольклорының 

тілдік- стильдік, модельдік тҽсілдерін зор шеберлікпен пайдаланып жазылған 

дидактикалық – этикалық туынды болып табылады  І 3.І 

«Диуани хикмет» тҥркі тілдес халықтардың ХІІ ғасырдан сақталып 

ҽдеби жҽдігерліктерінің бірі саналады. Бҧл ҿлеңдер жинағы қазақ ҽдебиетінің 

де орта ғасырлық нҧсқасы болып табылады. Ҿйткені Яссауи хикметтерінің 

тілін ҧзақ жылдар бойы зерттегенкҿрнекті ғалым А.К.Баровковтың пікірі 

бойынша, «Ақыл кітабы» - оғыз-қыпшақ тілінде ҿмірге келген ҽдеби туынды. 

Кезінде ол ҿлеңдер ҿте қарапайым, кҿпшілікке тҥсінікті тілмен жазылған. 

Ақын Орта Азияда бастап, Еділ жағлауына дейінгі ҧлан – ғайыр ҿлкеде 

кҿшіп- қонып жҥрген тҥркі тайпаларының бҽріне тҥсінікті болатындай ауыз 

екі сҿйлеу тілінде жырлағаны дау тудырмайды. Бірақ бертін келе жинақты 

кҿшірушілер ҿз тарапынан кҿптеген араб-парсы сҿздерін қосып жіберген   

сияқты. 

Бҧл ҿлеңдер жинағының алғашқы тҥпнҧсқасы сақталмаған. Ең ескі 

нҧсқасы ХV ғасырдың орта кезінде араб емлесімен кҿшірілген. «Ақыл 

кітабы» Қазан (1887 жҽне 1901ж.), Стамбул (1901ж.), Ташкент (1902жҽне 
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1911жж.) баспаларынан бірнеше рет жеке-жеке кітап болып басылып  

шығады. Ахмет Яссауи ҿлеңдер жинағының ең толық нҧсқасы Қазан 

басылымы болып табылады. Мҧнда 149 хикмет берілген. Соның 109 хикметі 

Яссауидің ҿзіні екені даусыз. Қалғандары шҽкірттері тарапынан жазылып, 

жинаққа еніп кеткен жыр жолдары болса керек. 

Тҥркия ғалымы Ф.Кҿпрҥллузаде Ахмет Яссауи хикметтерінің жазылу 

тарихын, поэтикасының, ҽлеуметтік бағдарын тҧңғыш рет ҽдебиеттану 

ғылымы тҧрғысынан жан жақты зерттеп, ол туралы келелі ғылыми еңбек 

жазғаны мҽлім. Ғалым 1928жылы Ахмет Яссауи поэзиясының ғылыми 

негіздер жҥйелеп, Стамбул баспаларының бірінен жеке кітап етіп шығарды. 

Қазіргі зерттеушілердің барлығы дерлік Ахмет Яссауидің жырларының осы 

басылымының негізге алып жҥр. 

Белгілі орыс ғалымдары А.Н.Самойлович, Е.Э.Бертелс, А.К.Боровков, 

Г.Ф.Благова, т.б. Ахмет Яссауи жырларын зерттей келіп кезінде оны жоғарғы 

бағалады, ҽрі ақының ҿзінен кейінгі сҿз зергерлеріне тигізген ҽсері ерекше 

атап кҿрсетті. Ахмет Яссауи поэзиясын зерттеу ісіне Э.Р.Рустамов, 

Н.М.Малаев, В.И.Зохидов сияқты ҿзбек ғалымдары да едҽуір ҥлес қосты. 

«Диуани хикметті» қазақ тіліне аударма жасағандар –М. 

Жармҧхамедҧлы, М.Шафиғи, Е.Дҥйсенбайҧлы, С.Дҽуітҧлы. 

Қожа Ахмет Яссауи «Ақыл кітабы» ғылыми тҧрғыдан  жан –жақты  

зерттеп, оған тарихи, ҽдеби, тілдік тҧрғыдан тҥсінік берген қазақтың белгілі 

Яссауитанушы ғалымы М.Жармҧхамедҧлы.  І 2.І 
Пайдаланылған ҽдебиеттер. 

1. Қазақ. Алматы «Білім» 1994 ж. 

2. Ежелгі дҽуір ҽдебиеті. Н.Келімбетов Алматы «Атамҧра» 2005 ж. 

3. Отырар энциклопедия. Алматы «Атамҧра» 2005 ж. 

4. Тҥркістанға тағзым ет.  Н.Назаров Алматы 2017 ж. 

5. inform.kz 

 
Аннотация 

Қожа Ахмет Яссауи – сопылық дҥниетанымның негізін қалаушы,есімі ислам 

ҽлеміне мҽшһҥр ойшыл қайраткер, кҿрнекті ақын. Ақынның толық аты-жҿні: Хазірет 

Сҧлтан Шейх-ул Ислам Қожа Ахмет Яссауи. «Диуани Хикметте» «Адамның ҿзін ҿзі 

тануы» арқылы ақиқатты, яғни  Хақты (қҧдайды) тану жолдары сҿз болады. Ал, 

сопылық хикметтер арқылы ақын адамның тҥпкілікті мақсаты- ақиқатқа, яғни Хаққа 

жету екенін айтады.  «Ақыл кітабында» «Аллаға жақындай тҥсу ҥшін» ҽрбір адам 

ҿзінің ҿмір жолында тҿрт басқыштан ҿтуі керектігін айтады.   Тарихтан бізге белгілі, 

ислам дініндегі сопылық ағым ҤІІ-ҤІІІ ғасырлардан басталады. "Диуани Хикметте" 

негізінен тҿрт нҽрсеге аса кҿңіл бҿлінеді. Олар: шариғат, тарихат, хақихат, мағрифат. 

Қ.А. Яссауидің «Диуани Хикметі» адамды имандылыққа, ізгілікке жетелейтін 

қҧдіретті кҥш, айқын бағдарлама деуге болады. Ҽрбір адамның қадір-қасиетін, ҿмірде 

алатын орнын оның ішкі жан-дҥниесінің тазалығымен ҿлшейді. Адам бойындағы 

имандылықтың  ең басты кҿрінісі мейірімді, кешірімді, ҿзгелерге жанашырлықпен қарау 

болып табылады. Ахмет Яссауи сопылық сарында ҿсиет – уағыз айтумен шектеліп 

қалмайды. Ол ҿзі ҿмір сҥріп отырған қоғамның қайраткері, белсенді ақын ретінде адам 

баласының Алла алдында ҽділ, ақиқатшыл, кеңпейілді, ізгі жан болуын талап етеді. 
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Түйінді сөз 

Қ.А.Яссауидің «Диуани хикметі» адамды имандылыққа, ізгілікке жетелейтін 

қҧдіретті кҥш. 

«Дневник мудрости» Яссауи – это мощноя сила, которая ведет людей к 

нравственности и добру. 

Yassayi is «Divaint Wisdom» is a powerful force that leads people to moralty and 

goodness. 

 

 

ИСФИЖАБ ҒҦЛАМАСЫ – МҦХАММЕД ИБН АХМЕТ ЮСУФ 

ҼЛ-ИСФИЖАБИ 

 
Мансҧров Н., Асхатҧлы Ж., 

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік 

университеті, Тҥркология ғылыми-зерттеу институты 
 

Сайрам мен Тҥркістан Қазақстан тарихында аса маңызды рҿл атқарған 

ежелгі мҽдени, сауда, қолҿнер орталықтары саналатын қалалар. Баска кҿне 

шаһарлар сияқты олар да заманында Орта Азия мен Шығыс Тҥркістанға, 

Ҥндістан мен Қытайға, Таяу Шығыс пен Жерорта теңізі жағалауына жол 

сілтейтін керуен жолдарының тҥйіскен жерінен орын тепкен. Тарихшылар 

мен жағрапияшылардың жазбаларынан белгілі болғандай, ежелгі Сайрам 

Шымкент қаласының шығысында орналасқан он екі шақырымдай жердегі 

мекен. Ертеде Исфижаб деп аталған бҧл шаһар мҽдениет пен ҿркениеттің 

орталығы болған. Ислам діні қалыптасып, оның мектебін дҥниеге келтірген 

шаһар танымал саяхатшылардың, жылнамашылар мен тарихшылардың 

еңбектерінен кең орын алған. Онда Исфижаб атымен танылған шаһардың 

халқы дінге берік, адал, ізгі ниетті, тақуа болғандықтары жайлы да жиі 

айтылады. Ҽдебиет пен мҽдениет ҿркен жайып, мектеп-медреселер де кҿп 

болғандығы туралы мҽліметтер де жетерлік. Сондай-ақ тарихи сипаты мен 

ҽлеуметтік-саяси орны, аумағы, табиғаты мен  орналасуы жайлы тарихшылар 

мен саяхатшылардың тілге тиек еткен қҧнды деректері бар. Солардың бірі 

ретінде В.В.Бартольдтің шығыс ғҧламаларының келтірген дҽйектемелері 

негізіндегі ҧсынған жазбаларын айтуға болады [1, 176-177 бб.].  

Исфижаб бҥгінгі Сайрам қаласының кҿне атауы. Ол Тҥркістан 

облысының аумағына қарасты елдімекен. Кезінде мҽдени орталық ретінде 

танылған бҧл қалада Ислам дінінің кҿп саласы оқытылды. Соның ішінде 

фикһ (қҧқық) ілімі ерекше орын алды. Бҧл ілімге деген қҧштарлық талай 

тҧлғаларды танытып та ҥлгерді. Сондықтан ежелден бері ғҧламалардың 

ыждақаты мен талаптарының арқасында қалыптасқан мектеп кҥні бҥгінге 

дейін ҿзектілігін жойған емес. Аталған салада қазақ дҥниетанымымен біте 

қайнасқан Ҽбу Ханифа мҽзһабының рҿлі Ислам ҽлемінде ҿз орнын алып та 

ҥлгерген.  

Мҽзһабтың бастауы сонау Пайғамбарымыздың (с.а.у.) шҽкірті болған 

сахаба Абдулла ибн Масғудқа барып тіреледі. Ол ертеде араб жазирасынан 

Ирак жеріне қоныс аударып, Куфа, Бағдад, Тус, Хорасан қалаларында білімін 
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толықтырған. Кезінде онда кҿптеген ғҧламалар шығып, ғылыми орталықтар 

ашылған болатын. Нҽтижесінде, ҿңірде Ислам ғылымы ілгері дамып, 

Амудария мен Сырдария ҿзендері бойында орналасқан Мҽуереннаһр 

елдеріне тараған. Міне сондай ілімнің орталығына айналып, тҥрлі салада 

кҿптеген ғалымдар танылған шаһардың бірі – Исфижаб. Ол кҥні бҥгінге 

дейін ханафи мҽзһабының қҧқықтық бағытын қазақ жерінде таралуына 

септігін тигізіп келеді.  

Исфижаб шаһарында туып, Ислам ҽлеміне танылған ҽрі бірнеше 

еңбектер қалдырған, ғалым, фикһ ғҧламасы – Мҧхаммед ибн Ахмет Юсуф 

ҽл-Исфижаби (-591 һ.ж.). Оның ҿмірі жайлы деректер аса кҿп емес ҽрі толық 

бҥгінгі кҥнге келіп жетпеген. Ол ерте жасында білімге ынтызар болып, 

шҽкірттерінің арасында белсенділік танытып, ҿсе келе ханафи мҽзһабын 

дҽріптеген, Исфижабтың кҿрнекті ғалымына айналған. Оның фиқһ саласында 

«Мҧхтасар ҽл-Қудури» еңбегіне тҥсініктеме (шарх) берген «Зад ҽл-фукаһа» 

кітабы ғалымдар арасында кеңінен танылған.   

Имам ҽл-Қудури (362-440 һ.ж.) Бағдад ҿлкесінде ханафи мҽзһабының 

таралуына бірден бір себепші болған ғалым. Ол кісінің туындыларына 

кҿптеген фиқһ ғалымдары сілтеме жасаған. Соның бірі сҿз етіп келетін ҽл-

Исфижаби. Ҽл-Исфижаби соңында Убайдуллаһ ибн Ибраһим ибн Ахмет ҽл-

Махбуби (-630 һ.ж.) деген шҽкірті қалған. «Ҽл-уафи бил уафият» кітабында 

ҽл-Махбуби Мҽуереннаһр жерінде ханафи мҽзһабын таратқан соңғы ғалым 

ретінде белгілі.  

Ҽл-Исфижабидің бірнеше еңбектері бар. Атап айтқанда, «Нисаб ҽл-

фукаһа», «Зҽд ҽл-фукаһа», т.б. Ҿкінішке орай «Нисаб ҽл-фукаһа» туралы 

дерек жоқ. Ал «Зҽд ҽл-фукаһа» Ислам дініндегі қҧқықтық мҽселелерді, оның 

ішінде, талақ, неке, сауда-саттық, аңшылық, мирасқорлық жҽне т.б. 

тақырыптарды жан-жақты талқылаған. Бҧл ҿз кезегінде ертеде Ҽбу Ханифа 

салған фиқһ бағытында ҿте танымал болған. Себебі, онда автор ислам 

дініндегі барлық парыз амалдардың ҥкімін біртҧтас етіп жинақтап жазған 

алғаш кітаптардың бірегейі саналады [2, 5 б.].  

Аталмыш кітап «Мҧхтасар ҽл-Қудури» тҥсініктемесі. Бҧл туынды жайлы 

кҿптеген ғалымдар оң пікірлерін білдіріп кеткен. Солардың ішінде Имам Ала 

ад-Дин ас-Самарқанди ( -537 һ.ж) ҿзінің «Тухфат ҽл-фуқаһа» атты еңбегінде: 

«Расында, ҽл-Қудуридің «Мҧхтасар» деген туындысы фиқһ іліміндегі ең 

маңызды деген сҿйлемдердің жинақтаушысы. Оған кез келген заманда 

сҧраныс туады жҽне оған сҥйсінгендер жетістікке жетеді» деген [2, 5 б.].   

Бҧл тҧрғыда ҽл-Исфижабидің орнын ерекше атап кетуге болады. 

Ҿйткені ол ханафи бағытындағы «Мҧхтасар ҽл-Қудури» еңбегін жойылудан 

сақтап, оған ауқымды тҥсініктеме жазған ҽрі фиқһ саласына қайта ендірген 

ғалым. Ҿз кезегінде ҽл-Исфижабидің ханафи мҽзһабын жаңғыртуға 

бағытталған қажырлы еңбек жасағандығын айқындайды. Осы еңбек фиқһ 

ғалымдарының арасында «ҽл-китаб» атымен танымал. Егер қандай да бір 

білім ізденуші «ҽл-китаб» оқыдым дейтін болса, онда ғалымдар «Мҧхтасар 

ҽл-Қудури» екенін бірден білетін болған. Бҧл ғалымдар арасында кітаптың 
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қаншалықты маңызды болғандығын аңғартады. 

Сондай-ақ, ғалым ҽл-Исфижаби артынан осындай қҧнды еңбекке 

тҥсініктеме жазу арқылы ханафи бағытын Орталық Азия ғалымдарының 

арасында тамырын кеңге жайған бірден бір тҧлға. Сондай ғалымдардың бірі 

Имам Ала ад-Дин ас-Самарқанди бҥкіл фиқһ ғалымдары ҽл-Исфижабидің 

еңбегіне қатты қызығушылық танытқандығын атап кеткен. Мысырлық 

тарихшы ғалым, ханафи мҽзһабының ҿкілі Қасим ибн Қутлубаға (802-879 

һ.ж.) ҽл-Исфижаби туралы былай деген: «Мҧхаммед ибн Ахмет Юсуф ҽл-

Исфижаби ҽл-Қудуриға шарх жасаған ҽрі ол фиқһ ғалымдарының арасында 

ҿте пайдалы дҥние қалдырған» [3, 256 б.].   

Расында, бҧл еңбек ханафи ҿкілдерінің арасында ҧзақ уақыт бойы қҧнды 

саналған. Солардың ішінде Сайд Бакдаш былай деген: «Шын мҽнінде, «Зҽд 

ҽл-фукаһа» ҿте ерекше ҽрі ауқымды кітап. Ол тҧрғанда басқа кітаптарды 

басып шығаруды кейінге қалдырған жҿн» [4, 382 б.].   

Оның айтуынша, бҧл кітаптың мынадай ерекшеліктері бар: 1) автор 

қарапайым сҿйлемдер қолданған, осының салдарынан негізгі мағыналары 

оқырмандарға тҥсінікті болған; 2) автор негізгі ойды нақтылау ҥшін Қҧран 

аяттарды, хадистерді, ижма (ғалмдардың ортақ шешімі), қабыл етілетін 

кҿзқарастарды тілге тиек еткен; 3) автор тек ханафи еңбектерімен ғана 

шектелмеген. Онда Имам Мҽлик (715-796 ж.), Имам Шафиғи (767-820 ж.), 

Ахмет ибн Ханбал (780-855 ж.), секілді басқа мҽзһаб ҿкілдерінің де 

кҿзқарастары жетерлік. Бҧл ғалымның бірбеткейлік емес, объективті 

кҿзқараста болғанын айқындайды. Бҧл ҿз кезегінде қазіргі тҿрт мҽзһабқа 

бҿлінген фиқһ саласында жазылған кҿптеген еңбектерге сілтеме ретінде 

негізгі дерек бола алады.  

Бҥгінде Ҽбсаттар Дербісалиев танытып жҥрген Исфижабтардың 

қатарында Мҧхаммед ибн Ахмет Юсуф ҽл-Исфижаби есімі аталмаған. Оның 

«Қазақ даласының жҧлдыздары» еңбегінің «Ежелгі Сайрам мен Тҥркістан 

ғҧламалары» атты тарауында Исфижабтан шыққан ҥш ғалымның аты 

аталады. Олар: Ахмет ибн Мансур аз-Зафарами ҽл-Исфижаби (-1087 ж.қ.б.); 

Ҽбу-л-Хасан ҽл-Исфижаби (-989 ж.қ.б.); Ҽли ибн Мҧхаммед ҽл-Исфижаби 

[5].  

Шынында, қазақ даласына ислам туы тігілгеннен бастап мҧнда болған 

араб, парсы саяхатшыларының, жылнамашы, тарихшыларының кҿпшілігінің 

еңбектерінен Исфиджаб-Сайрам қаласы жайлы мағлҧмат ҽсте ҥзілмеген дей 

келе, Исфижаб туралы сҿз етілген тарихи шығармаларды тізбектеп, олардың 

тарихи негіздемелерін ҧсынып, аталуына да сипаттама беріп отырады. 

Солардың қатарында Орта Азиялық ҽл-Хорезми, Ибн Хордадбек, ҽл-

Балазури, Йақҧт ҽл-Хамауи ар-Руми, Махмҧт Қашқари, т.б. айтып ҿтеді [5, 

70-71 бб.].  

Алайда, біз қарастырған ғалым туралы деректер жайлы сҿз етілмейді. 

Сондықтан Мҧхаммед ибн Ахмет Юсуф ҽл-Исфижаби тҧлғалық тҧрғысынан 

келесі тҧлғаның бірі болмақ. Ал оның қалдырған еңбектерін кеңірек 

қарастырып, одан ҽрі зерттеу жасау біздерді кҥтпеген жаңалықтарға жетелеуі 
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мҥмкін. Сонымен қатар қазақ дҥниетанымының негізгі қайнары ертеден 

ислам діні болғандықтан аталмыш ғалымның қалдырған діни ілім 

мирастарынан аларымыз кҿп болатыны сҿзсіз. Бҧған қоса қазіргі таңда 

Қазақстан мҧсылмандар діни басқармасы тарапынан қоғамның ағысына 

байланысты қҧқықтық (фиқһ) пҽтуа шығару жҧмыстары жҥргізіліп жатқаны 

белгілі. Соған байланысты бҧл ғалымның тың еңбектерін ортаға салып, 

талқылап, қҧқықтық тҧрғыда жаңа діни бастамалар, идеялар мен 

пҽтуҽлардың шығуына ықпалын тигізеді деп білеміз.  

Қазіргі уақытта «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында халқымызға 

рухани жол кҿрсететін ҽрі нақты қадам ретінде қарастыратын болсақ, онда 

аталмыш ғалымдардың қалдырған еңбектерін жинақтап, оларға талдау жасау 

ҿте маңызды. Бҧл бағдарлама аясында еліміздің дінтанушы ғалымдары 

Қазақстан мҧсылмандар діни басқармасымен бірігіп қазақ ҧлтына тҽн болған 

тҿл діни мектепті қалыптастыруда негізгі қайнар кҿздердің бірі болуы бек 

мҥмкін. Ҿйткені мҧндай мектеп ҿз кезегінде қазақ даласына нығайып 

орныққан исламның ертедегі ҧстанымын жаңғыртып, салт-дҽстҥрлер мен 

ҽдет-ғҧрыптарды саралап, қазақтың бойындағы қҧндылығы мен діни 

болмысын ҿскелең ҧрпаққа жеткізуде кҿпір болу арқылы қазіргі заманмен 

ҧштастырып, тҥрлі діни ағымдардың қалыптасуына тосқауыл болады деп 

білеміз.  

Осындай рухани жаңғыру тҧрғысындағы ізденістер сҿзжоқ, бҧрын 

соңды танылмаған Мҧхаммед ибн Ахмет Юсуф ҽл-Исфижаби жҽне оның тың 

еңбектерін ортаға салып, талқылап, діни танымдық сипаттарын жарыққа 

шығаруды сҧранады. Бҧл ҿз кезегінде елімізде тҿл діни мектепті 

қалыптастыру ҥшін де маңызды фактордың бірі болмақ.    
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Түйін 

Мақала елге таныла қоймаған, ҿмір деректері мен шығармашылығы бҥгінгі кҥнге 

дейін жетпеген, Исфижаб шаһарында туып, Ислам ҽлеміне танылған ғалым, фикһ 

ғҧламасы – Мҧхаммед ибн Ахмет Юсуф ҽл-Исфижаби жайлы. Онда ғалымның 

еңбектері, оның мазмҧны мен мҽні талданып, фикһ саласындағы орны сҿз етіледі. Талдау 

барысында Мҧхаммед ҽл-Исфижабидің ислам ҽлеміндегі орны аталып, еңбектерінен 

мҽліметтер келтірілді. Сондай-ақ ғалымның ханафи мҽзһабын жаңғыртуға 

бағытталған қажырлы еңбек жасағандығы сараланды.  

Кілтті сөздер: Исфижаб шаһары, фикһ ғҧламасы, ханафи мҽзһабы, рухани 

жаңғыру.   

Резюме 

Статья была написана о известном ученном своей жизнью и творчеством в 

исламском мире, Мухаммеде бин Ахмад бин Юсуф аль-Исфижаби, который родился в 

Исфижабе. Обсуждаются труды ученого, его содержание и сущность, а также место в 
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сфере науки фикха. В анализе было подчеркнуто место Мухаммеда аль-Исфижаби в 

исламском мире. Также он представлен как один из ученных ханафитского мазхаба.  

Ключевые слова: город Исфижаб, ученный фикха, ханафитский мазхаб, духовное 

возрождение.  

Summary 

The article was written about the famous scholar of his life and work in the Islamic world, 

Mohammed bin Ahmad bin Yusuf al-Isfijabi, who was born in Isfijab. Discusses the works of the 

scientist, its content and essence, as well as a place in the field of science fiqh. The analysis 

highlighted the place of Mohammed al-Isfijabi in the Islamic world. He is also represented as 

one of the scientists of the Hanafi madhhab.  

Key words: the city of Isfijab, scholar fiqh, Hanafi madhhab, spiritual revival. 

 

 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУДІҢ НЕГІЗІ 

 
Турсынбаев А.З. 

«Тҥркістан облысының ҽдістемелік орталығы» КММ,  

Тҥркістан қаласы 

 

Қазақстан Республикасының тҽуелсіз мемлекет мҽртебесін алуы, білім 

беру жҽне мемлекеттік жастар саясаты туралы заңдардың қабылдануы 

жастар тҽрбиесіне жаңаша кҿзқараспен қарауды талап етеді. Қазақстан 

Республикасының орта білімді дамыту тҧжырымдамасында тҽрбие беру 

ҥрдісінде қазақстандық патриотизм адамгершілік идеяларын қалыптастыру 

негізінде қҧру керектігі айтылса, іс жҥзінде бала бойына адамгершілік 

тҽрбиесін сіңіру педагогтардың іс-тҽжірибесінде қолданылып келеді.  

Тҽуелсіздік жылдарында еліміз саяси реформа мен экономикалық 

жаңғыруды қатар жҥргізіп, белгілі бір нҽтижеге жетті, қазіргі уақытта жаңа 

тарихи кезеңге – Рухани жаңғыру кезеңіне аяқ басты. Рухани жаңғыру бізден 

бҽсекеге қабілетті болып, кез-келген мҽселеге прагматистік тҧрғыдан 

қарауды, ҧлттық бірегейлігімізді сақтай отырып дамуымызды талап етеді. 

Рухани жаңғырудың ең негізгі шарттарының бірі – білімді, кҿзі ашық, 

кҿкірегі ояу болуға ҧмтылу. ҚР бірінші Президенті Н.Назарбаев «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты Бағдарламалық мақаласында атап 

кҿрсеткендей, «табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін 

ҽрқайсысымыз терең тҥсінуіміз керек… Себебі, қҧндылықтар жҥйесінде 

білімді бҽрінен биік қоятын ҧлт қана табысқа жетеді» деп кҿрсеткен. 

Бҥгінгі жас ҧрпақ - болашақ маман Қазақстан Республикасы «Білім 

туралы» Заңының 8-бабында кҿрсетілген міндеттер бойынша: «Ҧлттық жҽне 

жалпы адамзаттық қҧндылықтарды игеріп, ғылым мен практика 

жетістіктеріне негізделген білім алулары керек». Біздің ҧстаздарымыз 

оқытудың жаңа технологияларын енгізіп, білім беруді ақпараттандырып, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу арқылы оқытуды 

сауатты, сапалы жҥзеге асырып, мамандардың кҽсіби қҧзіреттілігін 

қалыптастырғанда ғана қоғамымыздың дамуына елеулі ҥлес қоса алады. 

Оқу-тҽрбие процесін жаңартумен қатар, оны жҥзеге асыратын ҽрбір 
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педагогтың кҿзқарасын, оқушымен қарым-қатынасын тҥбегейлі ҿзгерту, ҽр 

баланың жеке жҽне жас ерекшелігіне қарай дербес дамуын қамтамасыз ету, 

оларға білімнің ҿз мҥддесі ҥшін қажеттігін сезіндіру, қҧзырлылығын 

айқындау – бҥгінгі кҥнгі педагогтердің алдына қойылған басты мҽселе. Жаңа 

мазмҧндағы білім жҥйесін енгізу ҥшін мҧғалім педагогикалық, 

психологиялық, философиялық, физиологиялық жҽне т.б. салалар бойынша 

зерттеулер жҥргізіп, нҽтижелерін ҽрбір педагог ҿзінің іс-тҽжірибесіне 

енгізуге асығуы керек. Себебі, ҿркениетті елдің білім саясаты жаңашыл 

ҧстаздың тың кҿзқарасын қажет етеді. 

Оқыту, білім беру, тҽрбиелеу - баланың ішкі жандҥниесінің біртіндеп 

дамуына ҽсер ететін, тҥрткі болатын, жағдай жасайтын, оларды іске 

асыратын сыртқы факторлар екені анық. Еліміздің ертеңі, ҧлтымыздың 

болашағы – бҥгінгі мектеп қабырғасында отырған бҥлдіршіндер екені мҽлім. 

Олардың қамын ойлау баршамыздың парызымыз. Бҥгінгі білім берудің 

сапалы болуы ҥшін мҧғалімнің жан-жақты болуымен қатар, ҧстаздың 

мамандығына деген шынайы сҥйіспеншілігінің, шығармашылық қабілетінің, 

балаға деген кіршіксіз қасиеттерінің болуы тиіс. Жоғары қасиеттерге ие 

тҧлғаны қалыптастыру ҥшін мҧғалімнің кҽсіби дағдылары мен қасиеттері, 

икемділіктері жаңаша қырынан сипаты болуы керек. Мҧғалімнің дағдылары, 

ҿз мамандығына қатысты білім жҥйесі, жҧмыс істеу шеберлігі, мҽдениеті, 

психологиялық қасиеттері, қарым-қатынас стилі, педагогикалық ҽдеп, жҥріс-

тҧрысы т.б. жатқызамыз.  

Сапалы білімнің негізі – жан-жақты ақпараттық материалдарды, кҿрнекі 

қҧралдар мен жаңа инновациялық технологияларды, ҽдіс-тҽсілдерді 

пайдалана отырып оқушыға білім беру. Инновациялық технологияларды 

меңгеруі – мектеп мҧғалімі ҿзінің шығармашылық іс-ҽрекетінің арқасында 

тҧтас педагогикалық ҥрдісті тиімді ҧйымдастыруы ҥшін қазіргі 

қолданыстағы жаңашыл технологияларды толық меңгеруі болып табылады. 

Жаңа иновациялық технологияларды ғылыми ізденіс пен тҽжірибеге енгізуде 

ҿз ҥлесін қосуы қажет. 

Мҧғалім оқу-тҽрбие ҥдерісі бойынша ҿн бойында кездесетін 

педагогикалық жағдайларды, ҿзгеріс-қҧбылыстарды талдай алуы керек, соны 

туындататын себеп-салдарларды анықтай білуі тиіс жҽне соның негізінде 

тҥрлі жағдайларда шешім шығаратын дҽрежеге ие болуы қажет. 

Ағартушылық қызметтегі мҧғалімнің адамгершілік ҧстанымы бала 

тҽрбиесіне негізделуін қарастырады. Соның нҽтижесінде ҧлттық 

қҧндылықтарды бойына қалыптастырған оқушы ҿзара бірлестікте жҧмыс 

жасай алатын тҧлғаға айналады. Сонымен қатар, ақпараттық технология – 

қазіргі уақыттағы білім берудегі ең белсенді, тиімді технологиялардың бірі 

болса, ақпараттық технологияны жақсы меңгерген жаңашыл бағыттағы ҧстаз 

сабақ беру ҽдіс-тҽсілдерін де тҥрлендіре алуы керек. Ол қазіргі кездегі 

қоғамның мҧғалім алдына қойып отырған талабы. 

Еліміздің тҽуелсіздік алып, егемендікке жетуі қазақ халқының жҽне 

республикада тҧратын басқа да халықтардың ҧлттық дҥниетанымының 
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ҿсуіне жағдай жасады. Жас жеткіншектерді Отанын сҥюге тҽрбиелеу бір 

кезеңдік іс емес. Патриоттық тҽрбиені қалыптастыру процесінің ҿз 

идеологиясы жҽне айқын жҥйесі бар. Білім ордаларында жас жеткіншектерді 

Отанын сҥюге тҽрбиелеу қазақ халқының батырларының ҿмірі мен 

ерліктерін, туған жерін жауларынан қаймықпай қорғағандықтарын баяндау 

арқылы жҥзеге асырылады. Сондықтан ҧстаздар Қазақстан патриотизмін 

арттыруды ҿз дҽрістері мен ізденістерінде басты назарда ҧстауы тиіс. 

Жаңа кезеңдегі білім берудің ҿзекті мҽселесі рухани тҽрбие беру болса, 

қҧнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған 

кезінен басталуы керек. Баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, 

қайырымдылық сияқты қҧнды қасиеттерді сіңіріп, ҿз-ҿзіне сенімділікті 

тҽрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль атқарады. Рухани тҽрбие 

беру - екі жақты процесс. Бір жағынан ол ҥлкендердің, ата - аналардың, 

педагогтардың балаларға белсенді ықпал жасаса, екінші жағынан – 

оқушылардың белсенділігін қамтитын сезімдері мен қарым-қатынастарынан 

қҧралады. Сондықтан мҧғалімдер оқушылардың білімге деген ынта-

ықыласын, қызығушылығын арттыру ҥшін ҽр тҥрлі жаңа ҽдістемелік іс-

ҽрекеттерді, жаңа технологияларды қолданып сабақ ҿткізу тиімді. Егемен ел 

атанып, Тҽуелсіздіктің туы желбірегеннен бастап ҿскелең ҧрпақты 

отансҥйгіштікке, ҧлтжандыққа баулу ісі, ҧмыт болған ҧлттық 

қҧндылықтарымызды ҥйрету кҥн тҽртібіне қойылды. Кең байтақ қазақ 

даласын пана еткен тілі басқа болса да тілегі бір, тҥрі басқа болса да жҥрегі 

бір барша халықтың бойына қазақстандық патриотизмді дарыту бҥгінгі 

кҥннің басты мҽселесі. Бҥгінде бҧл мҽселе барлық қоғамдық, мемлекеттік, 

саяси, мҽдени-рухани тақырыптардың ҿзегіне айналуда. 

Бҥгінгі таңдағы Қазақстан жайында оқушылардың рухани танымдық 

сезімін қалыптастырудың, адамгершілікке негізделген ҧлтаралық береке, 

бірлікті, ынтымақтастықты, бейбітшілікті нығайтудың маңызы ерекше. 

Осыған байланысты оқу-тҽрбие ҥрдісінде оқушыларды отансҥйгіштікке, 

ерлікке, адалдыққа, елін, жерін қорғауға, шыншылдыққа тҽрбиелеу қажет. 

Рухани қҧндылықтар ҥлкен мен кішінің арасындағы шынайы қарым-

қатынас кезінде бала бойына дариды. Ал мҧғалімнің басты мақсаты - ҿзіндік 

рухани қҧндылықтарын оқушы бойына дарыта отырып, оның жҥрек 

тҥкпіріндегі рухани қазынасын жарыққа шығару, ҽрбір баланы жеке тҧлға 

ретінде жетілдіру ҥшін оның бойындағы бар қҧндылықтарды дамытады. 

Мектеп қабырғасында жақсы тҽрбиеленген, саналы білім алған шҽкірт ҿмірде 

ҿз орнын табады. Ол ҥшін ең ҽуелі ҧрпағымызды бала кезінен-ақ ҧлттық 

тҽлім-тҽрбиеге, рухани адамгершілік ҽдетке, азаматтық мҽдениетке баулу 

керек. Сонда жас ҧрпақ елі ҥшін азамат, имандылық қасиеттерді жақсы 

білетін тҧлға болып қалыптасады.  

Баланың ҿмірге деген белсенді кҿзқарасының бағыты ҥлкендер арқылы 

анықталады. Тҽрбиелеу, білім беру жҧмысының мазмҧны мен формалары 

балалардың мҥмкіндігін ескеру арқылы нақтыланады. Сыпайылыққа, 

адамгершілікке, ҥлкенді сыйлау қасиетіне, еңбекке тҽрбиелеу кҥнделікті 
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ҿмірде ҥлкендердің жҧмысты ҧйымдастыру процесінде, ойын жҽне оқу ісінде 

жоспарлы тҥрде іске асады. Рухани тҽрбие — бҧл дҧрыс дағдылар мен ҿзін-

ҿзі ҧстау дағдыларының нормалары, ҧйымдағы қарым-қатынас мҽдениетінің 

тҧрақтылығын қалыптастырады. Жеке адамның адамгершілік санасының 

дҽрежесі оның мінез-қҧлқы мен іс ҽрекетін анықтайды.  

Қорыта келгенде, тҽрбие мҽселесі халықтың ғасырлар бойы жинақтап, 

іріктеп алған озық тҽжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ҧрпақтың бойына 

сіңіру, ҿмірге деген кҿзқарасын жҽне оған сай мінез-қҧлқын қалыптастыру 

уақыт талабынан туындайды. Ҽр заманның ҿз міндеті, ҧрпаққа қояр талабы 

бар. Мемлекеттің дамуы - ҧрпақтың уақыт талабына сай бейімделіп, мҽдени 

ортаға қалыптасуға деген ҧмтылысына байланысты. Сондықтан, білім беру 

жҥйесінде болып жатқан ҿзгерістерде баланы тҽрбиелеу осы заман талабына 

сай ҥйлесімді іс-ҽрекеттерді қолдануды міндеттейді.  
 

Аннотация 

Рухани мҽселе адамның санасын кҥрт ҿзгерту, қоғам жаңғыруының ең кҥрделі, ең 

қиын саласы. Рухани жаңғыру – адам баласының, оның ішкі ҽлемінің жаңаруы, сана-

сезімі, жаңа ҿзгерісті қабылдау білуі. Рухани жаңғыруда ҿркениеттің ҿрге жҥзуімен 

байланыстырылады.  

Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 

ҧлттың алдағы кезеңдегі жҥріп ҿтер айқын жолын кҿрсеткен тарихи қҧжатқа 

айналды. Сана сезімі биік, дҥниетанымы мол, парасаттың, мҽдениеттің, салт-

дҽстҥрдің қҧндылығын тҥсінген адамға бҧл мақалада ҧлттың алдағы кезеңдегі жҥріп 

ҿтер бағыт жолы айқындалған. Ҽр заманның ҿз міндеті, ҧрпаққа қояр талабы бар. 

Мемлекеттің дамуы - ҧрпақтың уақыт талабына сай бейімделіп, мҽдени ортаға 

қалыптасуға деген ҧмтылысына байланысты. 

Түйінді сөздер 

Рухани жаңғыру, тҽрбие, ҧлттық қҧндылықтар, оқу ҥдерісі, отансҥйгіштік, 

ҧлтжандылық, адамгершілік. 

 

 

ТҤРКІСТАННЫҢ ҦЛЫ ТҦЛҒАСЫ – АБЫЛАЙ 

 
М.Б. Қожа 

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-тҥрік университеті, Тҥркістан қ. 

 

Елбасы Н.Назарбаев «Ҧлы даланың жеті қыры атты» мақаласында «Ҧлы 

дала Ҽл-Фараби мен Ясауи, Кҥлтегін мен Бейбарыс, Ҽз-Тҽуке мен Абылай, 

Кенесары мен Абай жҽне басқа да кҿптеген ҧлы тҧлғалар шоғырын дҥниеге 

ҽкелді» деп кҿрсеткен болатын. Планетаның «2 мың ҧлы тҧлғасы» атты 

Харьков қаласында шыққан анықтамаға қазақтын ҿткен тарихынан бір-ақ 

қайраткері ғана енген: Абылай хан. Бірақ ондағы анықтама [1, с. 7] бар жоғы 

бірнеше сҿйлемнен ғана турады. Тарихымыздың ҧлы тҧлғасы – Абылайдың 

қайраткерлігі, кісілігі мен адами қасиеттері ҽлі де ғылыми негізде, яғни 

тарихи қҧжаттар негізінде сомдалды деп айта алмаймыз. Энциклопедиялық 

анықтамаларда оның тҧған жері кҿрсетілмейді, тҧған-ҿлген жылдары ҽрқилы 
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етіп беріліп жҥр [2, 21-25 бб.; 3, 52-55 бб.]. 

Шоқан Уҽлиханов жазбаларына қарағанда Абылай Тҥркістан қаласында 

немесе қазіргі Тҥркістан облысы аумағында дҥниеге келген [4, с. 111]. 

Голанддық ғалым Николаас Витсен жазбаларына қарағанда Абылай атасы 

қанішер Абылай Созақ қаласынын билеушісі болған [5,с.67]. Шоқан 

Уҽлихановтың кҿрсетуінше Тҥркістан қаласын жау шауып ҽкесіне ҿлтіргенде 

Абылай 13 жаста [4, с. 111] болған. Жетім бозбала жҧпыны тіршілікте ҿмір 

сҥргені, кҥн кҿру ҥшін ҿзінің тегін жасырып бай адамдардың малын баққаны 

туралы халық жадында сақталған аңыздар қағаз бетіне тҥскен. Абылай 

бірнеше мҽрте ажал аузында болды. Ата-анасынан айырылған, ағайын-

туысқансыз жападан жалғыз қалғанда, жоңғарларға тҧтқынға тҥсіп жекпе-

жекте ҿлтірген қалмақ батырының ағайын-туыстары басын алуды талап 

еткенде, қытаймен болған шайқаста қара саннан ауыр жарақат алған кездері 

тірі қалуы екіталай еді. Шоқан Уҽлиханов жазғандай қазақтар Абылайды 

«воплотившимся духом (арвах), ниспосланным для свершения великих дел» 

[4, с.112-113], яғни «ҧлы істерді атқару ҥшін адам кейпіне енген ҽруақ» деп  

ҧғынды. 

Сібірге айдауға жіберілген поляк А.Янушкевич 1846 ж. қазақ даласына 

жасаған сапарынның кҥнделігінде «Абылай есімін қазақтар қатты 

қастерлейді. Орыстарға шабуылға шыққанда, оның есімі жауынгерлік ҧранға 

айналады, екінші жағынан, ол ханнан кҿмек тілеудің де ишарасы. Ҧлытаудан 

Алатауға дейінгі ол жҥріп ҿткен жолды ҽлі кҥнге дейін ел қадірлейді. Ол осы 

кҥнге дейін Абылай жолы деп аталады. Қытайлардың Абылайды 

сыйлайтыны соншалықты оның кейбір ҧрпақтарына сыйлықтар жіберіп 

тҧрған. Біздің тілмаштардан естуімізше, ал оларға Қҧнанбай айтыпты, 

Абылайдың ҧрпағы болып табылатын Кенесары ҥстіміздегі жылы 200 

қазақтан тҧратын Қҧлжаға елшілік  аттандырыпты. Кенесары ертеректе 

Қытай ҥкіметімен жасасқан шарттың болғандығын есіне тҥсіріп бір кезде 

Абылай иемденген жерлерді ҿзіне бҿліп беруді сҧрапты. Жергілікті ҥкімет 

елшілікті жақсы қабылдап, Кенесарыға бай сыйлықтар жіберген, ал жер 

туралы мҽселені шешуді Пекиндегі ҥкіметтің қарауына ҧсынған» [6, с. 181-

182]. 

Қазақтың тарихына қатысты кҿптеген деректер жинақталған 1910 ж. 

Казан қаласында басылған «Тауарих хамса» атты еңбектің авторы 

Қҧрбанғали Халид «Абылай ҿз қабілетімен орта жҥздің бҽріне, ҧлы жҥздің 

кҿбіне, кіші жҥздің біразына ие болып, жалпы тҿре атаулыдан басым келген 

себепті ҥш жҥздің ханы атанған» [7, 104 б.]  деп  жазады. Абылайды ақ киізге 

кҿтеріп, ҥш жҥздің ханы етіп 1771 ж. Тҥркістан қаласында, Қожа Ахмет 

Ясауи қабірі қасында сайлаған. Тарихи ҽдебиетте Абылайды осы кезден хан 

деп таниды. Алайда ҥш жҥздің ханы болмай тҧрып-ақ 07.05. 1768 ж. генерал-

майор П.А. Девицке жазған хатында [8, с. 49-53] Абылай хан деп жазылған 

мҿр басылығанына қарағанда оны 1768 жылы не одан да бҧрын Орта жҥздің 

билеушісі - ханы етіп сайланған деп санауға негіз бар. 

Ол Қазақ даласына Жоңғар  хандығы, Циндік Қытай шығыстан агрессия 
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жасаған, Ресей империясы солтҥстіктен, Орта Азиялық кҿршілер оңтҥстіктен 

ене бастаған қиын да, һҽм кҥрделі заманда ҿмір сҥрді. Абылай жорықтарға 

алғаш қатардағы жауынгер боп қатысып, соның ҿзінде қисапсыз ерлік 

кҿрсетті. Ол орта жастан асса да ҽскери жорықтар ҧйымдастырумен қатар ҿзі 

де шайқастарға тікелей араласып отырды. Абылайдың ҿзін аямай тіке ҧрысқа 

кірісіп кететіні 1758 ж. 19-шы мамыр айының 19-шы жҧлдызында жазылған 

мына орыс қҧжатынанда айтылады: «Весьма усилился помянутый Абылай-

салтан, ибо как слышно от бывших там здешних людей, что он в воинских 

случаях, по их киргизскому обыкновению, ни себя ниже иждивения своего не 

жалеет» [9, с.557] (астын сызған – авт.). Мҧны соғыста алған жарақаттары 

туралы хабарлар айғақтайды. Абылайды 1756 жылғы қытай ҽскерлерімен 

болған шайқастан соң кҿрген  «сҧлтан санына найза тиіп қатты жарақат 

алған. Содан біз кеткенше жҥре алмай денсаулығы ҽлсіреген кҥйде қалды» - 

«салтан в ледвею (бедро – М.К.) копьем так сильно ранен, что от того и по 

отъезду их ходить не мог и в крайней слабости здоровья своего остался» [10, 

с.133] деп хабарлайды, 1765 жылғы қоқандықтармен болған шайқаста 

Абылай «ис турки в бок и спину был бы убит, но только за одеждою 

колчyжною и стежника получил чувствительные контузии» [11, с.110]. 

Шоқан Уҽлихановтың кҿрсетуінше Абылай екі мҽрте тҧтқында болған [4, с. 

113]. 

Абылайдың кҿп қырлы мемлекеттік жҽне саяси қайракерлігі арқасында 

қазақтардың бҧрынғы кҿршілер басып алған жерлері кері  қайтарылып, 

қазіргі Қазақстан елінің тҧтас геосаяси картасы қалыптасты. Басым кҿпшілік 

Абылайды Жоңғар хандығына қарсы кҥресте еркеше ҥлес қосқан тарихи 

тҧлға ретінде таниды. Осымен қатар Абылай Чиң /Қытай/ империясының 

ҽскери-саяси экспансиясына қарсы соғысқан қазақ билеушісі. 

Абылайдың ҽскери қолбасшы жҽне мемлекет қайраткері ретіндегі 

қырлары ҽлі де кҿп зерттеуді қажет етеді. Жарияланған қҧжаттарға 

қарағанда, Чиң боғдыханы Абылайханмен соғысқан ҿз генералдарына қатты 

наразылық білдірген. 1756 ж. қазан айындағы жарлығында император: 

«Хадаха сражался с Абылаем, однако не стал его преследовать, проявил 

трусость. Не позволяем носить пожалованные ему павлинье перо с двумя 

глазами» - «Хадаха Абылаймен соғысқанда қуып жете алмады, қоян жҥректік 

кҿрсетті, екі кҿзді тауыс қауырсынын тағуға рҧқсат етпейміз» [13, с.115] 

депті. Осыған орай 1757 ж. қазан айындағы Чиң императорының бір 

жарлығында былай делінген: «Олар (Дардаңа мен Хадаха – авт) қазақ жеріне 

баруын барса да, Ҽмірсананы ҧстай алмады. Оның ҥстіне (олардың 

сылбырлығынан) қазақтың Абылайы да сытылып, қҧтылып кетті. Сол ҥшін 

екеуі (Дардаңа мен Хадаха) ауыр жазаға тартылуға тиіс... [14, 30-б.]. 

Абылай орыс ҽкімдерімен алғаш кездескен сҽттен-ақ отандастарының 

мҥддесін барынша қорғауға кҥш салды. 1740 ж. генерал-лейтенант князь В. 

Урусовтың Орта жҥз бен Кіші жҥз билеушілерімен кездесуінде Абылай орыс 

тҧтқынында жҥрген қазақтарды іздеп қайтаруды талап етеді кенін кҿрсетеді: 

«По вышеписанных разговорах Абылай салтан представлял о подвластных 
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своих киргиз-кайсаках, которые в разных местах, а паче в сибирских местах в 

плену имеются, прося, чтоб оные выисканы и к нему возврасчены были». 

Абылай ханның бҧл мҽселені шешуде табандылық кҿрсетіп орыс ҽкімдеріне 

қамалдарда тҧтқында отырған қазақтарды босатуды естеріне салып тағы 

айтқаны орыстың келіссҿз жҥргізушілердің, хаттамасында жазылыпты: 

«Причем Абылай, с оговоркою, припомнил генерал-лейтенанту, чтоб 

содержащихся в крепости под караулом киргиз-кайсаков по обесчанию 

своему отдать благоволил» [9, с.163, 167-168]. 1769 ж. 6-желтоқсанда ІІ 

Екатерина мен Орынбор губернаторы И. Рейнсдорпқа жіберген хатында: 

«Чтобы ее падишахское величество всех нас считало равными – русских, 

казахов и прочие народы и коменданты ваших пограничных крепостей 

проявляли справедливости не было бы насилия и притеснения» [15, с. 85], – 

деп жазған. Абылай бейбіт жатқан қазақ ауылдарын шапқан орыс 

ҽскерлеріне тыйым салуды талап етіп отырды. Мысалы, Абылайдың 1758 ж. 

8-қыркҥйекте жазған хатында: «Капитан князь толмач Максют и Алексей 

Михайлович Сухарев, еже в жизни своей, прибыв из Омской крепости, 

деревню разорили и притом одинадцать человек убили, а сорок три человека 

ясырей живых захватили, двадцать восемь верблюдов, да тысячу пятьсот 

лошадей отогнали, тринадцати домов сокровища побрали...» деп, бір топ 

мысалдар келтіре келе: «...от россиан много досад претерпеваем» [12, с.567] – 

дейді. 

Абылайдың Қазақ елі шаруашылығын дамытуда біртоп жҧмыстар 

атқарды. Абылай 1740 ж. орыс генералы В.Урусовпен болған алғашқы 

кездесу барысында сауда-саттық мҽселесін кҿтеріп қоластындағы қазақтарға 

Сібір қалаларына тауарларын апаруға жағдай жасауына ҿтініш айтады [12,  

с.163]. Жалпы Абылай Ресей мен Қытай шекараларындағы қалалардың 

қазақтарға сауда ҥшін ашық болуына, жҽрмеңкелер ҧйымдастыруға кҿп ҥлес 

қосты. 

Ҽскери қолбасшылықпен, аса білікті дипломатиялық шеберлікпен,  

жоғары ҧйымдастырушылық қабілетімен қатар Абылай ерекше интеллект 

иесі болды. Қазақстан тарихының 1943 ж. тҧңғыш басылымында Абылай хан 

«умнейший человек своего времени» [16, с.165] - «ҿз заманының ең ақылды 

адамдарының бірі» деп кҿрсетілген. Белгілі тарихшы И.В. Ерофеева 

шетелдегі мҧрағаттардан Абылай ханның ҿзі жазған 105 хаты мен 

Ҽбілмҽмбетпен бірге жазған 8 хатының барын анықтады. Оқыған 

зерттеушілердің пікірінше, хаттарда терең ой мен ауқымды тҧжырымдар бар 

[17]. Абылай жоңғар тҧтқынында болған сҧлтандардың арасында ойрат тілін 

ҥйреніп алған. Хан ордасына барып қайтқан капитан И.О.Бреховтың 

жазуынша: «Абылайдың ҿзі де қытайша оқи да, жаза да, сҿйлей де біледі» - 

«да и сам он, Аблай, по китайский читать и писать умеет и разговор нарочито 

знает» [13, с.97]. Шығыстың басқа да тілдерін білгені жҿнінде дерек бар: 

«Абылай и Юлбарс салтаны, толкуя то письмо на калмыцком и персидском 

разговоре, киргизцам сказывали‖ [11, с.73]. 

Абылай сҿзге шешен болған. Мҧңы 1740 ж. орыс-қазақ келіссҿздерінің 



168 

журналдық жазбасындағы мына ақпар қоштайды - «между сими разговорами 

Аблай-салтан, который по видимому казался во всем словеснее и к ответом 

скоряя, нежели хан» [9, с.153]. Кездесу хаттамасында Абылай сҧлтанның 

орыс шендерімен, ханмен ҿзін тең дҽрежеде ҧстайды. Ол ҿзіне ҧсынған 

ҥстелді шағын деп орыс генералы мен хан отырған орындықтардай орындық 

талап етіп алдыртады. Келіссҿз барысында Абылайдың айтылған мына сҿзі 

хаттамада тіркеліпті: «Наши предки, назвав многих ханами, были честные и 

знатные люди и всегда знатных приятелей имели, почему-де и нам также 

поступать надлежит» [9, с.153]. Қазақша аударсақ – «кҿптеген хандардын 

аттарын айта отырып – «Біздің бабаларымыз ҽділ жҽне текті кісілер болған. 

Жҽне барлық уақытта текті адамдармен дос болған, бізде сондай болуымыз 

керек». 

Абылай - сан мен сапа жағынан жоғары тҧрған шҥршіт ҽскерімен болған 

соғыста жарақат алғанына қарамастан жаңа жағдайға халқы ҥшін, елі ҥшін 

икемделіп қытайлықтармен тҧңғыш келіссҿз жҥргізіп бейбіт қарым-қатынас 

орнатқан мемлекет қайраткері. 

Абылай ҿз мҥддеснен ел мҥддесін жоғары қоя білген санаулы 

саясаткерлердің бірі екені тарихи қҧжаттарда кҿрініс табады. Мысалы, 1759 

ж. қытай елшілерімен кездесу ҥстінде Абылайға бҽйбішесі хал ҥстінде 

жатқаны жҿнінде деген хабарлар келгенде «8 айдың 25 кҥні біз Абылайдың 

бастауымен Атбасар маңындағы Есіл  ҿзенінің бойынан аттандық. 9-айдың 7-

кҥні біз Кҿксеңгір деп аталатын жерге жеткенде, Абылайдың ҥйінен екі 

мҽрте адам жіберіліп, Абылайдың бҽйбішесі «науқастан халі нашарлап 

қалды» деген хабарды жеткізді. Сонда Абылай «Отбасымның жағдайы 

соншалықты маңызды емес қой. Оның сыртында, мен ҥйімде болғанда да 

ҿлейін деп жатқан адамды тірілте алмаспын. Оған қарағанда Боғда Ежен 

ханмен арадағы іс маңыздылау. Мен сіздерді ел шетіне дейін апарып 

тастағаннан кейін қайтармын» деді де, бізді бастап ҽрі қарай сапарды 

жалғастырды. Сонан кейін тағы да адам келіп Абылайдың ҥйіне қайтқызбақ 

болып қузады. Абылай бізбен ақылдасқанда бҧрынғысынша ҽрі қарай жҥре 

бермекші болып еді, біз ол кісіні тоқтатып, «сіз істің бҽрін орны-орнына 

қойып болдыңыз ғой» қайта беріңіз дегенді білдіреді. Абылай қытай 

елшілеріне: «Ендеше сіздер «жол ортада бізді тастап кетті» демеңіздер. 

Мҧндай қиын жағдай болғандықтан мен де шарасыз болып тҧрмын. Мен 

қайтып барғанда, (бҽйбішем) бойында ҽлі жан бар болса, онда мен оны 

дҽрігерге кҿрсетермін; ал егер мен қайтып барғанда ол ҽлдеқашан қайтыс 

болса, онда мен оны міндетті тҥрде ҥлкендеріміз жатқан Тҥркістан жеріне 

апарып жерлеймін» [18, 76-77 бб.].  - деп қоштасқан. 

Абылай қазақтың дҽстҥрлі ислам дінінің ҿкілі болды. Оның хаттарынан 

фатиха сҥресін білетінін, Қожа  Ахмет Ясауи бейітін қатты қастерлейтінін 

байқауға болады. Абылай діннің пендені артық, ҽсіре мақтауға қарсы екенін 

хабардар. Мҧңы біз Қҧрбанғали Халидтың мына жазбасынан аңғарамыз:  

«Абылай хан соңғы кҥндерінде науқыстанып жатқанда атақты жыршы Бҧқар 

жырау келіп былай деген екен: Қайғысыз ҧйқы ҧйықтатқан ханым-ай, 
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Қайырусыз жылқы бақтырған ханым-ай, 

Қалыңсыз қатын қҧшқызған ханым-ай, 

Ҥш жҥзден ҥш кісіні қҧрбан етсем, 

Сонда қалар ма екен қайран жаның-ай – 

- деп жҽне сҿйлемек болғанда хан оны тоқтатып, мен жҧртымы осы 

айтқан ҥш қызметтен басқа пайда келтіргем жоқ, егер енді сҿйлесең менің 

кҿкірегім ҿсер, сен жалғаншы боласың депті» [7, 113 б.]. 

Абылайдың адами қасиеттерін оның орыс ҽкімшілігі 1760 ж. 

Ҽбілмҽмбет хан тірі кезінде арнайы ҿкілдер жіберіп Орта жҥзге хан болуға 

ҧсынысынан бас тарту еді. Осы мҽселемен Абылайға арнайы барып қайтқан 

орыс эмисарлары іссапар есебінде сҧлтанның келіспегенін жҽне осыған орай 

Абылай «бҧл мҽселе ҧсақ мҽселе емес ... ҿзі ҽкесіндей кҿретін  Ҽбілмҽмбет 

ханның келісімінсіз мҧндай қадамға бармайтынын жҽне мҧнадй ҧсынысқа 

жауап бермейтінін» - «Сие дело не малое, то-де и зделать его скоро не можно 

... и он, Аблай-салтан, без согласия дяди своего Абулмамбет-хана, коего-де 

он себе вместо отца почитает, поступить на то собою и им на то никакого 

ответа учинить не может» деген сҿздерін келтіреді. Сҧлтан ордасында болып 

қайтқан орыс ҽкімшілігі ҿкілдері Абылайдың Ресей кҿмегімен хан болуға 

қҧмбыл емес екен деген тҧжырым жасайды («склонности не имеет»)  [11, 

с.94]. 
Абылай қазақ еліндегі жоғары билікті нығайтты. ХІХ ғасырдың бірінші 

жартысындағы орыс зерттеушісінің  пікірінше, «Бҧрынғы хандардың, 
мысалы, Есім мен Абылайдың, билігі қуатты болды: қоластындағылардың 
ҿмірі олардың қолында болды, бір сҿзбен сотсыз-ақ ҿлім жазасына кесіп, 
мҥлкін тҽркіледі» [19, с. 107]. Биліктің нығаюы халықтың жағдайын 
жақсартты. Орта жҥзде болған тау-кен инженері И.П. Шангиннің 1816 ж. 
жазбалары бойынша Абылай хан «тірі кезінде кҿне заңдылықтар қатаң бҥге-
шҥгесіне дейін орындалды. Кез келген ҧсақ-тҥйек қылмыс ҥшін жауапкер 
міндетті тҥрде жазаланды, қырғыздар (қазақтар) арасында барымта деген 
болмады. Халқының ең кедейінде 500, ауқаттысында 5 мыңнан 15 мыңға 
дейін тҿрт тҥлікті малы болды» [20, с. 85]. 

Тҥркістан аймағында дҥниеге келіп Қазақ елі азаттығы ҥшін талай 
соғыстарға қатысып, жау қолындағы аймақтарды азат етіп, кҿршілермен 
дипломатиялық қатынас орнатып, қазақты егіншілікке, саудаға, кҽсіпке 
баулып, қалашықтар салған салған Абылай Тҥркістанның ҧлы тҧлғасы болып 
табылады. 
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Аннотация 

Мақалада XVIII ғасырдың тарихи тҧлғасы - Абылай ханды зерттеу мҽселелері 
қарастырылады. Тарихи дереккҿздерден алынған мҽліметтерге сҥйене отырып қазақ 
ханның шын бейнесінің штрихтері, оның басқыншылармен болған соғыстарға - 
Қазақстан аумағына кірген жоңғарлармен қытай ҽскерлерімен қатысқандағы ерлігі 
кҿрсетіледі. Тарихи тҧлғаның келбетін қалпына келтіруге ҽрекет жасалады. 

Түйінді сөздер: Қазақстан тарихы, Тҥркістан, Хан Абылай, тарихи дереккҿздер, 
тарихи тҧлға. 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы исследования исторической личности XVIII в. 

– хана Абылая. На основании данных исторических источников воссоздается образ 
казахского хана, его подвиги в войне с захватчиками -джунгарами и войсками Китая, 
вторгнувшимися на территорию Казахстана. Воссоздаются штрихи исторической 
личности. 

Ключевые слова: История Казахстана, Туркестан, хан Абылай, исторические 
источники, историческая личность 

Annotation 
The article deals with the study of the historical personality of the XVIII century. - Khan 

Abylay. Based on data from historical sources, the image of the Kazakh Khan, his exploits in the 
war with the invaders, the Jungars and the Chinese troops invading the territory of Kazakhstan, 
is recreated. Strokes of the historical person are recreated. 

Keywords: History of Kazakhstan, Turkestan, Khan Abylai, historical sources, historical 
person. 

Annatasia 
Makale, XVIII. Yüzyılın tarihi kişiliğinin incelenmesi ile ilgilidir. - Khan Abylay. Tarihsel 

kaynaklardan elde edilen verilere dayanarak, Kazak Hanının imajı, işgalcilere, Jungarlara ve 
Kazakistan topraklarını istila eden Çinli birliklere yaptığı savaşta ortaya çıkan istifler yeniden 
yaratılıyor. Tarihsel insanın vuruşları yeniden yaratılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan tarihi, Türkistan, Han Abylai, tarihi kaynaklar, tarihî 

insan. 
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Ислам діні тҥрік текті халықтар мекендеген ҿңірлерге тек ирандық 

Хорасан ҿлкесі арқылы ғана енбеген. Сонымен қатар сонау есте жоқ есті 

замандардан бері қарай тҥріктекті халықтардың бір бҧтағы – қоңыраттардың 

ата жҧрты ретінде танылатын – Хорезм ҿлкесі арқылы да енген. 

Бҧған орта ғасырлық діни қайраткерлердің, жылнамашылардың, 

тарихшылардың, ҽрлі берлі ағылған елшілердің, саудагерлердің жҽне 

саяхатшылардың жазып қалдырған еңбектері куҽлік ете алады. 

Солардың бірі ибн Баттута. Ибн Баттута (1304-1377) –Абу Абдуллах 

Мҧхаммед ибн Абдуллах ал-Лавати ҽйгілі араб жиһанкезі. Ол алғашқы діни 

білімді туған қаласы Танжердегі медреседе оқып, алған. 20 жасында шейх дін 

білімпазы жҽне кади-заңгер лауазымдық атақтарын иеленген. Жиһанкездікті 

24 жасында бастаған. Алдымен ибн Баттута Мекеге барып қажылық парызын 

ҿтеген. Мекеден шығып Дамаскіге барған. Онда жергілікті шейх ибн Шихна 

ҽл-Хиджазиден білімденіп «Иджаз ҽл-Қҧран», яғни Қҧран догматтарын еркін 

тҥсіндіруші деген атақты растамалайтын кҥҽлік алған. Бҧл білім кҿбіне кҿп 

Мҧхамедтің пайғамбарлық қызметі мен «Алла» ҧғымының  «беделін арттыру 

мақсатында» пайдаланылған. Ҿйткені Қҧран исламға дейінгі дҽстҥрлермен 

генетикалық тҧрғыда байланысты  болғанымен, оны дамытуда жаңа кезең 

болды. Себебі Қҧран ҿзіне дейінгі барлық жанрлардың басты қасиеттерін 

бойына сіңірді. 620-622 жылдардағы сҥрелерде Мҧхаммед ҿзінің 

пайғамбарлығын дҽлелдеуде қарсыластарына Қҧранға «ҧқсас бірдеңе 

жасаңдаршы» дейді. Кейінірек «Иджаз ҽл-Қҧран» тҥсінігін негіздеген 

теологтар дҽл осы аяттарға сҥйенген. 

Осы теорияға сҥйене отырып ислам діндарлары 9 ғасырда иудаизммен 

жҽне христиандық ағымдармен болған айтыстарда кілең жеңіске жетіп 

отырған. Мҧсылман дінінің артықшылығының аса маңызды айғағы ретінде 

Қҧран аяттары мысалға келтірілген. Осы айтыстар  барысында діндарлардың 

ой-пікірлеріне сай дҽлелдер жиынтығы пайда болады. Мысалы, шииттер ҿз 

ҧстанымдарына сай «ас-сарфа»концепциясын жасап алды. Ал, сунниттер 

болса ашариттік діни доктринасын негіздеп алады да, Қҧранда жҽне 

пайғамбардың хадистерінде ҿзектелмеген мҽселелерді ақылға салып шешуге 

болады, дегендей шешім тҿңірегінде тоқайласады. 

Міне, осы екінші бағытты ҧстанған ибн Баттута ҿзінің еркін ойлы 

тҥсіндірмелерімен мҧсылмандықтың сҥннеттік қалпын тҧтынған елдердегі 

биліктілер мен діндарлар арасында ҿте білгір дінгер тҧлға ретінде танылады. 

Ҿз саяхатының алғашқы жылдары Алжир, Тунис мамлюктік Египет, 

mailto:oraz-bek1@mail.ru
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Сирияны аралаған ибн Баттута 1333 жылы Анталия арқылы кемемен 

Қырымның портты қаласы Керчьке ҿтеді. Одан Каффа қаласына барады. 

Каффа қаласынан атты арбаға міңгесіп Қырымның бас қаласы Солхатқа (Ескі 

Қырым қаласы) жетеді. 

Бҧл қала, жиһанкездің ҿзі ҽнгімелегендей, шығыстық барлық 

мҧсылмандық қалаларға тҽн қайталанбас архитектуралық ҽсем сҽулетілігімен 

таң қалдырды. Алтын Орданың Қырым ҿлкесінің билеушісі ҽмір Тҿлек-

Темірдің жҧбайы Инджибек – хатуын салдырған зҽулім мешіт-медресеге 

барып, онда оқитын муридтермен сҧхбаттасады. Ал, тҥнейтін орны ретінде 

Шейх-зада ҽл-Хорасанидің ханакасын таңдап алады. Ханака – бҧл 

сопылардың тҧрақжайы, қҧдайға қҧлшылық ету орны: кезбе дҽруіштердің 

тоқтайтын ҥйі, тегін қонақжай. 

Ҿлке билеушісі ҽмір Тҿлек-Темір Ибн Баттута Солхатқа келгенде 

ауырып жатқан кҿрінеді. Соған қарамастан ол қала иманы шафинт Абу 

Бакрді арнайы жіберіп ибн Баттутаны Сарайына алдыртыпты. Ҽмірмен 

кезедсу барысында, дейді ҽңгімесін одан ҽрі сабақтаған ибн Баттута, 

дінтаным тҿңірегіндегі пікір-таласты сҧхбатқа ҽмірмен жҽне қаланың бас 

имамы Абу Бакрмен қатар аға кади ханафит Шамс ад-дин ас-Са'или, кади-

шафит хидр, заңгерлік ілімнің тҽлімгері Ала ад-дин ал-Али, ҿзі грек 

болғанымен шейх атағын иеленген Мҧзаффар ад-дин жҽне шейх Музхир ад-

дин араласты. Сҧхбат барсында ҿзектелген мҽселелер мені ҿзінің 

тереңдігімен, исламдық діни доктринаның ашариттік бағытының тҥрктекті 

халықтар ҥшін маңыздылығымен тҽнті етті. Себебі дін бір болғанымен, 

шариғаттық ҧстанымның ҽртҥрлі болуы Жаратушының бҧйрығы. Кез-келген 

халық Жаратушының бірлігі мен барлығын мойындағанымен, ҿз салт-

дҽстҥрін сақтап жҥруге қҧқылы [Крамаровский, 2014:64-74]. 

Жалпылама айтқанда, ибн Баттута Алтын Орданың  12 ҿлкесін аралап 

жергілікті халықпен, діндарлармен жҽне ел билігіндегі тҧлғалармен сҧхбат 

қҧрған. Ҿлке орталықтары саналған қалалардағы архитектуралық сҽулетті 

қҧрылыстарды-сарайларды, мешіттер мен медреселерді, зҽулім-зҽулім 

тҧрғын ҥйлерді кҿріп ҽсерленген. Қала кҿшелерінің кеңдігін, фонтандары 

мол кҿк майсалы алаңқайлары кҿптігін тамсына сҥреттеген. Ҽсіресе оны таң 

қалдырғаны,  ол болған барлық қалаларда дҽретханалық шайындыларды 

ағызып ҽкететін жерасты қҧбырлары барлығы, мҧндай мҽдениеттілік 

ахуалдың ҽлі де болса Еуропа елдері мен орыс қалаларында жоқ екендігі 

болған. Ибн Баттутаның Алтын Орда мемлекетінде саяхаттағанда болған 

қалалары ҿзінің мҽлімдемесі бойынша мына қалалар: Керчь, Каффа, Қырым-

Солхат, Маджар, Булгар, Хаджитархан (Астрахань), Ҥкек, Судак, Бабасалтҧқ, 

Сарай (Сарай Берке), Хорезм. 

Жоғарыдағы мазмҧндаулармен қатар, ибн Баттута ҿзінің Хорезмде 

болғанда кҿргендері мен сҧхбаттар барысында тҥйсініп сезімденген қызықты 

сҽттерін сҿздің майын тамыза, ҽсерлене ҽңгімелейді. Оның айтуына 

қарағанда, Хорезм ҿлкесінің орталығы Ҥргеніш ҽлемдегі ең кҿрікті 

қалалардың бірі. Кҿшелері кең қолтықты, сҽулетті қҧрылыстары мол, 
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салтанатты сарайлары баршылықты, сыңсыған базарлары біршама, 

фонтандар мен гҥлге толы алаңқайлары керемет кҿріністенетін шаһар. 

Ҽсіресе, мені таң қалдырғаны, дейді жиһангез, ғибадаттық орындар – 

мешіттердің сансыз кҿптілігі болды. Шаһар тҧрғындары сондай кҿп. Олар 

кҿшелермен ағылып жҥріп бара жатқанда теңіз толқынындай тербеле 

ырғылып бара жатқандай кҿрінеді.Ҿлкені де, шҽһарды да Алланың нҧры 

жауған, ҿлкенің шамшырағы атанып қадірге бҿленген  Қҧтылықтемір сынды 

беделді бек басқарады. Оның зайыбы Тҿребике де ҽйел заттылардың асыл 

ҥлгісі ардақ тҧтуға лайық жан. Ҥргеніштің мҧнаралы бас мешітін осы ханым 

салғызған. Оның жанындағы медресені Қҧтылықтемірдің ҿзі тҧрғызған. Мен 

Ҥргеніш ҽмірінің байлық пен берекеге малынған салтанатты сарайында 

ҽртҥрлі тақырыптарда, соның ішінде исламның қоғам ҿміріндегі орны мен 

рҿлі туралы рҽуішті ҽңгімелер қҧрдым. Ҧлыс бегінің білімі мен білігі қҧп 

жарасқан саңлақ тҧлға, ҿз заманының алдыңғы қатарлы қайраткерлерінің бірі 

екендігіне сҥйсініп, тҽнті болдым, - дейді [Тизенгаузен, 2005 :207-240]. 

Ал, арабтар Хорезм ҿлкесін 712 жылы жаулап алғанда ҿлкені тҥгелімен 

ханға боятып, орны толмас шығынға ҧшыратқандығы біршама 

тарихшыларың еңбектерінде жазбаланған қалған. Айталық, арабтардың адам 

айтса нанғысыз бҧл қанпезерлігі атақты тҥрктекті ғҧлама Ҽбу Райхан  

Бирунидің (973-1048) «Бҧрыңғы ҧрпақтар ескерткіші» атты 

энциклопедиялық еңбегінде  де жан-жақты кҿріністенеді. «Арабтар тҥрк 

жазуын білгендерді тҥгел ҿлтіртіп жіберді. Кҿне екерткіштерді қиратты. 

Ғалымдардың басын алдыртты. Ислам дінін тҥрктекті халықтардың 

қабылдай бастауы, міне, осындай сорақылықтар арқылы жҥзеге асты». 

Осылайша кҥштеу мен зорлық-зомбылықтың нҽтижесінде хорезмдіктер 

тҥрктекті халықтардан алғашқылардың қатарында  араб тілінде сауаттанып , 

мҧсылмандыққа бет бҧрған болатын. 

Ал, біз баян етіп отырған 13-ші ғасырдың екінші жартысында Хорезм 

ҿлкесі ҽртҥрлі мҧсылмандық ағымдарды ҧстанған сопылық 

бауырластықтардың қҧшынаған тҧрақтарына айналып ҥлгерген-ді. 

Солардың ішінен сҥннеттік бағытты ҧстанған «Кубрауийа» сопылық 

тарихаты Хорезм ҿлкесінен солтҥстікке қарайғы далалық ҿңірлер 

тҧрғындарын мҧсылмандыруда біршама табысты қызметтер атқарды. 

Ҿйткені бҧл тарихат ҿз тҧрақжайларында ислам діні нҽрінен сусындаған 

муридтерін (шҽкірт) муршид (жол кҿрсетуші) атандырып, мҧсылмандыққа 

бас идірту ҥшін далалық ҿңір тҧрғындары арасына он-ондап аттандырып 

жататын. Оның растамасына араб тарихшысы Бадр ад-Дин ҽл-Айнидің «Ақд 

ал-жаман» атты еңбегінде мысалданған тҿмендегі пікірді дҽлелдемеге 

келтіруге болады. Мысалы, – деп     жазады араб тарихшысы,- тарихат 

муршид атағын иеленісімен Низам ад-Дин ҽл-Джендиді Дешті Қыпшаққа 

аттандырды. Басқаларын ҿзге аймақтарға жҿнелтті. Бірнешеуі Берке ханның 

ордасына жіберілді [Тизенгаузен 2005;358]. 
Кубрауийа 13 ғасырдың басында Хорезмде Нҽжім-ад-дин ҽл –Кубра 

/1145-1221/ негізін қалаған сопылық бауырластық. Ҽл-Джунайд ҽл-
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Бағдадидің «салауаттық туралы» ілімін жақтаушы 12 бауырластықтың бірі 

ретінде аталымдалады. 

Ҽл-Кубра, Нҽжім ад-дин Шейх Ҽбу-л – Джаннаб Ахмет бин Омар –

исламның мҽнін тҥсіндіруде ҿз жолын тҧрақтандырған аса кҿрнекті 

парсылық ғҧлама. Иранда ҥстемдік қҧрған аш-шииалық бағытқа бой 

бҧрмастан Ҽли ҽулетіне берілген сунниттік қажы. ҽл-Кубраның 

тҥсіндірмелері бойынша адам кіші ҽлем, дей тҧрғанмен оның бойына ҥлкен 

ҽлем (табиғат) жҽне тҽңірі жаратқан нҽрселердің бҽрі сыйып кете алады. 

Сондықтан бір жаратушыға берілген сезімдік экстазда (мистикалық 

жағдайда) адам бар зейінін тек Тҽңірге, оның есімдеріне бағыттауы тиіс. 

Шын мҽнінде Жаратушы бейнесі адам жҥрегінде сақтаулы. Адам сырттай 

кіші болғанмен, ақиқатында ҥлкен ҽлем ретінде танылады. Бҧл ҧғым-тҥсінік 

исламтану ғылымында ҽл-Кубраның адам санасының ҧстатпайтын орталығы 

жҽне рух туралы теориясы деп аталымдалады. 

Кубрауийа сопылық бауырластығы ҿзінің негізін қалаушы ҽл-Кубраның 

діни танымының мистикалық жолын белгілейтін ілім жасақтаған. Бҧл жол, 

яғни «ҽл-Джунайд жолы» атанған ілім кубрауийа бауырластығы мен 

муридтердің мінез-қҧлық ережелерінің негізін белгілейтін 10 қағиданы 

басшылыққа алады. Олар мыналар: тҽубе (тағдырға ризалық білдіріп, 

шҥкіршілік ету, ҿкіну, кешірім сҧрау, жіберген кҽтесіне қынжылып, тҥзеуге  

уҽде беру); зухд (ҧстамдылық, тақуалық, баз кешушілік. Этикалық  ҧғым ҽрі 

суфизмнің техникалық терминдерінің бірі); таваккул (ҥміттену, ҽлдекімге 

сену, қҧрандық термин. Кҥнделікті тіршілік қамын ҧмытып, жаратушы 

еркіне тҥгелдей берілуді білдіреді); қанағат (артық дҥние жинауға қызықпау); 

ҧзлат (оңашаланып Алладан басқамен сҧхбаттасудан қашу); зікір (қҧдай атын 

мадақтап дҧға оқу, қҧлшылық ету); таваджух (сезімдену, кҥнделікті тіршілік 

қамына мойын ҧсынбай, адамның тек Аллаға мойын ҧсынуы, діни 

міндеттерін ҿтеуі, орындауы); сабр (тҿзімділік, нҽпсіге қарсы соғыс (жихад); 

мураккаба (сезімдік ахуал, қҧдайлық нҧрға, дидарына ҧмтылыс сезімі); 

рызылық (адамға Алланың бҿлген тіршілік рызығы, дҽмі, қанағатшылдық). 

Бҧл ілімнің «ҽл-Джунайд жолы» деп аталу себебі мазмҧнында ҽл-

Кубраның шҽкірті Маджд ад-дин Бағдади (1919 ж.ҿ) іліміне арқа сҥйеу 

болуында. Рҽсімдік тазалығында ораза тҧту, кҿп сҿйлемеу, дҥниені тҽрк ету, 

Қҧдайды ҥнемі есте ҧстау, муридке оның тҥстерінің мҽнін тҥсіндіре алатын 

тҽжірибелі жетекші ҧстазы болуы, т.с.с. ҧстанады. 

Кубрауийа бауырластығында тҥс-сҽуле нышандары жҥйесі мҧқият 

ойластырылып жасалған. Оның ҽрбір тҥр-тҥсі сыйынушының таным 

жолындағы белгілі бір  сатыларын бейнелейді. Мысалы, ақ тҥс-исламды 

білдіреді. Сары тҥс- иманды бейнелейді. Қаракҿк тҥс- Қҧдай рақымын 

кҿріністендіреді. Жасыл тҥс- тҧрақты тыныштықты суреттейді. Кҿгілдір тҥс- 

ақиқатқа сенімділікті білдіреді. Қызыл тҥс - ішкі тҥйсікті сезіндіреді. Қара 

тҥс- Қҧдайды беріле сҥюді жҽне қатты қобалжуды білдіреді. [Энциклопедия 

«Ислам», 1995:88-89]. 

Міне, осы Кубрауийа ағымы шейхтерінің ықпалымен Береке хан ислам 
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дінін Алтын орданың басты дініне айналдыруға кҥш салды. Ол ҥшін Береке 

хан Мауеренахрдан 1800 ғҧлама шейхтер (улема-йи баба) алдыртып, олардың 

мемлекеттің Батыс (Қырым, Украина, Молдова) жҽне солтҥстік ҿңірлерінде 

(Жайық жҽне Еділ ҿзендерінің орта ағыстарында) отбасыланып, тҧрақтанып 

қалуына барлық жағдайлар жасайды. Қырым мен Еділ ҿзені орта ағысы 

ҿңірлерін сопылық қҧжыраларға (ханака, рибат, теке, сопылық тҧрақ) 

толтырады. «Бабай» атанған сопы дҽруіштерін кҿбейттіртеді. Олар  ҿздері 

ҧстанған сопылық бауырластық ерекшеліктеріне сҽйкес, мысалы, иасауийа 

тариқатындағылар қызғылт тҥсті киім киіп жҥрсе, ал рифаитийадағылар 

бастарына қара тҥсті сҽлде сияқты бас киім киген. Қайсы бір дҽруіштер 

жалаңаяқ жҥруді ҽдетке айналдырып алған. Жалпы Берке хан билігі тҧсында 

Алтын Орда мемлекетінде иасауийа, хайдарийа, календарийа сияқты 

тариқаттар қанат жайған. Ал, Қырым ҿлкесінде жергілікті атақты шейхтер 

Сары Солтық Баба мен Камал ата сопылық бауырластықтары зор беделге ие 

болған. Екеуі де сунниттік ағымдағы шейх Ахмед Йасауидің жолын ҧстанған 

[Крамаровский, 2014:69]. Жалпы Берке хан мемлекеттегі діни-идеологиялық 

саланы Мауеренахрдан шыққан діндарларға ҧстатты. Халық жарым-

жартылай мҧсылмандықты тҧтынуға бет қойды. Берке хан мҧсылмандық  

мемлекет билеушісі ретінде Иранды билеп отырған шығу тегі бір аталасы 

Хулагуге қарсы Мысыр мемлекетімен одақтасып соғысты. Сҿйтіп ҿзін 

мҧсылмандық ҿркениетті ҧстанатын мемлекеттің  билеушісі ретінде 

кҿрсеткісі келді. Бірақ  Берке ханның бҧл ҽрекеті Алтын Орда халқы 

арасында анау айтқандай қолдау таба қоймады. Ол қайтыс болысымен (1266 

ж.ҿ.) дінге немқҧрайлы қарайтын тҥрктекті халықтардың басым кҿпшілігі 

мҧсылмандық ғибадаттық жҿн-жоралғыларға соншалықты бас ҧра қойған 

жоқ. Тек мемлекеттің кейбір аймақтарында ғана иасауийалық тарихаттар 

халық арасындағы беделдерін жоғалта қоймады [Малов жҽне басқалары, 

1998: 96 -98]. 

Берке хан о дҥниелік болып кеткеннен кейін Алтын Орда мемлекеті 

тағын иеленген Мҿңке-Темірде (1266-1280), Тҿле Мҿңкеде (1280-1287), 

Тҿле-Бҧқада (1287-1291) мҧсылмандыққа онша іш тарта қоймады. Бірақ олар 

оның таралуына қарсылық білдірмеді. 

Осыдан болар қалалықтар арасында біршама жетекшілік рҿл 

ойнағанымен, ислам діні мемлекет халқының басым бҿлігін қҧрайтын 

далалық тҧрғындар арасында анау айтқандай беделге ие бола алмады. 

Далалық кҿшпелілер арасында бҧрынғыша тҽңірге табынушылықтың ықпалы 

жоғары болды. 

Бҧл олқылықтың орнын толтыруды Хорезм ҿлкесі билеушілері қоңырат 

бектері шындап қолға алды. Олар мемлекет билеушілерін қуыршақ хандарға 

айналдырып алып, білгенін істеп отырған Алтын Орданың  батыс бҿлігінің 

билеушісі Ноғаймен теке-тіресте жеңіске жетіп, 1291 жылы таққа Тоқа-

Темірді қондырды. Сҿйтіп оның алдында беделдерін арттырып алып, 

мемлекет аумағында ислам дінінің мемлекеттік дінге айналуына кҥш салды. 

Бҧл игілікті істің басында Хорезм ҿлкесінің билеушісі қоңырат бегі 
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Қҧтылықтемір тҧрды,- деп жазады «Қоңырат: тарихы мен шежіресі» атты 

ҧжымдық зерттеу авторларының бірі, қаламы нҽрлі журналист Жарылқап 

Бейсенбайҧлы [Қоңырат: тарихы мен шежіресі, 2016:348-362]. 

Қҧтылықтемір, араб жылнамасышы Ас-Сафади Салах Ад-Диннің 

жазбаларына қарағанда, Тоқа-Темір  ханның туған жиені.  Сондықтан болар 

Тоқа-Темір Алтын Орда тағын иеленісімен туған жиені Қҧтылықтемірді 

Иран билігіндегі Олжайту ханның қызметінде жҥрген жерінен сҧратып 

алдырып, Хорезм ҿлкесінің ҽмірі  ҽрі ҿзінен кейінгі мемлекеттегі екінші 

тҧлға- беклербек еттіріп сайлатып алады [Зайнуддинов, 2016:71- 72]. 

Қҧтылықтемірге жоғарыдағы лауазымдық қызметтермен қатар бас қолбасшы 

мен сыртқы істер уҽзірі міндеті де қоса жҥктелді [Федоров-Давыдов, 1973:89-

100]. 

Ал, тарихшы Ю.В.Селезневтің «Элита Золотой Орды» атты зерттеуінде 

қонырат бегі ҽмір Қҧтылықтемір ҿмірбаянына қатысты тҿмендегілердей 

мҽліметтер берілген. 

Ал, Қадырғали Жалайырдың «Шежірелер жинағында» мынадай 

деректер кҿзге шалынады. «Гейхату (Кечату) ханның бір хатуны Елтурмуш 

ханым болды. Ханум қонырат Қҧтылықтемір гҥргеннің қызы-тҧғын. Гейхату 

(Кечату) ханның ата-бабалық шежірелік тізімі тҿмендегіше тізбеленеді. 

Шыңғыс хан→Тҿле хан→Хулағу хан→Абаха хан→Гейхату (Кечату) хан. 

Ал, Қҧтылықтемірдің ҽкесі қонырат Абатай ноян. Абатай ноян Шыңғыс 

ханның бҽйбішесі Бҿрте Фужиннің (ханымның) тҧқымынан. Бҿрте Фужин 

қонырат патшасы Дай ноянның қызы. Абатай ноян немересі. Бҧл тҧқым 

алтын ҧрықты ҽулетпен қыз беріп, қыз алып қҧданалы болып кеткен ақсҥйек 

ҽулет. 

Айталық, Абақа ханның ҧлы Арғун хан ҽйелі Болған хатуын ҿлген соң 

Абатай ноянның  ҧлы Отаманның қызын хатуындыққа алды. Ал, оның 

ҧлдарының ҥлкені Ғазан хан Абатай ноянның ҧлы Қҧтылықтемірдің қызы 

Кеременге, ҥшінші ҧлы Олжайту хан осы Қҧтылықтемірдің екінші бір қызы – 

Елтузмішке ҥйленді. Абатай ноянның бірнеше ҽйелдерінен Қҧтылықтемірден 

басқа Нарбор, Отаман, Мҧхаммедқожа жҽне Сарайтемір деген ҧлдары болды. 

Бҧл замандарда олардың ҧрпақтары аман-есен ҽр елдерде ҿмір сҥріп жатыр 

[Жалайыр, 1997:228]. 

Осыған қарағанда қонырат бектері алтын ҧрпықты ҽулеттегі  жиендерін 

бҿліп жармай бірінен біріне ауысып, олар билікте болған мемлекеттердің 

гҥлденіп, ҿркендеулері ҥшін жан аямай қызметтенген сияқты. Мысалы, 

тарихи жазбаларда кейбір уақыттарда қазіргі Азербайжан аумағында Хулағу 

ханның ізбасарлары, келесі бір уақыттарда Алтын Орда хандарының 

ҧрпақтары билік қҧрып жатқандықтары жазбаланып қалып отырады. 

Осындай бір сҽт баян етілген Бадр ад-Дин ҽл-Айнидің жылнамасында Алтын 

Орда ханы Жҽнібектің ҧлы Бердібек ҿлке орталығы Тебризде билеуші болып 

отырғанда оның кҿмекшісі болып Қҧтылықтемірдің інісі Сарайтемірдің 

қызметтенгендігі мысалданған [Тизенгаузен, 2005:361]. 

Сондықтан болар Алтын Орда мемлекетінде ірі лауазымдық қызметтерді 
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иеленген қонырат бектері, солардың ішінде, ең алды мен мемлекетте ханнан 

кейінгі екінші тҧлға-беклербек атанған Қҧтылықтемір ата жҧрты – 

Хорезмнен шейх Аладдин Номан ҽл-Хорезмиді мемлекет астанасы- Сарай 

Беркеге алдыртады. 

Оған басқа діни ҧстанымдарға қарағанда ислам дінінің 

артықшылықтарын барынша насихаттап, оны халықтың  жаппай 

қабылдауына ҧйытқылық жасау жҧмысы жҥктелді. Ҿзіне тапсырылған бҧл 

жҧмысты шейх Аладдин Номан ҽл-Хорезми аброймен атқарды. Оның ҥгіт-

насихаттық жҧмыстарды шебер ҧйымдастыруының нҽтижесінде мемлекет 

халқы жаппай мҧсылманданҧға бет бҧрды. 

Осыдан болар араб тілінде жазылған ортағасырлық биографиялық 

жинақтарда шейх Аладдин Номан ҽл-Хорезми туралы деректер молынан 

ҧшырасады. 

Мысалы, тҥбі мамлюк текті араб тарихшысы ас-Сафади Салах ад-

Диннің «'Айан ал-'аср ва 'аван ан-наср» (Выдающиеся личности этого века и 

поборники  победы) атты биографиялық жинағында мынадай мҽлімет 

берілген. 

Бҧл мҽлімет жоғарыда аталған  дҽуірдегі ҿзге араб жылнамашыларының 

енбектерінен В.Г.Тизенгаузен аударған деректермен де расталана тҥседі. 

Аладдин Номан ҽл-Хорезми 1259 жылы Ҥргеніште қоңырат отбасында 

дҥниеге келген. Ол 21 жасқа толысымен мҧсылман елдерін аралап, діни 

ілімнен сусындаған, медицинаны оқыған. 1301 жылы туған жеріне қайта 

оралып, Хорезм ҿлкесі билеушілерінің жеке шипагері ҽрі ҿлкелік 

аурухананың бас дҽрігері қызметін атқарған [Тизенгаузен, 2005:142-144]. 

Ал, Селезневтің жоғарыда сілтемеленген «Элита Золотой Орды» атты 

еңбегінен Аладдин Номан ҽл-Хорезмидің ҿмірі мен қызметі туралы 

тҿмендегі мҽліметтермен танысуға болады. 

Шейх Аладдин Номан ҽл-Хорезми Алтын Орда мемлекетінде ислам 

дінінің Ханафи мҽзһабын тҧрақтандырушы, діни ілімнің ҽрі медициналық 

білімнің білгірі атанып, атақ-даңқы кҥллі мҧсылман елдеріне жайылған бір 

туар ғҧлама. Оның жетекшілігімен Алтын Орда мемлекетінде ислам дінің 

Ханафи мҽзһабы барынша ҿркендеп, мемлекеттік діни-идеологиялық ілімдік 

деңгейге дейін кҿтерілді. Оның жолын қуушы муридтері қатарында Ҧлыс 

бегі Қҧтылықтемір, басқа да ел билігіндегі бектер, ҽскербасылар, ірі 

саудагерлер, т.с.с. аталады[Васильев,2007:15-32]. 

Осылайша хорезмдік  қоңырат бектері мен діндарлардың ықпалымен 

ислам діні, оның Ханафи мазһабы Алтын Орда мемлекетінде біржолата 

орнықты. Ҿзбек хан (1312-1342) тҧсында ҥстем дінге айналды. [Зайнуддинов, 

2016:772-773]. 

Ҿзбек ханның ислам дінін мемлекеттік дін ретінде бекітуінде шейх 

Аладдин Номан ҽл-Хорезмидің, Ҧлҧғ бегі беклербек Қҧтылықтемірдің, басқа 

да хорезмдік қоңырат бектерінің рҿлі айтарлықтай болды. 

Жоғарыда аттары аталған тҧлғалардың еңбектерінде ғана емес басқада 

орта ғасырлық ғалымдардың жазбаларында да хорезмдік қонырат бектері мен 
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діндарларының  ислам дінінің жҽне оның Ханафи мҽзһабы жолының Алтын 

Орда мемлекетінде орнығуына тигізген орасан зор қызметтері мадақталған  

дерек кҿздері ҿте мол. 

Мысалы, араб жылнамашылары Ибн Думактың, Ибн Халдунның, Ҽл-

Айнидің, Ҽл-Бирзалидің еңбектерінде ислам дінінің Алтын Орда 

мемлекетінде орнығуында хорезмдік сопылық бауырластықтардың рҿлі ҿте 

жоғары болғандығы баян етіледі. Ҽсіресе, бҧл тҽлімді істе шейх Аладдин 

Номан ҽл-Хорезмидің, ел билігіндегі жоғары лауазымдық қызметтеріне 

қарамастан шейхке мурид болып, ислам дінінің Ханафи мҽзһабының 

кҿшпелілер арасында орнығуында аянбай енбектенген қоңырат бектерінің 

жан қиярлық ҽрекеттері мадақтала мҽлімделеді. 

Айталық, ҽйгілі араб жиһангезі Ҽбу Абдаллах Ибн Баттута 

жазбаларынан бҧрын-соңды қазақи ғылыми айналымға енбеген тҿмендегідей 

мҽліметтерді кҿңілге тоқи аласыз. 

Алтын Орда астанасы Сарай-Беркеге Қажытарханнан ҥш кҥн жҥріп 

жеттік. Сарай-Беркеде 75 мыңдай адам қоныс тепкен. Ҽлемдегі ең кҿрікті, 

салтанаты тасқан, кҿп елдерде ҽлі жоқ дҽретхана шайындыларын ағызып 

ҽкететін  жер асты қҧбырлары бар қала. 

Шҽһардың иін тіріскен сҽулетті ҥйлері, самсаған базарлары, кең 

кҿшелері кҿз тартады. 

Бірде біз оның кҿлемін білмек ниетке беріліп, атқа мініп айналып 

шықпақ болдық. Қаланың бір басында тҧратын біз,азанда ҥйден шыққаннан, 

тҥс ауғанда ғана оның екінші басына ҽзер жеттік. Сол жерде намазымызды 

оқып, ауқаттанып алып ымыртта ғана жатын орнымызға қайтып оралдық. 

Келесінде қаланың  енін байқамақ боп шығып, жарты кҥнде ғана кейін 

орала алдық. Шҽһарда 13 биік мҧнаралы мешіттен басқа кҿптеген кішігірім 

мешіттер де бар. Астананың қазысы Бадр ад-дин ҽл-Арадж – ең ҥздік 

қазылардың бірі. Мҧнда ислам ғҧламасы имам Номан Алладин ҽл-

Хорезмидің де ҿз қҧжырасы бар. Мен онымен жолықтым, ол ең білгір 

шейхтардың бірі, соншама қарапайым ҽрі қайырымды жан. 

Мемлекет аумағында ислам діні мен Ханафи мҽзһабы жолының 

орнығуында Қҧтылықтемір беклербектің атқарған ісіне кҿп кҿмектескен бҧл 

шейхты Ҿзбек ханның қатты қадірлейтіндігіне куҽ болдық. Алтын орда 

билеушісі ҽр жҧма сайын шейхке арнайы барып  сҽлемдеседі. Бір қызығы, 

шейх оны қарсы алуға ҿзі шықпайды. Хан сҽлемдескенде орнынан да 

тҧрмайды. Хан оның алдына жайғасып, имаммен соншама ізет сақтай 

отырып ҽңгімелеседі. Шейх те ханға жылы пейіл, қҧрмет білдіре тіл 

қатысады. [Тизенгаузен. 2005: 231 − 232]. 
Жалпы Ҿзбек хан билігі тҧсында Алтын Орда мемлекеті ҿркениетті 

дамып, гҥлденудің алтын ғасырына айналды десек артық  айтқандық бола 

қоймас. 

Мемлекет халқының ҽл-ауқаты артып, мҽдениеті барынша 

ҿркендегендігі туралы Татарстан ҥкіметінің демеп, қолдауымен 2016 жылы 

Қазан қаласында жарияланған  "Золотая Орда в мировой истории" атты 
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ҧжымдық монографияда (997 б.) ақиқаттылығы анықты жҥздеген 

дҽлелдемелер мысалданған. Солардың ішінен рухани-мҽдени сала 

ҿркениеттілігіне  қатысты мҽліметтердің бірнешеуін мысалдай ҿтелік. 

Исламдық қалалық мҽдениеттің Алтын Орда мемлекетінде орнығуында 

хорезмдіктердің ҽлеуметтік иерархиялық басқару жҥйесінде билік тізгінін 

ҧстаған қоңырат  Қҧтылықтемір,  оның айналасына жиналған зиялы қауым 

мен дін ҿкілдері айтарлықтай рҿл ойнады. Осы топтың ықпалымен  тек  

қарапайым ғибадаттық амалдар жиынтығы тҥрінде емес, ислам Алтын 

Ордада бір қҧдайға деген сенімнің теориялық тҧрғыдағы жасампаздық 

қҧралы болып қалыптасыпты. Халық ислам дініндегі Ханафи мазһабының – 

жолын таңдап алып, оған бірден ҧйыды. Ал, исламның мемлекеттік діни-

идеологиялық ҧстаным болып бекітілуі тиісті қҧқықтық алғы шарттарды 

тҧрақтандырып, ел халқының ҽлеуметтік- рухани ҿмірін бір ізгілендірді. 

Оның дҽлеліне алтынордалық дҽуірдегі мҽдениет кҿкжиегін ҿзектеген 

Махмуд ҽл-Булгаридің ҿте бай библиографиялық кҿрсеткіштерге толы 

«Нахдж ал-Фарадис» атты еңбегінен мынадай мҽліметтерді мысалға 

келтіруге болады. 

Ғҧламаның еңбегінде діни-дидактикалық мазмҧндағы 12 кітапқа 

сипаттама беріліп, олардың бҽрінің Ханафиалық мҽзһабтық қҧқықтық 

қағидаттардың мҽн-мағыналарын тҥсіндіретіндігі мазмҧндалған. Ол кітаптар 

мыналар: - 

"Масабих ас-сунна" (Сунна шамшырағы), авторы Хусейн ал-Багави. 

Мухаммед ал-Калабазидің "Ат-та`аруф ли мазхаб ахл-ат-тасаввуфы" 

(Сопылық ілімге кіріспе). ас-Саганидің "Машарик анвар ан-набавийа мин 

сихах ал-ахбар ал-мустафавийасы" (Ақиқатты таңдаулы жазбалардың жарық 

сҽулесі). "Нисабул-ахбар". Бҧл Абу`Аля ал-Аушидің еңбегі. Мҧхаммед 

Б.Башравидің "Кензул-ахбары"(Ҿткеннің інжу-маржаны). `Абдулла ал-

Куда`идің "Шихабул ахбары". ас-Сарахсидің "Ал-Мабсуаты". Абу Хамид ал-

Газалидің "Ихйа `улум ад-дині" (Дін ілімін қайта тҥлету). Абу Лейс ас-

Самарканди "Тан-биятул-гафилин" (Немқҧрайдыларды сергіту). Ал-

Бухаридің "Ал-Джами ас-Сахихы" (Ақиқатшыл жинақ). Муслим ан-

Нишабуридің "Сахихы" (Ақиқатты жинақ). `Иса ат-Тирмизидің "Джами ас-

Сахихы". Шабгон б.Махиди "Муснад ан-нас". "Тафсир". Авторы Абу-Ма`ахи 

б.Ахмед б.Мухаммед ал-Исфахани. "Мужтала". Авторы Зайнула Имамати 

Фирдауси. "Кашшаф `ан хакаик ат-танзил". (Ақиқаттың ашылуы). Авторы 

Джарулла аз Замахшари. "Кутам-кулуб фи мусалалатул махбуб" (Жҥрек 

жемі). Авторы Абу Талиб ал-Макки. "Магази" (Хиджрадан кейінгі Мухаммед 

пайғамбардың тарихы). Авторы Вакыйди. Мухаммед Катибаның 

"Магазиі"[Сайфетдинова,2016:408]. 

Сонымен қатар Алтын Ордада мҧсылмандық мҽдени ортаны 

айшықтандыра тҥсетін салтанатты сарайлар, архитектуралық ҽсемдегі 

керемет тҧрғын ҥйлер, мешіттер, медреселер, мектептер, ханакалар, текелер, 

мавзолейлер (дюрбе), т.с.с. жҥз-жҥздеп бой тҥзеген. Олар шығыс елдерінде 

сонау есте жоқ ескі замандардан бері қалыптасқан архитектуралық ҽсем 
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сҽулеттілікті қайталайтын. Мысалы, Қырымда осы уақыттарға дейін 

бҧзылмай сақталған кҿне ғимараттар баршылық. Солардың бірі 1314 жылы 

Ҿзбек хан салдыртқан делінетін "Бейбарыс" мешіті. Ал кейбір дерек 

кҿздерінде бҧл мешітті Бейбарыс елшісі арқылы беріп жіберіп, ҿз 

қаражатына салғызған делінеді. 

Ҿзбек хан билігі тҧсында Алтын Орда ҿз дамуының ең жоғары шыңына 

жетті. Хан сарайына тек діндарлар мен факихтер (заңгерлер) ғана 

шоғырланбаған. Сонымен қатар сарайда ғалымдар, математиктер, 

астрономдар, т.б. да жиі-жиі қонақ болған. Мысалы, осы жақында ғана "Ат-

тухве фи илм ал-хисаб" атты математикалық трактат табылды. Авторы 

белгісіз. Трактатта Алтын Орданың Кырым ҿлкесі билеушісі Абулмузаффар 

Гиясаддин Ҿлек-Темірге ҧсынылған деген жазу бар. Осы трактатпен қатар 

табылған екінші бір еңбек бҧл Абу Бакр Каландар Ақсарай Румидің 

"Каландар-намасы". Бҧл кітап біртіндеп ғылыми айналымға енгізілуде 

[Сайфетдинова, 2016:457-463]. 

Ал, ҽйгілі араб саяхатшысы Ҽбу Абдаллах Ибн Баттутаның 

жазбаларында Ҿзбек хан билігі тҧсында беклербек Қҧтлықтемірмен қатар 

билік иерархиясында оның екі інісінің де қызметтенетіндігі кҥнделік бетіне 

тҥсірілген. Олардың бірі Мҧхаммедқожа, екіншісі Сарайтемір деп 

ҧлықталған. Екеуі де билік жҥйесінде ҿте жоғары қызметтер атқарған. 

Айталық Мҧхаммедқожа орталығы Азау (Азов) қаласы болған Қырымға 

дейінгі аймақтың билеушісі қызметін атқарған. Ҿз заманының ірі ақындары 

Рабгузимен, Хорезмимен, Хисам Кятибимен достық қарым- қатынаста 

болған. Аймақ халқының бақуатты ҿмірленуіне бар жағдайды тудырып, 

жҧртшылық алғысына бҿленген. Ислам дінінің жаппай тҧтынушылыққа ие 

болуы ҥшін аянбай тер тҿккен. Мешіт-медреселер салғызып, ҿскелең 

ҧрпақтың мҽдениет жетістіктерімен сусындауына қолайлы жағдайлар 

тудырып отырған. Сондықтан болар жазба тҥрк ҽдебиетінің негізін қалаушы 

ақындардың бірегейі Мҧхаммед Хорезми 1353 жылы жазған ‖Мухаббатнама‖ 

дастанына Мҧхаммедқожаның ҿмірі мен қызметін арқау еткен. 

О, арыстан жҥректі, Қоңырат ҧрығы, 

Кіші жастан ҧлықтардың ҧлығы. 

Бақыт- кҿзі, берекет – кеніші, 

Мҧхаммедқожа бек ҽлемнің қуанышы. 

Еліміз жансыз тҽн еді бҧрын сенсіз, 

Шахтың шахы Жҽнібек ханға етенесіз,- деп жырлаған [Мухаббатнама, 

1986:91]. Ал, Қҧтылықтемірдің екінші  інісі Сарайтемір Алтын Орда 

билігінде қаржы ісі уҽзірі лауазымдық қызметін атқарған. 

Жақында ғана анықталып, ғылыми айналымға енгізілген арабтық дерек 

кҿздеріне қарағанда, беклербек Қҧтылықтемір Маңғыстау ҿңіріндегі Шақпақ 

ата жер асты мешітін салдыртуға (немесе қайта жаңғыртып қалпына 

келтіруге) мемлекеттен қаражат бҿлтіртіп, ҿз жҽрдемін тигізген. 

Археологтардың пікірлері бойынша, жерасты мешіттерін салу ҥшін 

инженерлік біліктілік, кҿп қол кҥші керек. Мҧндай кҿп қаражатты 
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қажетсінетін архитектуралық кешенді қҧрылыс ісі оларды тҧрғызатын 

шеберлер мен жҧмысшыларға еңбек ақыны жоғары ҽрі кҿп мҿлшерде тҿлеуді 

талап етеді. Ал, мҧндай қаражат кҿзінің сопыларда болмағандығы ҿзінен ҿзі 

анық нҽрсе [Нуртазина, Азмуханова, 2011:319]. 

Қорыта айтқанда хорезмдік қонырат бектерінің белсенді іс-ҽрекеттерінің 

нҽтижесінде де ислам діні жҽне оның Ханафи мҽзхабының жолы Алтын Орда 

мемлекеті территориясында діни сенімнің ең жоғары жасампаздық қалпы 

ретінде дамып, қалыптаса бастайды. 

Дей тҧрғанмен тарихшы Зікірия Жандарбек ислам Алтын Орда 

мемлекеті халықтарының арасына таралып, мемлекеттік дін деңгейіне дейін 

кҿтерілуін тек Иасауийа тарихатының  жемісті еңбегінің нҽтижесі ретінде 

қарастырып, бағалау керек деп есептейді  [Жандарбек , 2005: 256].  Бірақ 

З.Жандарбектің бҧл ҧсынысын  дін тарихын зерттеуші бірқатар ғалымдар 

біржақты ҧстаным деп санап, қолдау білдіре қоймауда. Олардың 

тҥсіндірмелері бойынша, тҥркітекті халықтар арасында ислам дінінің 

тҧрақтануында суниттік бағыттың 4 мазһабын (аш-Шафиға, ҽл-Маликийа, ҽл-

Ханибила, Ханафи мазһабы) ҧстанған барлық сопылық бауырластықтар 

(иасауийа, кубрауийа, кадириийа, хайдарийиа, календарийа, т.с.с.) аянбай 

қызметтенген. 

Мысалы, дін тарихын зерттеуші татар ғалымдары солардың бірегейі 

ретінде нақшбандийа бауырластықтарын айтамалайды. Олардың пікірлерін 

талдағанда байқалатыны, нақшбандийа бауырластықтары ҿз бастауларын 

Ахмед Иасауи мектебінен тарқататындықтарына қарамастан, кҥшейе келе 

кҿптеген ҿңірлерді иасауийша бауырластықтарынан тазарта алған. Сҿйтіп, 

нақшбандийалықтар тек Орталық Азияда ғана емес, одан тысқары жатқан 

кҿп аймақтарда да, мысалы Повольжеде, Солтҥстік Кавказда, Иранда, Таяу 

Шығыста, Тҥркияда, Ҥндістанда, Индонезияда, Малайзияда, Цилонда, т.б. 

ҿңірлерде де жергілікті тҧрғандарды ҿз уағыздарына ҧйыта білген. Келе-келе 

олардың кҥшейгендіктері соншалық, жоғарыдағы айтылған ҿңірлерде бірден 

бір ҥстем бауырластықтарға айналған [Тагиров, 2005: 149-150; Шагавиев, 

2016,141]. 
Ал, Қазақстандық дін танушы Т.Қҧсайынов ислам діні Алтын Орда 

мемлекетінің маңғыстаулық ҿңіріне хорезмдік діни бауырластықтардың 

ішіндегі ең беделдісі атанған ҽл-Кадирийа тарихты демеуімен енді деп 

есептейді. Оның дҽлеліне ол ҿзінің республикалық «Жас Алаш»  газетінде 

жарияланған мақаласында бірнеше мысал келтіреді [Жас Алаш, 2019 22 

қаңтар]. 

Ҽл-Кадирийа – сопылық бауырластық. Негізін қалаған шейх Абд ҽл-

Кадир ҽл-Жилани (1077-1166) 

Оның жолын қуушы ізбасарлары оны дін білгірі ҽрі уағыздаушысы деп 

аса қҧрметтеген. Бір жаратушыны мадақтайтын есімдермен атамалаған. 

Ҽкесі жағынан да, анасы жағынан да Мҧхаммед пайғамбардың (с.а.у.) 

тікелей ҧрпағы деп дҽріптеген. Оның дҽлеліне шейхтің ҽкесін Ҽли б. Ҽбу  

Тҽліптің ҧлы ҽл-Хасаннан, ал анасын оның екінші ҧлы ҽл-Хусейннен 
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тарқатқан. 

Ал, Абдулкадыр Жилани (толық есімі Мухиддин Абу Мухаммед бин 

Абу Салих Зенгидост) 1077 жылы Иранның Жилан қаласында дҥниеге келіп, 

сонда ҿсіп-ҿнген. Жастайынан дін оқуына қызыққан. Жасы 18-ге толғанда 

Бағдат қаласына келіп, жоғары діни білім беретін оқу орнында оқуын одан 

ҽрі жалғастырған. 1166 жылы 91 жасқа толған шағында Бағдат  қаласында 

қайтыс болып, сонда жерленген. 

Ҽл-Кадирийа да 12 сопылар бауырластығының қҧрамына кіреді. 

Кҿзқарастары сунниттік. ҽл-Джунайд ҽл-Бағдадидің (910 ж.ҿ.) «парасат 

мектебінің» заңдарын ҧстанады. Ҽл-Кадирийа мҧсылман ҽлемінде ең кҿп 

таралған бауырластық. Оның жетекші ҧясы ханака (теке), немесе рибат 

болып саналады. Ҽрбір тарихат бір-бірінен  тҽуелсіз ҿмір кешеді. 

Бауырластықтың басқа сопылық ҧйымдардан бір ерекшелігі зікірді 

дауыстап салуға ҽдеттенген. Зікір салуға ҽйелдерді де, басқа діндегі 

адамдарды да қатыстыра береді. 

«ҽл-Кадирийа» эмблемасы 5-6-7 санды ҥш қатарлы жапырақтардан 

тҧратын кҿк тҥсті роза. 5 саны ислам дінінің 5 негізін, 6 саны қҧлшылықты, 

ал 7 саны зікірді бейнелейді. Абд ҽл-Кадир ҽл-Жиланиді сопылар Ибн 

Арабиден бері қарай «Кутб» (ҽулиелердің ҽулиесі) деп 

ҧлықтаған[Энциклопедия «Ислам», 1995:46-47; 93-94]. 

Кутб-бҧқараға жол кҿрсететін, оларды тура жолға салатын ҽулие дегенді 

білдіреді. Басқашалап айтқанда, ҽулиелердің ҽулиесі. Дҽрежесі жағынан 

Хз.Пайғамбардың пайғамбарлығының  мазмҧндық мақамына сай келеді. Бҧл 

мақам пайғамбардың  жолын қуушыларға, кҽміл ізбасарлары инсан 

камилдерге ғана бҧйырылады. Мысалы, Ахмед Иасауиге де бҧйырылған 

дегендей. 

Демек ғҧлама Абд ҽл-Кадир ҽл Жиланның ізбасарларының бірінің 

тариқатында тҽлімделіп, туған қаласы- Ҥргенішке қайта оралған қоңырат 

ҽулетінің тҥлегі- шейх Аладдин Номан ҽл-Хорезмидің  алғашқылардың 

қатарында ислам дінін, оның Ханафи мҽзһабы жолын Алтын Орда да 

мемлекеттік діни- идеологиялық ҧстанымға дейін кҿтеріп, мҽңгілікті 

орнығып қалуы ҥшін аянбай қызметтенуі  заңды қҧбылыс, ҥлгі тҧтарлық 

тҧғыр. Мҧндай тҥйіндемеге, араб жылнамашылары Ас-Сафади Салах Ад-

Диннің ҽл-Бирзалидің, ибн Дукмактың, ибн Халдунның, ҽл-Айнидің 

деректері, сондай-ақ жиһанкез ибн Баттутаның сапарнамалық тарихи 

жазбалары дҽлелдеме бола алады. 
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Зерттеудің нәтижесі мен жаңалығы 

Ислам дінінің жҽне оның Ханафи мазхабының Алтын Орда территориясына еніп, 

мемлекеттік діни-идеологиялық ҧстанымға айналуында хорезмдік қоңырат бектері мен 

діндарларының шешуші рҿл ойнағандығы алғаш рет орта ғасырлық діни 

қайраткерлердің, жылнамашылардың, тарихшылардың, ҽрілі-берілі ағылған елшілердің, 

саудагерлердің жҽне саяхатшылардың бҧрындары аударылмаған мҽліметтері негізінде 

мазмҧндалған. Соның ішінде бҧл берекелі істің бас-қасында Хорезм ҿлкесінің ҽмірі ҽрі 

беклербек лауазымдық қызметтерін атқарған Қҧтылықтемір мен шейх Аладдин Номан 

Хорезмидің еңбектерінің зор болғандығы нақтылы жазбалармен дҽлелденген. 

Арабтық мамлюк текті тарихшы ас-Сафади Салах ад-Диннің (1297-1363) «´Айан 

ал-´аср ва ´аван ан-наср» атты биографиялық жинағына сілтемелер жасала отырып, 

Алтын орда билеушілері Тоқа Темір (1291-1312) мен Ҿзбек ханның (1312-1342) ислам 
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дінінің Ханафи мазһабын Алтын Ордада негізгі діни сенімге айналдырудағы 

қызметтерінің маңыздылығы бҥгінгі кҥн тҧрғысынан бағаланған. 

Кілт сҿздер: ислам діні. ханафи мазһабы. сопылық бауырластықтар: кубрауийа. 

кадирийа, иасауийа, хайдарийа, календарийа. Хорезм, Алтын Орда, Тоқта-Темір хан, 

Ҿзбек хан, ҽмір Қҧтылық Темір, шейх Аладдин Номан ҽл- Хорезми. 

Результаты и научная новизна 

Новизна статьи заключается в том, что впервые в научный оборот вводится 

раннее неизвестные сведения о биографии золотоординских ханов Тока-Тимура и Узбека, 

хорезмских конгиратских беков эмира и беклербека, Кутлук-Темур, его братья Мухаммед-

Ходжа, Сарай-Темур и др. Впервые введены в научный оборот из биографического 

сборника ал-Сафади Салах ад-Дина «´Айан ал-´аср ва ´аван ан-наср» (Выдающиеся 

личности этого века и поборники победы), где описаны место и роль шейха Аладдин 

Номан аль-Хорезми во внедрении ислама в Золотой Орде. А также его роль в введении в 

Орде ислама как государственной религии и в установлении Ханафийского мазхаба в 

Золотой Орде. 

Ключевые слова: Религия. Ислам. Мазхаб Ханафи. Суфийское братство: кубрауийа, 

кадирийа, иасауийа, хайдарийа, календарийа. Хорезм. Золотая Орда. Тока-Темур хан. 

Узбек хан. Эмир и беклербек. Котлук-Темур. шейх Аладдин Номан аль-Хорезми. 

Results and novelty of the research 
For the first time, data on the role of Khwarazm  Konyrat Beks and believers who played a 

key role in establishing Islam and Hanafi-Madhab on the territory of the Golden Horde and 

occupied the state religious ideological position: based on untranslated data of medieval 

religious figures, chroniclers, historians, various ambassadors, merchants and travelers., 

Also, certain writings proved the involvement of the Amir of Khwarazm, Beklerbek, 

Kutlyktemir, and Sheikh Al-Addin, Noman Khwarizmi. 

Referring to the biographical collection "Ayan al-Asar wa anavans an-nasr" by the Arab 

historian Al-Safadi Salah Al-Din (1297-1363), the contribution made by the ruler of the Golden 

Horde Tok Temir and Uzbek Khan (1312-1342) was evaluated. 

Key words: Islam, Hanafi Madhab, Sufi brotherhood, Kubrauya, Kadiri, Iasawiya, 

Hydariya, Kalendariya. Khorezm, the Golden Horde, Tokta-Temir Khan, Uzbek Khan, Amir 

Kutlyk-Temir, Al-Addin Noman Al-Khwarizmi. 

Araştırmanın önemi ve yeniliği 

İslamiyet ve Hanefi mezhebinin Altın Ordu topraklarına yayılarak devletin dini ve ideolojik 

ülküsüne dönüşmesinde Horezm Konırat sultanları ile din görevlilerinin çok önemli rol 

üstlendiği ilk defa Ortaçağ din görevlileri, tarihçiler, elçiler, tüccar ve gezginlerin daha önce 

çevirilmeyen yazılı kaynaklarında belirtilmiştir. Bunların arasında Horezm bölgesinin Emiri  ve 

Sultanı olan Kutluk Demir ile Şeyh Noman Horezmi eserlerinin çok değerli eserler arasında yer 

aldığı yazılı kaynaklarda dile getirilmiştir. 

Arap Mamlük tarihçisi Es-Safadi Salahed-Din‘in (1297-1363) ―Ayan el-´asr ve ´avan en-

nasr‖ adlı eserine atıfta bulunarak Altın Ordu yöneticileri Tokta Demir Han (1291-1312) ile 

Özbek Han‘ın (1312-1342) İslam Hanefi mezhebi kaidelerini  Altın Ordu‘nun temel dini 

inancına dönüştürme yolunda yaptığı çalışmalarının önemliliği günümüz açısından 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: İslamiyet, Hanefi mezhebi, Sufilik, Kubraviye, Kadirilik, Yesevilik, 

Haydariye, Kalendariye, Horezm, Altun Ordu, Tokta Demir Han, Özbek Han, Sultan Kutluk 

Demir, Şeyh Noman Horezmi. 
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Қытай жазба деректеріне негізделсек Ҧлы Жібек жолы Қытайдың  Батыс 

Хан патышалығы( 西 汉 朝 ) дҽурінде ашылды. Тан патышалығы( 唐 朝 ) 

дҽурінде Ҧлы Жібек жолының тереңдей ҿркендеп, елдермен халықтар 

арасында   мҽдени алмасулар жиіледі. Юань патышалығы(元朝  Шыңғыс 

ҽулеттері) дҽуірінде Ҧлы Жібек жолы қайта ҿркендеді. Ҧлы Жібек жолы 

Даму тарихы Қытай тарихи деректерінде мен мҧндалап тҧрады. Сондықтан 

Жібек жолын зерттеудің ҿзі ғана емес, Жібек жолындағы зерттеулер ежелгі 

Қытай мен Орталық Азия, Батыс Азия жҽне тіпті Еуропаның саяси 

жҥйелерін, экономикалық барыс-келістерінің, мҽдени алмасулардың, 

этникалық діндер арасындағы тҥсінісулердің, тереңдеуін ілгерлетті [1]. 

Тарихи Жібек жолы туралы айтатын болсақ, ең ҽуелі Жаң Чянның (张骞,  

орыс тіліндегі деректерде Чжан Цзян немесе Чжан Вэй депте аталады).   

батыс аймағына «凿空 (Жол ашуы)»  сапары туралы ҽңгімесі еске тҥседі. 

Шын мҽнісінде Жібек жолы алғашында адамдар жҥріп-тҧратын қарапайым 

жол ретінде ашылған. Жаң Чянның (张骞)   «Жол ашуы» тарихи кітабында 

алғаш рет сауда жолы ретінде кҿрсетілді. Кейін келе Қытай орталық жазық 

ҿңірлері мен Орталық Азия тҥріктерінің ресми ҿзара мҽдениет алмасуына 

жол ашты[1]. 

Б.э.д. 139 жылы Жаң Чян(张骞)Батыс Хан патышалығының (西汉朝) 

елшісі ретіде батыс ҿңірлерге барып, бҧрылыстар мен қыйындықтардан  ҿтіп, 

б.з.д. 126 жылы Батыс Хан патышалығының ( 西汉朝) астанасасы  Чан анға(

长安 ) қайтып келді.  Б.з.д. 119 жылғы  Жаң Чян( 张骞 ) 300-ден астам 

елшілерді бастап, кҿптеген алтын-кҥміс, тарту-таралғы алып,  екінші рет 

батысқа сапар шегеді. бҧл сапары  Қытай орта жазығымен батыс елдерінің   

экономикалық жҽне мҽдени алмасулар ҥшін  ҥлкен рол атқарған ҧлы жібек 

жолының ресми ашылуы саналады. Жаң Чянның(张骞 )  батысқа сапары  

ғҧндармен( 匈奴 )  Батыс Хан патышалығының ( 西 汉 朝 )    кҥрделі 

қатынастарының басамасыболып табылады[1]. 

Жаң Чянның (张骞 ) батыс елдеріне    екі реткі сапары Батыс Хан 

патышалығының ( 西 汉 朝 ) Батыс ҿңірдегі елдермен арасындағы 

байланыстарды нығайтумен қатар, ҥздіксіз дипломатиялық қарым-

қатынастар орнатып қана қоймай, Орталық Азия елдерімен   Батыс Хан 

патышалығының (西汉朝) арасындағы қатынас–тасымал жолдарын дамытты.  
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барыс-келіс жійлеген сайын  ҽртҥрлі этникалық топтардың мҽдениет алмасуы 

мен интеграциясының негізін қаланды. Жаң Чян (张骞) елшісі ретінде Батыс 

Хан патышалығының ( 西 汉 朝 ) батыс елдерімен бейбітшілік 

дипломатиясының негізін қалады, содан бері   Батыс Хан патышалығының (

西汉朝 ) батыс елдерімен тҥрлы саладаға байланыстары арта тҥсті.  Жаң 

Чянның (张骞) Тҿзімділік, отансҥйгіштік, батылдық жҽне алғабасарлық рухы 

Қытай тарихында жоғары бағаға йе болды[1.2]. 

Жаңа ераның 73 жылы Шығыс Хан патышалығынан(东汉朝)  Бан Чао(班

超) Жаң Чянның (张骞)  батысқасапарынан кейін, 58 жыл оқшауланған батыс 

аймағын қайта ашты жҽне бҧл жолды  Еуропаға ҧзартты. Алғаш рет Рим 

империясы ҿкілдері Шығыс Хан патшалығының(东汉朝) астанасы Ло яңға(

洛 阳 ) келді [2].  бҧл Жібек жолы байланыстарының нҽтижесі болып 

табылады. Осы ҧзын жолда сатылатын тауарлардың ішінде қытайлық жібек 

ең беделді  болғандығы ҥшін бҧл жол заманымызға дейін жалғасқан ҧлы жол  

«Жібек жолы» аталған. Жібек жолы тек ежелгі Азия мен Еуропаның 

арасындағы сауда-саттықты ғана емес,  сондай-ақ Азия, Еуропа мен Қытай 

арасындағы достықты,  барыс-келісті ілгерлетті. Бан Чао(班超)  бҧл сапары 

Жібек жолының Жаң Чян сапарынан кейінгі қайта жаңғыртылуы 

саналады.[2]. 

Қытайдың солтҥстік бҿлегіндегі кең-байтақ сахара  Евразия даласының 

оңтҥстік-шығыс бҿлігі болып табылады жҽне ол оңір евразиялық кең-байтақ 

сахарасымен ежелден тығыз байланысты. Евразия даласында ҽртҥрлі ҿңірлер 

мен мҽдениеттер арасындағы мҽдени алмасуларды, яғни коммуникаторлар 

мен алушылардың  ҿзара байланыстарын зерттеуге бағытталған  Еуразияның 

шығыс шалғайындағы металл жолы - Жібек жолының пайда болуы мен Ҧлы 

Ғҧндар (匈奴)      Альянсының ҿмірге келуі сынды осы елеулі  екі оқыйға  

батыс-шығыс арасындағы қатынастарды жиілетті. Жібек жолының пайда 

болуы мен Ҧлы Ғҧндар (匈奴)      Альянсының қалыптасу процесі (欧亚草原

东部的金属之路 --丝绸之路与匈奴联盟的孕育过程 ) атты алты бҿліктен 

тҧратын ежелгі Қытай  Қолжазба кітҽбінда  б.з.д. 2 мың жылдықтағы 

солтҥстіктегі Евразиялық кең-байтақ сахарасындағы қола бҧйымдары 

ҿндірісінің  ҿркендеуі Қытайдың солтҥстігі мен Евразиялық кең-байтақ 

сахарасы арасындағы ары қарай Қытай орталық жазық қалаларымен  Ғҧндар 

(匈奴)    арасындағы сауда-саттық, мҽдениет алмасулардың дамуына тарихи 

негіз қаланды. Бҧл Қытай деректрінде ерте темір дҽуіріндегі солтҥстіктегі  

кҿшпенділермен қарым-қатынастардың бастамасы деп сипатталады [3]. 

«Ғҥндер тарихы туралы жазбалары 史 记 · 匈 奴 列 传 » ында Хан 

патышалығынан бҧрын, Йҥзілер (月氏) «Дуньхуан Чилян бҿлегінде 敦煌祁连

间» ҿмір сҥрді. Ҥйсіндер(乌孙) Йҥзілерге (月氏)  іргелес қоныстанды жҽне  

осы аймақта беделді ел болып келеді, бҧл Хы ши дҽлізінің(河西走廊)  ежелгі 
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тҥрік  кҿшпенділері саналады.  «Ғҥндер тарихы туралы жазбалары 史记·匈奴

列传» шығармасына  азырақ тоқталып кетсек, бҧл тарихи Қытай шығармасы  

тарихшы Сыма Чян (司马迁) жазған ғҧндар (匈奴) мен Орталық жазықтық 

арасындағы қарым-қатынасты сипаттайтын классикалық тарихи эссе.  

Тарихи жазбалардың Бірінші бҿлімінде ғҧндар (匈奴), тарихы баяндалады. 

елуінші бҿлімінде Ғҧндар ( 匈 奴 ) мен Қытай ( 中 国 ) тарихы туралы 

баяндалады. Батыс Хан патышалығының (西汉朝)  алғашқы кездеріндегі Ғҥн 

( 匈 奴 ) жҽне  қытай тілі туралы баяндалады. ҥшінші бҿлімінде Хан 

патышалығы мен (汉朝) ғҧндар (匈奴) арасындағы ҧзақ мерзімді соғысқа 

негізделген шиеленісті баяндайды. Тҿртінші бҿлімінде Батыс Хан 

патышалығының (西汉朝) патышасы Хан удимен(汉武帝)  ғҧндар (匈奴) 

арасындағы ҧзақ мерзімді кҥрделі қатынастар  туралы Тай Шигоңның (太史

公)  кҿзқарастарын баяндайды. Тай Шигоң (太史公)  болса ежелгі Қытайдың 

ресми тарихи материалдарын жазатын хан сарайындағы уҽзір дҽрежелі 

лауазы, кейінгі Қытай деректерінде ең танымал Тай Шигоң (太史公)  Сыма 

Чян (司马迁)деп аталады [3]. 

Жібек жолына ҽдетте Еуразияның солтҥстік бҿлігіндегі коммерциялық 

жол ретінде сілтеме жасалады. Оңтҥстіктегі ежелгі сауда шҽй-жылқы 

айырбастау жолымен ерекшеленеді.  Батыс Хан патшалығынан Жаң Чян 

жҽне Шығыс Хан патшалығынан Пан Чау Батыс аймағының ашылуы ҥшін 

Лоян қаласынан бастау алып, Батыс аймақтарға ҧласатын осы ҧлы сауда 

жолының ашылуы ҥшін сапар шеккен. Бҧл жол Батысқа Римге қарай 

созылды. Осы ҧзын жолда сатылатын тауарлардың ішінде қытайлық жібек ең 

беделді тауар болғандықтан, бҧл жол «Жібек жолы» аталған. Жібек жолы тек 

ежелгі Азия мен Еуропаның тауар  айырбастайтын сауда жолы ғана емес, 

сондай-ақ Азия, Еуропа мен Қытай арасындағы достық қарым-қатынасқа жол 

ашты. Сондай-ақ Шығыс пен Батыс арасындағы достық жолы болды. Батыс 

елдеріне елшілікке жіберілген Жаң Чян, Пан Чау сияқты тарихтағы кейбір 

белгілі тҧлғалар, сондай-ақ Батыстың аңызында батыс кҿкжиегіне шыққан 

монах Таң Шуан Заңдардың сапарына байланысты таңғажайып ҽңгімелердің 

кҿпшілігінің таралуы да осы Ҧлы Жібек сауда жҽне достық жолымен тығыз 

байланысты [3.4]. 

Жібек жолы аясындағы Ғҧндар бірлестігінің ( 匈 奴 联 盟 ) Хан 

патшалықтары(汉朝) мен ҧзақ уақыттық қарым-қатынастаының нҽтижесінде  

Қытайдың солтҥстігіндегінен  моңғол  ҥстіртінің (蒙古高原) шығыс бҿлігіне, 

сыртқы Байкал ҿңіріе, Азиялық ҧлы қҧрлықтық белдеуіне (外贝加尔地区) 

дейін жалпыласқан кҿлемді Азиялық ҧлы қҧрлықтық  белдеуі (外贝加尔地区)     

қалыптасты.   бҧл Азиялық ҧлы қҧрлықтық  белдеу (外贝加尔地区)  туралы 

тоқтала кетсек бҧл белдеу солтҥстіктен-шығысқа қарай, оңтҥстіктен-батысқа 

қарай созылған  Саян тауларын(萨彦岭), Алтай тауларын(阿尔泰山脉) жҽне 

Тяньшань таулары жҥйесін ( 天 山 山 脉 ) қамтиды. Шығыс жҽне батыс 
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бағыттарға негізделген сауда-саттық бен мҽдени алмасулар Ғҧн империясы(

匈奴帝国 )жҽне  Хан патышалқтары ( 汉朝 )  сынды екі ірі империяның   

арасында етек алды[4]. 

Ежелгі Жібекжолының даму ҥрдістеріне келсек, қазақ сахарасы Ҧлы 

Жібек жолы бойында орналасып, Батыс пен Шығысты байланыстырып 

тҧрған,   мҽдениеттің алтын бесігінің бірі, байырғы жібек жолы сауданың 

ғана емес ҿркениеттің орталықтарында қалыптастыра алды, сол ҿркениеттің  

орталығы болған Тараз қаласы қытай, парсы,араб деректерінде жиі 

кездесетін атақты қала болды. Тараздың қазақ елінің тарихында, мҽдени, 

ғылыми, рухани ҿмірінде алатын орны бҿлек. Іргетасын ғҧн кҿсемі Чжичже 

қалаған бҧл қаланың кҿркемдігі мен ҽсемдігі кҿптеген тарихи деректерде 

суреттелген. Ҧлы Жібек жолын жалғап тҧратын тҧрақты дипломатиялық 

жҽне сауда-саттық орталығы болды. Тараз қаласының жңбек жолындағы 

рҿліне алда арнайы тоқталамыз[5]. 

Ҧлы Жібек жолы қызметінің дамуы ҽртҥрлі елдердің керуен жолдарына 

бақылау жасауға деген геосаяси қарсыластығына аса тҽуелді болды. Ҧлы 

Жібек жолының табысты қызмет eтyi ҥшін халықаралық саяси тҧрақтылық 

қажет болатын. Екі жақты жетуге болатын: Еуразия кеңістігінен ҿтетін 

маңызды керуен жолдарын бақылауға алған ҥлкен империялардың қҧрылуы 

арқылы немесе сауданың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қабілетті  ipi 

мемлекеттердің "ҽлемді бҿлуі" арқылы. Кҿпестердің керуенінен салық алу 

Азиядағы керуен жолы ететін мемлекеттердің билеушілеріне жоғары табыс 

беретін. Кҿпестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етсе, екінші шеті, Ҧлы Жібек 

жолының  ҥлкен бҿліктеріне бақылау жасауға мҥмкіндік  алуға ҧмтылды. 

Мемлекет ішіндегі соғыстар жҽне орталықтанған биліктің қҧлауы  Ҧлы 

Жібек жолы бойындағы қалалар мен қоныстардың қҧлдырауына, 

керуендердің тоналуына жиі соқтыратын. Ҿз кезегінде Ҧлы Жібек жолының 

белгілі бip бҿлігінің қызметінің бҧзылуына ҽкеліп соқты [5]. 

Қорта айытқанда Ҧлы Жібек жолының дамуы   Еуразия кеңістігінен мен 

мҧндалап шыққан  ежелгі дҽуірлік екі ірі империя  Хан патышалқтары (汉朝)  

мен  Ғҧндар бірлестігінің (匈奴联盟) байланыстарына тҽуелді болғандығын 

жҽне  Ғҧндар бірлестігінің (匈奴联盟)  Жібек жолының қалыптасу, даму 

ҥрдістерінде ерекше маңызды рҿл атқарғандығын кҿре аламыз. 
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Түйіндеме 

Бҧл зерттеу мақаласында Ҧлы Жібек жолының жҥйесіндегі Ежелгі Қазақстан 

сахарасыныда жасаған, арғы тарихымыз, бабаларымыз саналатын Ғҧндар Альянсы  мен 

Ежелгі Қытайдың патышалықтарыының, оның ішінде Батыс Хан патышалығның 

Қарым-қатынастары туралы баяндалады. Ҧлы Жібек жолының пайда болуы мен дамуы 

Ҧлы Ғҧндар (匈奴) Альянсының қалыптасу процестерімен  тығыз қатысты болуының 

себептері, Ғҧндар Альянсының Ҧлы Жібек жолының қалыптасу,даму жҥйесіндегі  

тарихи ересен  рҿлі туралы Қытай тарихи деректерінен  сілтемелер, дҽлелдер келтіріліп 

баяндалады. 

Евразиялық кең-байтақ сахара мен Қытай орталық жазығы ҿңірлерінің жҥйеден, 

Қытайдың  Батыс Хан патышалығының ( 西 汉 朝 ) ежелгі қалаларымен  Ғҧндар 

Альянсының(匈奴联盟) арасындағы сауда-саттық, мҽдениет алмасулардың дамуының 

нҽтижесінде  ежелгі Ҧлы Жібек жолы жҥйесінің қалыптасып дамығандығын Қытай 

ҽдебиеттеріне  негізделіп дҽлелдерімен баяндалады. 

Кілт сөздер: Ҧлы жібек жолы, Ғҥндар лигасы,  Батыс Хан патышалығы, 

Ҥйсіндер,Ҧлы  Йҥзілер, Жаң Чян ,  Тяншан таулары. 

Резюме 

В данной статье описывается история Древнего альянса гуннов и древнего Китая, 

который является предком древних казахских степей в системе Великого шелкового 

пути, включая Договор Западного Хана.  Причины возникновения и развития Великого 

шелкового пути тесно связаны с процессами формирования Альянса Великих Хуннов (匈奴
), а также ссылками на исторические данные Китая об исторической роли Альянса 

Хуннов в формировании и развитии Великого шелкового пути. 

Эволюция древней системы Великого шелкового пути в результате развития 

торговых и культурных обменов между евразийским континентальным небоскребом и 

центральными периферийными районами Китая, древними городами полуострова 

Западный Хан в Китае (西 汉朝) и Альянсом гуннов (匈奴 联盟) основанная на сведениях 

из китайской литературы. 

Ключевые слова: Великий шелковый путь, Лига Наций, Западно-ханский трактат, 

Uysers, Great Yers, Новый Чан, горы Тяньшань. 

Summary 

This  article describes the history of the Ancient Alliance of the Huns and Ancient China, 

which is the ancestor of the ancient Kazakh steppes in the Great Silk Road system, including the 

Treaty of the Western Khan.  The reasons for the emergence and development of the Great Silk 

Road are closely related to the processes of the formation of the Great Hun Alliance (匈奴), as 

well as references to China's historical data on the historical role of the Hun Alliance in the 

formation and development of the Great Silk Road. 
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The evolution of the ancient system of the Great Silk Road as a result of the development of 

trade and cultural exchanges between the Eurasian continental skyscraper and the central 

peripheral regions of China, the ancient cities of the Western Han Peninsula in China (西 汉朝) 

and the Hun Alliance (匈奴 联盟) are based on Chinese literature.  

Key words: Great Silk Road, League of Nations, West Khan's treatise, Uysers, Great Yers, 

New Chan, Tianshan Mountains. 

 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ИЗНОС АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ШИН НА АВТОМАГИСТРАЛИ 

 
Абдурафиев Б. 

ОСШ №20 имени Расула Исетова 

 

Одним из ключевых аспектов, способствующих ускоренному 

индустриальному развитию и совершенствованию транспортной инфраструк-

туры Республики Казахстан, является строительство автомагистрали 

«Западная Европа -Западный Китай». Ожидается, что данная автомагистраль 

будет играть значимую роль в развитии транзитной перевозки грузов по 

шелковому пути и обеспечит континентальный и трансконтинентальный 

транзит в направлениях Северо-Юг и Запад-Восток. Кроме того, наша страна 

возлагает на данныйтранспортный коридору предназначенный для перевозки 

грузов Китай - Западная Европа огромную экономическую надежду. 

Ожидается, что основной транзит грузоперевозки в порядке 80% будет 

составлять грузоперевозки государств Центральной Азии,Российской 

Федерации и Европейских стран. 

На данный момент строительство автомагистрали по территорию 

Южного Казахстана  выполненныйна бетонной основезакончено и к 

сожалению в эксплуатацию полностью  еще не введена. Однако, в данное 

время автомагистраль эксплуатируется в виде эксперимента уже более 

одного года. 

На основе практического опыта водителей эксплуатирующий участок 

автомагистрали «Западная Европа - Западный Китай» проходящей по Южно-

Казахстанской области установлено, что  из-за бетонной основы 

автомагистрали, износ шин производится быстрее, чем дорог с асфальтовым 

покрытием. 

Ряд исследований загрязнений окружающей среды от автотранспорта 

в мегаполисах, крупных городских агломерациях и на автотрассах свидетель- 

ствует о существенном уровне этих загрязнений не только от выхлопов 

автомобильного транспорта, но и от химического и мелкодисперсного 

пылевого и аэрозольного воздействия вследствие износа дорожного 

покрытия, тормозных колодок, шин, утекания автомобильных масел и 

технологических жидкостей [1,2]. 

Шины транспортного средства несут нагрузку от автомобиля и 
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пассажиров, обеспечивают сцепление дороги и управления, обеспечивают 

плавность хода. Шины производятся из сложной комбинации каучуков, и в 

работе [3] приводится следующий состав материала шин: 7,5 частей - 

бутадиенстирольный каучук (БСК), 1,5 части - натуральный каучук, 1,0 часть 

- полибутадиен. В целях получения необходимых эксплуатационных 

характеристик добавляются металлические или органические присадки. 

Одной из присадок является вулканизирующая добавка – оксид цинка (ZnO). 

Концентрация ZnOв протекторе шины варьируется в диапазоне от 1,2 % 

(легковые автомобили) до 2,1 % (грузовые) [4,5]. 

На интенсивность износа шин влияют свойства материала, состояние 

шин и дорожного покрытия, манера вождения, возраст шин и дорожного 

покрытия, погодные условия и др.). 

Срок службы стандартной автомобильной шины составляет 50-60 тыс. 

км ина протяжениикоторого, по данным Агентства охраны окружающей 

среды Великобритании (1998 г.) еѐ суммарный вес сократится на 10 % [6]. 

Срок службы шин грузовых автомобилей обычно составляет около 100 тыс. 

км, в зависимости от интенсивности использования грузовика и нагрузки на 

шин. Суммарное количество материала, изношенного на протяжении срока 

службы шины, варьируется в зависимости от вида транспортного средства и 

может составлять от 1-1,5 кг на одну шину для легковых автомобилей и  до 

10 кг на одну шину для грузовых автомобилей или автобуса. 

Исследования Councellи др. (2004 г.) показывают широкий диапазон 

официально полученных коэффициентов износа для шин транспортных 

средств малой грузоподъемности [5]. 

В работе [6] указано, что износ для покрышек шин транспортных 

средств большой грузоподъѐмности превышает коэффициент износа для 

покрышек транспортных средств малой грузоподъѐмности, по-видимому, за 

счѐт большей ширины беговой дорожки шины. В работе [7] приводятся 

коэффициенты износа для транспортных средств большой грузоподъѐмности 

и автобусов, составляющие 189 мг/маш.-км, и 192 мг/маш.-км 

соответственно. В работах [5,6] указано, что коэффициенты износа шин для 

транспортных средств большой грузоподъѐмности в 5-14 раз превышают 

коэффициент для транспортных средств малой грузоподъѐмности и легковых 

автомобилей. Разброс значений определяется, вероятно, количеством колѐс, 

различием климатических условий и условий эксплуатации автомобилей. 

Изношенный материал покрышек выбрасывается в виде взвешенных в 

воздухе частиц самого различного размера - от 0,01 до 100 мкм [5-7]. 

Естественно, частицы износа шин в основном состоят из соединений, 

которые используются во время их производства. Согласно результатам 

оценки, приведенной в работе [4], частицы покрышек состоят на 29 % из 

элементарного углерода и на 58 % из органического вещества. Известно, что 

при эксплуатационном износе шин в окружающую среду поступают 

соединения тяжѐлых металлов [3,7,8]. 

Согласно проведенным исследованиямсрок службы стандартной 
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автомобильной шины эксплуатируемых по автомагистрали сократился  от50-

60 тыс. кмдо 35-42 тыс. км и количество изношенных шин в 

годувеличилосьпримерно на 30%. 

Кроме того, былиприведены укрупненные расчеты загрязнения 

окружающей средыот истирания протекторов шин автомобилей при 

эксплуатации автомагистрали по участку ЮКО. В процессе расчета 

использовано количество веществ, поступающих в окружающую среду при 

эксплуатационном износе протекторов шин одного автомобиля, 

представленное в табл. 1. 

 

Таблица 1. Количество веществ, поступающих в окружающую среду 

 

Показа-

тель 

Тип автотранспортного средства 

Легковой Грузовой Автобус 

Масса от 

одного 

транспор-

та, кг/год 

В ас-

фаль-

товом 

пок-

рытии 

В 

бетон-

ном 

покры-

тии 

В ас-

фаль-

товом 

покры-

тии 

В 

бетон-

ном 

покры-

тии 

В ас-

фальто-

вом 

покры-

тии 

В бетон-

ном 

покры-

тии 

1,62 2,754 34.02 58,014 34,56 58.742 

 

Согласно расчетов выбросов загрязняющих веществ от эксплуатации 

автомагистрали по участку ЮКО составил около 9,29 т. 

Предполагаемое резкое увеличение транзитного потока по 

автомагистрали, а также ежегодное увеличение автотранспортного парка, как 

по республике, так и по области, приведут к дальнейшему увеличению 

загрязнения атмосферы и количества изношенных шин. 

Если учесть, что в настоящее время изношенные шины в нашей странев 

основном направляются для  захоронения н полигоны отходов, а увеличение 

ихколичестваприведут к ускорению заполнения. Изношенные шины 

являются источником длительного загрязнения окружающей среды,служат 

идеальным местом для размножения грызунов и кровососущих насекомых, 

переносчиков инфекционных заболеваний. Кроме того, шины не 

подвергаются биологическому разложению, они огнеопасны и при горении в 

воздух выбрасываются вредные продукты сгорания и в совокупности 

создают серьезную экологическую проблему. 

Увеличение количества транспортных средств в республике показана на 

примерелегкого транспорта (таблица 2,3) [9,10]. 

 

Таблица 2. Парк легковых автомобилей РК 
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Таблица 3.Наличие легковых автомобилей в ЮКО за 2010-2014 годы 

Годы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество, 

тыс.ед.. 

278,8 311,9 315,8 345.8 398.5 

 

Мелкодисперсные фракциишин выбрасываемых в атмосферу очень 

долгое время могут сохраняться на поверхности дорожного покрытия и в 

верхних слоях почвы, изменяя еѐ состав, поднимаясь в сухую погоду в 

воздух и попадая в органы дыхания, где она накапливается. Воздействие на 

организм человека мелкодисперсной пыли, имеющей в своѐм составе 

соединения тяжѐлых металлов, увеличивает риск эндокринной и 

онкологической патологии. 

На основе результатов исследованийустановлено, что к увеличению 

износа шин способствовало жесткое  сцепление между автомобильными 

шинами и твердым бетонным покрытием. В связи с этим, для снижения 

износа шин, рекомендуем проведение на бетонном основании 

автомагистрали   настилку резиносодержащего покрытия или слоя асфальта. 
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Резюме 
В данной статье рассмотрена степень износаэксплуатации автомобильных шин, 

эксплуатируемых в автомагистрали «Западная Европа - Западный Китай» проходящей 

по территории Южного Казахстана и увеличение загрязнения окружающей среды. В 

процессе исследованиявыявлена причина снижения срока их эксплуатации и 

даносоответствующая рекомендация. 

Summary 
In this article, the rate of wear of tire used in the road "Western Europe - Western China", 

passing through the territory of South Kazakhstan and increasing environmental pollution. 

Research showed the cause of the reduction of their service life and gave a recommendation. 
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Жалпы, қазақ тарихы – жан-жақты тарих. Қазақ мҽдениеті-жан-жақты 

мҽдениет. Даланың қағандары мен хандары, билері мен батырлары, 

сардарлары мен сарбаздары, салдары мен серілері, тарих мҧңын жоқтаған 

жыраулары мен шайырлары, ҽнші, кҥйшілері табиғат мҧңын шаққан 

сазгерде, сҿз саптаған шешен де, ел бастаған кҿсемде бола білген. Соған орай 

халық та осы сарбаздарын, ақындарын, сазгерлерін, шешендерін, кҿсемдерін  

шексіз қҧрметтеген жҽне ҧл-қызына ҥлгі тҧтқан. Тарихымыздың бҧрын 

айтылмай келген, айтуға тыйым салынған  бҧлыңғыр тҧстарын ашып 

ҿткенімізді жаңғыртып, ҿшкенімізді қайта жағу бҥгінгі жҽне ертеңгі ҧрпақты 

отансҥйгіштікке, ҧлтжандылыққа тҽрбиелеуде зор қызмет атқарады. 

Мемлекет басшысының «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы Қазақстанның 

бай тарихын кеңінен танытып, насихаттауға бағытталған. Еліміздің тарихын 

одан ҽрі зерттеу жҽне мҧрағат саласын кешенді дамыту мақсатында «Архив – 

2025» жобасы ҧсынылды. «Архив – 2025» жетіжылдық бағдарламасы 

ҧсынылып, цифрлық форматқа кҿшіруді тапсырды. Себебі ҧлтымыздың 

ҧлылығын дҽлелдейтін деректер мен тарихи тың материалдар шаң басқан 
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архивтермен ҧлы тҧлғалардың еңбектерінде екендігі ақиқат. Осы 

бағдарламаға сҽйкес мені кҿптен ізденіп қызықтырып жҥрген тақырып 

Қызылорда облысының мҧрағатының тарихы жҽне мҧрағаттағы жеке тектік 

қорлар. Қазақылықтың қаймағы тҧнған жердің халқына «қазақтану» 

бойынша Қызылорда облысын айтуға болады. «Қазақтанудың» бір 

ерекшелігі – ҥйрете жҥріп, ҥйренетін форматында. Яғни, қазақтың тарихы 

мен дҽстҥрлерін, гуманитарлық жҽне адамгершілік қағидаттарын дҽріптей 

отырып, ҧшқыр заман ағымының салдарынан ҧмытылып бара жатқан сол 

қадір-қасиеттеріміздіжаһанданған жастарға ҥйрету. Кеңес дҽуірінде туған 

ҿзіміз де кітаптан оқып қана білетін салт-дҽстҥрлерімізді тірілтіп, кҿріп, 

ҥйрену, оның философиясын ҧғыну екендігін білдік. Бҧл туралы «Айқын» 

газетінің бас редакторы Н.Жҥсіп: «Қазақтану» деген сҿзді тереңіне бойлап 

оқысақ, екі мағына шығады, бірі «қазақты тану», екіншісі – «ҿзіміздің 

қазақтануымыз»,- деп жақсы айтты.Тҧжырымдама бойынша этностар 

арасында насихат жҧмысын жҥргізу ҥшін мҽселені ҿзіміз терең зерттеп, 

білуіміз қажет. Айталық, біз патшалық империя «бҧратана», «киргизы» деп 

кемсітетін атаудан қашан қҧтылғанымызды білеміз бе? Қызылордалықтар ол 

тарихи оқиғаның 1925 жылдың 15 сҽуірінде Ақмешіт қаласында бҥкіл 

Қазақстан еңбекшілері ҿкілдерінің басын қосқан Қазақ АССР Кеңестерінің V 

съезінде жҥзеге асқанын мақтана айтады. Тап осы мҽртебелі жиында 

«киргиз» деп келген атауды «қазақ» деп ҿзгертуге, «Киргиз Республикасын» 

«Қазақ Республикасы» деп ҿзгертуге шешім шығарылғаны қала тарихында 

алтын ҽріптермен жазыларлық жай.[1-20б] 

Қоғамның тарихи тҽжірибесін бейнелейтін мҧрағат қҧжаттарының 

қҧндылығы мен маңыздылығы кҥннен-кҥнге арта тҥсуде. Осы орайда 

ҿлкемізге қатысты қҧнды қҧжаттарды сақтап отырған облыстық мемлекеттік 

мҧрағаттың алатын орны ерекше. Қызылорда облыстық мемлекеттік 

мҧрағаты тарихына тоқталар болсақ, 1929 жылы аймақтық мҧрағат бюросы 

болып қҧрылады. 1931 жылы Қызылордада аймақтық мҧрағат  қҧжаттары 

Қазақ АКСР қазан революциясы орталық мҧрағатының қҧрамына кіріп, 

қалалық мҧрағат қҧрылады. Қазақ КСР Халық Комиссарлар Кеңесінің 1935 

жылдың 9 наурыздағы қаулысына сҽйкес Арал, Сырдария, Қармақшы, 

Тереңҿзек аудан орталықтарында мҧрағаттар ашылады. 1938 жылы қалалық 

мҧрағат базасы негізінде Қызылорда  облыстық мемлекеттік мҧрағаты 

қҧрылып, облысқа тиесілі қҧжаттар Алматы, Ташкент, Орынбор қалаларынан 

ҽкелінеді. [1-74 б]. Қызылорда облыстық мемлекеттік мҧрағаты  1898 жылдан 

бҥгінге дейінгі  облыс тарихына қатысты қҧжаттарды сақтап келеді. Атап 

айтсақ, 1898 жылғы шіркеу қҧжаты, 1918-1919 жылдардағы Ақмешіт-

Перовск уезі атқару комитеттерінің хаттамалары, 1925-1929 жылдардағы 

Қызылорданың астана кезіндегі қҧжаттары, кеңес ҥкіметінің 

бесжылдықтары, сауатсыздықпен кҥрес, ауыл мектептерінің қҧрылуы, 

кҥштеп ҧжымдастыру, алғашқы ҧжымшар, кеңшарлардың қҧрылуы, кҥріш 

шаруашылығының дамуы, Ҧлы Отан соғысындағы жерлестеріміздің  ерен 

ерліктері туралы баяндайтын қҧжаттар, соғыстан кейінгі жылдардағы халық, 
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ауыл шаруашылығы, мҽдени мекемелердің, денсаулық сақтау орындарының 

тарихынан  сыр шертетін қҧжаттар,  фото-фоно қҧжаттар мен жеке тектік 

қорлар.Қазақстан тарихына қатысты тарихи қҧжаттардың  елеулі бҿлігі 

шекаралас аймақтардағы мҧрағаттарда қалып қойғандығы белгілі. Олардың 

басым кҿпшілігі Ресей мен Ҿзбекстан мҧрағаттарында, ғылыми 

мекемелерінде қалып қойған.    Осыған сҽйкес  «Мҽдени мҧра» мемлекеттік 

бағдарламасы бойынша  атқарылатын  іс шаралардың ішінде маңыздысы- 

шет мемлекеттердің мҧрағаттары мен кітапханаларынан, сондай-ақ ғылыми 

мекемелерінен  Қазақстан тарихына  қатысты тың қҧжаттар  мен деректер 

іздестіру болатын.  «Мҽдени мҧра» бағдарламасы аясында «Қызылорданың 

астана  кезіндегі қазақ зиялыларының қолжазба жҽне хаттама мҧралары» 

жинағын Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мҧрағатында, 

Ҿзбекстан Республикасы, Ресей Федерациясы  мҧрағаттарында сақталған 

қҧжаттармен толықтыру қолға алынды. 

Қоғам тарихында маңызды деректер қатарына жеке адамдардың 

қҧжаттары да енеді.  Жеке адамның ҿмірі мен қызметі барысындағы 

жиналған қҧжаттардың жиынтығы жеке тектік қор деп аталады. Облыстық 

мемлекеттік мҧрағатта жинақталған жеке тектік қорлар тізбесі мазмҧны мен 

маңызы жағынан мейлінше ҽртҥрлі жҽне кҿп салалы болып келеді. Онда 

ақындар, жазушылар, композиторлар, ҽртістер, ҽдебиет пен ҿнертанушылар, 

театр жҽне кино режиссерлары, суретшілер, ғалымдар, т.б. жеке қорлары 

сақталады.  Жеке  тектік қор қҧрамына қолжазбалар, хаттар, қор қҧрушының 

жеке жҽне тҧрмыстық қҧжаттары,  ғылыми-шығармашылық жҽне қоғамдық 

қызметі барысында жинақталған қҧжаттық материалдары, қор қҧрушының 

еңбектеріне қажетті жинақталған материалдар, мҥліктік-тҧрмыстық 

сипаттағы заттары, жинаған коллекциялары, туыстарының жҽне ҿзінің рҽсім 

суреттері кіреді. Жеке тектік қор қҧрамына ол жҿнінде кҿзі тірісінде немесе 

қайтыс болғаннан кейінгі жазылған естеліктер, мақалалар, ҿлеңдер, 

еңбектеріне жазылған рецензиялар, есте қалдыру жҿніндегі материалдар, 

оның шығармашылығын насихаттаған материалдар енгізіледі. [2-23 б] . 

1965 жылдан бастап облыстық мҧрағат қорына сурет, таспа жҽне 

азаматтардың іс-қҧжаттары, 1985 жылдан бастап ғылыми-техникалық 

қҧжаттар қабылданды. [3] Облыстың тарихына, мҽдениетіне, экономикасына 

ҥлес қосып, ҿзіндік қолтаңбаларын қалдырған азаматтардың   ҿнегеге толы 

ҿмір жолдары насихаттауға тҧрарлық. Жеке тектік қорлардағы қҧжаттар сол 

қор иелерінің ғана емес, сонымен бірге облысымыздың да ҿсіп-ҿркендеу 

жолын бейнелейді. Жеке тектік қорларда «Перовск қаласындағы қазан 

революциясына қатысушылардың естеліктері», «Кеңес Одағының 

Батырлары-Қызылордалықтар», «Социалистік Еңбек Ерлері - 

Қызылордалықтар», «Ғ.Мҧратбаев туралы», «Ауған соғысына қатысушы 

интернационалист- жауынгерлер»,  «жергілікті ақын- жазушылар»  қҧжаттар 

коллекциялары сақталған.   «Социалистік Еңбек Ерлері-Қызылордалықтар» 

қҧжаттары коллекциясы қҧрамында Социалистік Еңбек Ерлеріне тиісті 

қҧжаттар, ҿмірбаяны, жоғары наградаға ҧсынылған іс-қағаздары, награда 
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куҽліктерінің кҿшірмелері, еңбек ҿнімділігіндегі кҿрсеткіштері жҽне 

суреттері бар. Бҧл қордағы қҧжаттар Социалистік Еңбек Ерлері Ы.Жақаев, 

И.Ақниязов, А.Меңлібаева, Пак- Чан –Ер, Пан-Мун-Гун  жҽне тағы да басқа 

еңбек ерлерінің ҿмір жолын суреттейді. «Жергілікті ақын- жазушылар»  

қҧжаттар коллекцияларында  Сыр елінің мҽдениеті мен ҿнерінің дамуына 

ҥлкен ҥлес қосқан белгілі журналист Рысты Бақбергенованың,   ақын,  сазгер, 

ҧстаз Ділдахан Торғаеваның , ақын, ҧстаз Рахат Наурызбаеваның қҧжаттары 

сақталған. Сонымен бірге ақын, ҧстаз Сҽнімкҥл Желдербаеваның  ҿмірбаяны, 

14 ҿлең жыр жумақтары, оқырмандармен кездесу сҽті, замандастарымен 

тҥскен суреттері сақталған. Жазушы, эколог, «Парасат» орденінің иегері, 

«Арал ауданының қҧрметті азаматы» Сайлаубай Жҧбатыровтың қорында 

жеке ҿміріне, еңбек жолдарына қатысты қҧжаттар қамтылып, тізімдемеге 

ҿмірбаяны, қызметтік жҽне мҥшелік куҽліктері, қор иесінің табиғат қорғау, 

Арал, экология тақырыптарына арнап жазған еңбектерінің тізімі т.б.қҧжаттар 

енгізілген. Осы қорда облысымызға белгілі басқа да жергілікті ақын-

жазушылардың қҧжаттары сақталған. Жеке тектік қорлар облысымыздың 

тарихында елеулі орны бар, ҿзіндік із қалдырған тҧлғалар есебінен ҥнемі 

толықтырылып отырады. Соның жарқын кҿрінісі 2008 жылдың 21 

қарашасында облыстық мемлекеттік мҧрағат филиалында «Сыр елінің 

ғалымдары» коллекциясының ашылуы болды. Бҧл облысымыздың 

ғалымдарына кҿрсетілген қҧрмет деп бағалауға болады. Аталған қорға 

бірінші болып Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінің ғалымдары тарих ғылымдарының кандидаты, профессор 

Кереев Мҽди Қҧрманҧлы, философия ғылымының кандидаты, профессор 

Мҧстафа Матайҧлы, тарих ғылымдарының кандидаты, профессор Айдосов 

Абылай Хангерейҧлы, педагогика ғылымының докторы, профессор Асанов 

Жҧматай Ілесбайҧлының ҿмірлеріне қатысты қҧжаттар, ҿздері жазған 

кітаптары, суреттері қабылданды. [4-23б]. Бҧл қор иелерінің қҧжаттары, 

олардың еңбектері болашақ зерттеушілер ҥшін қҧнды қазына болып 

табылады. Қорыта айтқанда, облыстық мҧрағат материалдарын игеру ҽлі де 

кезегін кҥтіп тҧрған мҽселелердің бірі. Ҿлке тарихын зерттеудің қҧндылығын 

айта отырып, мынадай ҧсыныстар айтқымыз келеді: 

Жергілікті мҧрағат материалдарын  игеру ҥшін магистрант,  тарихшы 

студенттерге берілетін диссертация, диплом, курс жҧмыстарының 

тақырыптары ҿлкетану бағытында берілуі керек. Сондай-ақ мектеп 

оқушылары арасында жҥргізілетін «Дарын»  орталығының ғылыми 

жобалары да осы бағытта жҧмыс істеуі керек. Облыс тарихын кезеңдерге 

бҿліп, сол бойынша ҽлі де зерттеуді қажет ететін, толық игерілмеген не 

болмаса зерттелінбеген тақырыптарды анықтау қажет. Бҧл орайда мҧрағат 

қызметкерлері мен  университеттің тарихшы ғалымдары бірлесе отырып 

жҧмыс жасауы  жҽне оны ҥйлестіретін орталық болуы қажет. Мектеп 

оқушыларының, студенттердің мҧрағатқа экскурсияларын ҧйымдастырудың,  

тарих сабақтарында сабақ мазмҧнына сҽйкес  мҧрағат материалдарын 

пайдаланудың да білімдік-танымдық, дамытушылық  маңызы зор. 
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Қазақ халқының мемлекет қҧрушы ҧлт ретіндегі тарихы мыңжылдықтар 

мен ғасырлар тереңіне кетеді. Ол кҥрделі, ҿзіне тҽн ерекшеліктері бар 

қҧбылыс жҽне кҿрші елдер тарихымен байланысты. Ҿзінің негізгі 

бағыттарында ол адамзат дамуының тарихи заңдылықтарымен бірге дамиды. 

Қазақ халқы – еуразиялық, кҿнеден келе жатқан кҿшпелілер ҿркениетінің 

мҧрагері, олардың айтулы істері тарих санасынан баяғыда кетті, жарқын 

мҽдениетін қалың шаң басты. Бірақ олардың ер, жасампаз рухы ҿлген жоқ. 

Ерте замандарда біздің кҿшпелі ата-бабаларымыз кеңістіктің шексіздігін, 

уақыттың жалғандығын алдымен сезінді, тарихи сана мен эпикалық рух 

туғызды, мемлекеттерді қаз тҧрғызды, дҥниенің тҿрт бҧрышын теңгеріп 

тҧрды. Осы іргетас тҽуелсіздігін жаңа бекітіп жатқан Қазақстанға тҧғыр 

болуға жарамай ма? Қазақ тарихының сапалық ҿсуіне бірден-бір кепіл 

деректанушылық ізденістер болып табылады, сонымен бірге біздің еліміздің 

шынайы тарихы ҿзіміздің тҿл деректік қорымызда, аңыз-шежірелерде 

сақталған деп айта аламыз. Тек қандай дерек кҿзімен жҧмыс істесе де 

тарихшы маман ҿз қолындағы қҧжаттар мен мҽтіндерге сын кҿзімен қарауы 

керек. 

Қорыта айтқанда, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасының іс-шараларын жҥзеге асыру жҧмысы оқу-біліммен, ғылым 

тығыз байланыста атқарылатын жҥйелі ҥдеріс. Мҧны кҥнделікті ҿмір 

тҽжірибесі кҿрсетіп келеді. Елбасы Н.Назарбаев айтпақшы: «Сынаптай 

сырғыған уақыт ешкімді кҥтіп тҧрмайды, жаңғыру да тарихтың ҿзі сияқты 

жалғаса беретін процесс... Екі дҽуір тҥйіскен ҿліара шақта Қазақстанға 

тҥбегейлі жаңғыру жҽне жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете тҥсудің 

теңдессіз тарихи мҥмкіндігі беріліп отыр». 
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Аннотация  

Это статья  –  призыв, завещанный нами древними казахами. Она предназначена 

тем, для кого этот призыв не является пустым звуком, и кто хочет получить 

достаточно точную информацию о наших предках. В нѐй  объясняется, что наше 

общество становится всѐ более открытым. Расширяются контакты с 
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представителями зарубежных стран на всех уровнях – деловых, личных, 

профессиональных. 

Данная статья откроет нам путь к вершинам познания, помогает нам совершить 

интересное путешествие по стране казахского народа. Владеет мирам не тот, кто 

владеет информацией, а тот, кто умеет этой информацией пользоваться, работать с 

нею, извлекая максимум пользы. 

Annotation 
The city in south – central Kazakhstan, on the Syr Daryariver. Originally founded in the 

early 19
th

 century as the Kokand fort of Ak – Mechet, it was renamed Perovsk after its capture by 

the Russians in 1853.After the  Russian Revolution of 1917 the name of  Ak – Mechet was 

restored but in 1925 the city was renamed Kzyl – Orda, when it became the capital of the Kazakh 

A.S.S.R., a status that it lost to Almaty in 1929. There are some food and other light industries as 

wellas Kazakhs theater and a teacher – training institute. 
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Қазақстан Республикасының президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың «Ҧлы 

даланың жеті қыры» атты мақаласы алдынғы жылы жариялаған «Рухани 

жаңғыру» мақаласының жалғасы деп қабылдаймыз.  Тҧңғыш президент 

мақаласын зейін қоя  оқып, қуандым. Себебі «Ҧлы даланың жеті қырында»  

Қазақстан ҿңірінде болған ҿркениеттерді қалай тану керек екенін айтып, 

оның методологиялық аспектілерін анықтаған. Еуроцентристік кҿзқарастан 

арылу керектігін батыл жеткізді. Кҿшпенділер не болмаса жартылай 

отырықшы елдерді надан жҽне жабайы елге жатқызатыны белгілі. Осы 

кҿзқарастан арылу принциптік ҧғым. Бҧл – бір. Екінші – Қазақстан 

аумағында жасалған ҿркениеттер жайы. Адамзат ҿркениетінің ошағы – 

Орталық Азия десек, соның ҥлкен бҿлігі – Қазақстанда. Қазақстан 

аумағындағы бҧрынғы һҽм қазіргі барлық ҿркениетті жаратушы да, оған 

мҧрагерлік етуші де, дамытушы да – қазақ халқы деп анықтама беру керек. 

Жылқы мҽдениетінен бері қарай басқа мҽдениеттерді қарастырсақ, осыншама 

ҿркениетті жаратқан адамдар басқа жаққа кҿшіп кетіп, тек қазақтар ғана 

қалған ба? Ең бастысы, осы ҿңірде, кең далада қазақ халқы қалыптасты. 

Соңғы жылдары шетелден келген ғалымдар мемлекетімізді тҧра кеп мақтай 

жҿнеледі. «Қазақстан – аймақтағы жетекші мемлекет. Бҧл ел тез қарқынмен 
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дамып келеді» дейді. Ал осындай даму тектен-тек бола ма? «Оның тарихи 

даму кілті қайда?» деп сҧрасаңыз, тереңіне ҥңілгісі келмейді. Қазақстан 

кеңістігіндегі ҿркениетке қазақ халқының ҽкелген ҥлесі туралы ауыз 

ашпайды. Тіпті, ҧлы империялар – ғҧн, тҥрік империяларының Қазақстанмен 

байланысы бар демейді. Ҽрине, соңғы кезде Қазақстан тарихын зерттеу 

ісінде ілгерілеушілік бар. Қазақ даласында кҿшпенділер, отырықшылық, 

ҿнеркҽсіп, сауда ҿркениеті болған. Ҧлы Жібек жолы арқылы Батыс тҥрік 

қағанатына келген қытай монахінің жазбаларында, Рим империясы 

елшілерінің жазбасында ханның ордасындағы тағын суреттейді. Оның 

ҽсемдеп жасалғанына, алтын мен кҥміспен қапталғанына ерекше тоқталады. 

Ҥйдің ҽшекейлеріне жібек мата қолданғанын, кҿздің жауын алатынын 

жазады. «Естемес хан таңертеңнен кешке дейін сусын ішіп отырды. Бҧл 

сусын біздің шарап емес, жылқының сҥтінен жасалған қымыз. Естемес хан 

ҿте мҽдениетті тҥрде сҿз сҿйледі. Олардың ҿркениеті біз мақтанған 

ҿркениеттен ешбір кем емес» деп қорытады. 

Тарих ғылымы ҥшін жаңа кезең туды. «Мҽдени мҧра» бағдарламасы, 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы 

осы салаға тың серпін бермек.        Елімізде , жиналған тарихи деректер аз 

емес. Мҽселе – теориялық-методологиялық тҧжырымды қайта қарауымыз 

керек. Тарихты жазудың концепциясын анықтап алуға тиіспіз. Оны 

мемлекеттік, ҧлттық идеологияға айналдыруымыз қажет. Біз халықты рухани 

байлық арқылы тҽрбиелейміз. Шетелден келетін ҽртҥрлі ілім қазақ халқының 

кҿсегесін кҿгертпейді. 

Біздің рухани жҽне материалдық мҽдениетіміздегі жетістіктеріміз 

сырттан келген жоқ, ҿзімізде пайда болды, сосын бҥкіл ҽлемге тынылды. 

Елбасының осы мағынадағы тезисі бізді ерекше қуантты. Ҽсіресе, 

«Еуроцентристік кҿзқарастан бас тарту керек, ол шеңберден шығып, ҽлемге 

қазақтың тарихы, мҽдениеті қандай екенін кҿрсететін кез келді» дегені 

кҿңілге қонды. Шынын айту керек, тарихымызға қатысты деректердің кҿбі 

ҽлем мҧрағаттарында жатыр. Біз осы уақытқа дейін тарихымызды тек саты-

сатымен ғана, белгілі бір мҿлшермен беріп келген Ресей деректеріне ғана 

сҥйеніп жаздық. Шын мҽнінде, олай болмауы керек. Ҽлемдік деңгейде 

қаншама жазбаша жиналған материалдар бар. Кҿбіне дерекпен жҧмыс 

істейтін тарихшылар, енді осыны негізге алуы керек. Елбасы атқа міну 

мҽдениеті мен жылқы шаруашылығының жер жҥзіне Ҧлы даладан тарағанын 

айтты. Салт атты адамдардың ат қҧлағында ойнағаны да рас. Сол кезден дала 

тҧрғындары теріден, киізден киім кидік. Жылқыға мініп, мінез-қҧлқымыз 

пайда болды. Атқа қатысты барлық дҥниені ойлап таптық. Міне, бҧл да – 

біздің ең ерекше қҧндылығымыз. Біз тарих сахнасына атпен шыққан 

халықпыз. Біздің атқа мінгенімізге 7 мың жыл болыпты. Сондықтан да атқа 

мінген соң, жермен аттың тҿрт тҧяғы арқылы байланыстық. Аттың ҥстіне 

шыққаннан кейін кҿкжиегіміз кеңейді. Басқа халықтар сияқты неден 

қорықсақ, содан қҧдай жасаған жоқпыз. Біз аспанға, жҧлдызға қарап ой-

ҿрісімізді дамыттық. Тҽңірге, Аллаға табынатынымыз содан. Ал жылқы 
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мҽдениетіне келгенде Елбасы ҿте ҥлкен сара саясатты кҿрсетіп берді.  

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында ҧлттық код, киелі 

география деген керемет ҧғымдар болды. Ал бҧл мақалада тарих ғылымының 

қол жеткен табыстары жҥйеленді. Демек, жеті қырмен шектелмеу керек. 

Елбасы соның ҥлгісін кҿрсетіп, ерекше сҽттерін айқындап берді. Даланың 

демократиясы біздің қырымыз емес пе? Қазақтың дала этикасы – біздің 

қырымыз емес пе? Бҽлкім, оны жеті емес, он жетіге жеткізуге болар еді. 

Яғни, Елбасы бізге бағыт-бағдар берді. Осы саяси тҧрғыдан берілген ҽділ 

бағаны пайдаланып, ҧлттық ғылымды тҽжірибелік іске айналдыру керек. 

Елбасы кҿне заманды, тарихты қайта-қайта ҧлықтап жатыр. 
Сондай-ақ бізге қатысты шикізат шығарушы ел деген тҥсінік бар. Ҽйгілі 

ғалым Ҽлкей Марғҧлан кезінде «Қазақстан — металлургия ҿндірісі 
калыптасып дамыған ел» деп айтып кеткен. Оны кеңінен зерттеген Қаныш 
Сҽтбаев қаншама жыл бҧрын елімізде металлургия орталығы болғанын 
анықтаған. Металлургия арқылы келген заттарды бізге ешкім ҽкеліп берген 
жоқ, ҿзіміз жасадық. «Аң стилі» дейміз, ол да біздің Ҧлы даламызда дҥниеге 
келген. Ҽлемдік ҿнердегі биік белес саналатын «аң стилі» негізгі 
мақтанышымызға айналуы керек. «Алтын адам» ше? Дала ҿркениетінің зор 
қуатын кҿрсететін бҧл қҧндылығымыз бҥгінде АҚШ-тың Нью-Йорк 
қаласында, БҦҦ-ның залында тҧр. Бізде археологтардың қазба жҧмыстары 
негізінде бірнеше «алтын адам» табылды. Батысымыздан, Шығысымыздан 
шықты. Осыған қарап елімізді «алтын адамдардың» мекені деуге де болады. 
Оны жасау ҥшін қандай ҿнер, білім керек еді?! Соның бҽрін бабаларымыз 
жасаған. Ҿкінішке қарай, бізді кҿшпенділер, қаңғып жҥрген халық десе, 
ҿзіміз ҽлеуетімізді кҿрсете алмай келдік.. Енді осыны ғылыми айналымға 
жіберуіміз керек. 

«Алтын адамның» бойындағы  қаруы  да, ҥстіндегі  киімі де тҥгелдей 
дерлк алтыннан қҧйылған. Бҧл ең алдымен киімнің ішіндегі  адамның, сонан 
соң  оның  елінің дҽулетін  кҿрсетсе, екіншіден сол кездің ҿзінде-ақ тҥсті 
металлургияның  қыр- сырын меңгерген тайпалардың  ҿмір сҥргенін 
куҽландырғандай. Аталмыш олжаның кҿшірмесі  Алматыдағы  Орталық 
мҧражайға  қойылды, кейін қазақ  елінің басты символы 
ретінде  басқа  елдерде қойылған кҿрмелерге шығарылды. 
Оңтҥстік  астананың орталық алаңында (Алматы) Тҽуелсіздік монументінің 
негізгі бейнесі де  осы «Алтын адам». 

Алтын адамды алғаш тауып, оны зерттеген ғалым К.Ақышев, қорғаннан 
табылған ханзаданың мҥрдесін сақ тайпасының ҿкіліне жатқызды. Ғалым 
Алтын адамның киім ҥлгісіне, ондағы ҿрнектерге, жерлену жоралғысына 
қарап оны сақ тайпасына теліген болатын. Ал қытай деректеріне сҥйенетін 
ғалымдардың біразы Алтын адамның ҥйсіннен шыққан ханзада екенін 
дҽлелдеп бағуда. 

Алтын адамның ҥйсін ханзадасы екенін алғаш жорамалдаған жазушы 
Тҧрсын Жҧртбаев болатын. Қытай жазбаларында ҥйсіндердің кҥшейген кезін 
былайша баяндайды: «Ҥйсіндер — батыс ҿңірдегі ең қҧдіретті мемлекет, 
олардың 120 мың тҥтін, 188, 8 мың сауытты ҽскері болған. Елжау бидің 10 
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ҧлы болған, соның тақ мҧрагері етіп белгілеген тҧңғыш баласы жас шағында 
22 жасында қайтыс болады. Кейіннен ҽкесі қайтыс болғанда осы ҧлының 
жанына жерленген. Ал Ақышевтің зерттеулерінде Алтын адамның 
мҥрдесінің жанында тағы бір кҿсемнің мҥрдесі болғаны жайлы айтылады. 
Жалпы дҽстҥр бойынша ҽрбір тҧлға дара кҿмілуі керек. Басындағы қорған да 
жеке болуы керек. Жас ханзаданың ҽуел басында тҧрғызылған қорғаны жеке 
болған, кейін екінші тҧлғаны жерлеуінен кейін біріктіріп, ҥлкен қорған 
тҧрғызылған. Қорғанның ауданы 60х60, биіктігі 6м., жалпы аумағы 8300м

3
. 

Ақышев бҧны екі мҥрденің бір отбасынан шыққан жақын туыс екенімен 
тҥсіндіреді. 

Тарих ғылымдарының докторы Мҽмбет Қойгелдиев те алтын адамның 
ҥйсін екенін қолдаушылардың бір. Оның айтуынша, осы уақытқа дейін біз 
сақ, оның ішінде сақ-тиграхауд деп келген Алтын адам қытайдың 
жылнамалық деректері мен ондағы ғалымдардың тарихи мҽліметі оның ҥйсін 
қоғамының адамы екенін бҧлтартпай дҽлелдейді. 

Алайда тарихтың тереңіне ҥңілер болсақ, қазақ даласын мекендеген сақ, 
ғҧн, ҥйсін тайпларының  ҽдет-ғҧрпы да, салт-дҽстҥрі де бір-біріне ҧқсап 
жатады. Сондықтан Алтын адамды сақ немесе ҥйсін тайпасының ҿкілі деп 
кесіп айтуға да болмайтын секілді. Сонымен Алтын адамға қатысты бҧл 
мҽселе ҽлі де талай тарихшыны тартысқа тҥсірері анық.  
          Қазіргі  кезге дейін  қазақтың ҧлы даласынан бірнеше «Алтын 
адамның»  табылғаны жҿнінде  екінің бірі  біле бермейтіні анық. Бҧл 
сҿзіміздің растығын  дҽлелдеу ҥшін олар  жайлы   да  мҽлімет  бере кетейік. 
Бірінші Алтын адам 1969 жылы Жетісу жеріндегі Есік қорғанынан табылды. 
Екінші «Алтын адам»1999 жылы Атырау облысының Жылыой ауданына 
қарасты Аралтҿбе қорымында табылды. Олжаны  қазу жҧмыстарын 
тарих  ғылымдарының  кандидаты Зейнолла Самашев жҥргізді. 

Біздің  дҽуірімізге  дейінгі III  ғасырға  жататын  осынау  алтынмен 
кҿмкерілген жанды  оның болат семсеріне    қарап,   ғалымдар   
сарматтардың   кҿсемі   деген    қорытындығакелген екен. 

Ҥшінші «Алтын адам»  2003  жылы  табылған. Бҧл  олжаны 
Профессор,  тарих ғылымдарының докторы  Ҽбдеш  Тҿлеубаев 
бастаған   археологтар    қауымы Шығыс Қазақстан облысы Шілікті жерінен 
қазып  алған. Ғалымдардың  паймдауынша, бҧл «Алтын адам» біздің 
дҽуірімізге дейінгі VII-VIII ғасырларда ҿмір сҥрген. Мекен еткен 
жеріне  жҽне ҥстіндегі қҧйма алтыннан жасалған  аң- қҧс 
белгілеріне  қарағанда сақ патшасына  келетін бҧл  олжа ҽлі де  зерттелу 
ҥстінде. Тҿртінші Алтын адам Қарағандының Талды-2  деген жерінен 
табылған. 

Қорыта келгенде қазақ топырағының тҿрт тарабынан табылған осы ҧлы 
бабаларымыздың есімін, тегін, сол дҽуірдегі лауазымын білмесекте, олардың 
ҿз замандарының кҿшбасшысы, қолбасы, елінің қорғаны болғанын тҥсінеміз. 

Қазақстан жерінен табылған «Алтын киімді адамдар» - қҧнды 
жҽдігерлер. «Алтын киімді адамдар»- мҽдени -тарихи мҧралар. «Алтын 
киімді адамдар»- тарихи қҧндылықтар. «Алтын киімді адамдар»- тарихи 
деректер. «Алтын киімді адамдар»- тҧнып тҧрған кҿне тарихи 
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шежіре.«Алтын киімді адамдар»- ҿз дҽуірінің лауазымды тарихи тҧлғасы. 
Қазақстан жерінен табылған «Алтын киімді адамдар»- қилы тарихымыздың 
даңқын алысқа жеткізген асыл сҥйекті бабаларымыз. 

Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі: 
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2. Мыңжан Нығмет.Қазақтың кҿне тарихы. Алматы «Жалын», 1993. 
3. Жеріңнің аты – еліңнің хаты. Энциклопедиялықанықтамалық. Алматы, 2006. 
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Аннотация 

Мақалада Қазақстанның ҽлемдік тарихтағы орны, оның ішінде алтын киімді адам, 
ежелгі металлургия жҽне еліміздегі мҽдени жҽне рухани жетістіктер баяндалады. 

Тірек сөздер: алтын киімді адам, аң стилі, металлургия ҿндірісі. 
Аннотация 
В статье описывается место Казахстана в мировой истории, в том числе 

«золотой человек», древняя металлургия и культурно-духовные достижения страны. 
Ключевые слова:человек в золотой одежде, звериный стиль, металлургическое 

производство 
Annotation 

The article describes the place of Kazakhstan in world history, including the "golden 
man", the ancient metallurgy and the cultural and spiritual achievements of the country. 

Keywords: man in gold clothes, animal style, metallurgical production 
Annatasia 

Makale, ülkedeki altın, antik metalurji ve kültürel ve manevi kazanımlar dahil olmak üzere 
Kazakistan'ın dünya tarihindeki yerini açıklamaktadır. 

Anahtar kelimeler; altın giysili adam, hayvan tarzı, metalurji üretimi 
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Законы земельно-исторического процесса подтверждают 

обоснованность предсказаний многих ученых о единодушном архаическом 

происхождении многих подобных явлений, наблюдаемых в культурах разных 

народов Евразии. Одним из первых, кто принял эту идею, был XVIII век. 

Известный немецкий философ И.Гердер сказал: В долгой истории 

континента центральные степи континента это не просто перемещение 

больших масс людей в периферийное сельское хозяйство и частично в леса. 

Вместе с ними в этнокультурной среде были обнаружены важные 

культурные достижения племенных племенных племен. Влияние последних 

на развитие континентальных периферийных районов было всесторонним. 

Поэтому в мобильности животноводов в Центральной Евразии они увидели 

mailto:anuca_777@mail.ru
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динамику перехода этапов культурного и этнического развития старого 

света. Тойнби прав. Как и все другие исследователи, которые рассматривают 

степные народы как ключевой фактор преодоления более медленных 

исторических этапов эволюции и создания мощных волн политического, 

экономического и культурного развития на всем евразийском континенте. 

Согласно исторической культурной двойственности древнего общества, 

животноводство должно было стать источником его основных духовных и 

научно-интеллектуальных достижений. И это имеет свой логический 

исторический комментарий.  В древних военизированных обществах, 

основанных на животноводстве, были более благоприятные условия для 

культурного роста. «... Конечно, есть два условия для мышления: отдых и 

общение ...Кочевая ситуация гораздо эффективнее, чем где бы то ни было...», 

пишет известный русский историк XIX в. V. Григорьев. Так он и делает, 

  «...Горизонт кочевого разума шире ада, его мышление гибкое, а разум 

жив...». Действительно, в животноводческих хозяйствах в то же время очень 

мало рабочей силы, и они экономически более эффективны, чем сельское 

хозяйство. По словам Энгельса, «...содержание домашних животных и 

разведение стада не ускользнуло до тех пор, пока оно не стало источником 

богатства ...».   «... Казаки (т.е. Казахи, по его словам, являются 

средневековым узбекским писателем имамом Рузбом Мекани). 

Только ограниченное число работников из числа женщин 

военнопленных  и трудящихся, этот вид сельского хозяйства был назван 

«резервом свободного времени» для мужской части степного сообщества. В 

науке говорят, что любая творческая деятельность и необходима» свободное 

время "Наоборот, основными производственными процессами являются 

подготовка сельскохозяйственных культур, вспашка, строительство жилищ, 

водоемов, стройматериалов и т.д. мужчины провели. Работа женщин –

 переработка сельскохозяйственной продукции, короткая кулинария, 

подготовка ткани –очень помогала во всем ее труде. Академик М.Дьяконов 

пишет: «...самая тяжелая работа на лучших лесных и каменистых почвах – 

это тяжелая, но очень тяжелая работа...». Очень   высокие физические 

нагрузки и отсутствие «свободного времени» серьезно ограничил 

реализацию своего творческого потенциала. Это препятствовало 

динамичному культурному росту последних. Историки отмечают, что в 

культурном развитии людей древних лесных массивов древней Евразии они 

отстают от народов степей. Однако между жителями степи и 

континентального шельфа существовал значительный культурный разрыв. 

Это обстоятельство позволяет евразийскому региону рассматривать 

историческое движение скотоводства из его внутренних регионов в его 

внешние регионы и в дефицит энергии, энергозависимое пространство из 

области диффузии или его высокую концентрацию как процесс 

распространения творческой энергии. Древняя история евразийского 

континента похожа на историю солнечной системы «гелиоцентрическая». 

Это косвенное свидетельство древней евразийской мифологии, и это 
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подтверждают наиболее важные данные античных авторов. Историки из 

Греции, колыбели европейских цивилизаций, считают, что большая часть их 

достижений в области материальной и духовной культуры была 

ответственностью континентального сообщества турок (арийцев). Греки 

пишут, что многие важные культурные изобретения являются "скифскими". 
Историк и философ Диоген Лерцкий сообщает, что изобретателем 

сосны, керамических колец и якоря был скиф Анахар. По словам ученого и 
поэта Гесиода, скифы первыми изготовили «медный сплав». Еще одна 
принципиальная новизна «скифов» заключается в том, что греки – это не 
просто «железо», а «скифское железо» или «скифский металл». Это то, что 
говорит Эфорт, что также подтверждает керамические открытия "скифов". 
Геланический изобретатель железного оружия "Синедрион Скифский царь". 
Согласно эллинскому эпосу, Геркулес, Ахилл, Булус, Ясон и другие древние 
герои древней Греции были старым кентавром Хироном. Согласно легенде, 
Хирон, «человек человечества» из целебных трав, поэт и музыкант, который 
является главным символом евразийских кочевников у древних греков, 
создал легендарный звездный мир и отправился в Аргонавты со звездами 
Зодиака. Следовательно, древние течения были в появлении современной 
астрономии. 
       Ранние авторские отчеты и археологические данные показывают 
глубокие знания землевладельцев в области медицины. Древние кипарисы 
смогли пережить смерть черепа, который давно известен как секретные 
секреты мумификации при лечении ядовитой мочи змеи, хирургии, анестезии 
и целебных свойств сотен растений. Турки добились значительных успехов в 
борьбе с эпидемическими заболеваниями в древнем мире. По словам 
греческого философа Ямблихуса, скифа Абара, близкого друга известного 
математика Пифагора, «... очищает пространства с тревогой ...» Платон 
Платон очищал кносские Абарса и спартанского ласкедемона в Крете, 
который он называл «избавлением от болезней», который впоследствии 
никогда не разрушал чуму. Другие скифы - Тохар умер в Афинах, а после 
смерти греков были признаны «героями», афиняне пожертвовали ими как 
«иностранным доктором» (Люцианом). 

Кочевники были обязаны грекам и их музыкальным инструментам. 
Согласно легенде, дарами скифов («страна гипербол») были флейта, трубка и 
куртка. Греческий писатель Офпани Апайи говорит, что «пять копейщиков 
изобрели скифов ...» 21. Согласно результатам современных исследователей, 
самые ранние музыкальные инструменты мира, такие как казахская лирика, 
прототип домбры и виолончели кобыза. Инструментальная и 
инструментальная музыка казахского народа, возможно, вернется к 
архаичной музыкально-песенной традиции андроновского общества 
бронзового века. Кроме того, он имеет более глубокие исторические корни. 
Археолог Алан Медоев обнаружил петроглифы (наскальные рисунки) 20-25 
тысяч лет и обнаружил Казахстан, представляющий музыкальные 
инструменты и музыкальные инструменты. Древнегреческий поэт-писатель 
Био и римский историк Клавдий Элиан говорит, что первая эпическая песня 
греков пришла из Ликии, которую построил Туран Туран, под названием 
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Олин: «... Первый пророк, Флай, был первой древней эпической песней. 
(Био) 21. Туранские пасторы Историк Григорьев, сыгравший решающую 
роль в развитии музыки и поэзии на континенте Евразии, говорит: «... 
кочевые люди - это больше, чем рвение (т. Е. Обитание автора), в 
зависимости от их воображения и поэзии ...». 

Следовательно, Титан Прометей, «горящий народ», является 
распространенным символом Древнего Турана, который обогащает своими 
знаниями континентальный периферийный пояс цивилизации и обеспечивает 
творческую силу древнегреческого континентального мифологии. Согласно 
греческому писателю «Родос», Аполлония утверждает, что «Бог связан с 
каменными богами» (он населен землей и теперь связан землей). По его 
словам, он сделал людей металлом, керамикой и стал основоположником 
первого письменного языка не только человеческого, но и этнокультурного 
происхождения. По словам Аполлона, Прометей, ранее известный как 
«Думай перед нами», был Царем скифов. Как отмечалось ранее, завоевание 
земледельческих регионов внутриконтинентальных скотоводческих хозяйств 
привело к созданию государств, которые имели положение класса, в котором 
доминируют завоеватели. В тех государствах, где они создавали, 
коллективную роль "степные женщины-трудящиеся"исполнили местные 
жители. Это обеспечило прибывших из поля и их потомков "резервом 
свободного времени" и в новых условиях жизни. 

Поэтому, наряду с основной военно-управленческой социальной 
функцией, важной общественной задачей, освобожденной от 
производственного труда приоритетного класса, было развитие 
национальной культуры – образования, науки, искусства, философии, 
формирование духовно-религиозных институтов. Таким образом, 
замечательные образцы знаменитых философских школ и Древней Греции 
искусства никогда не появлялись своим физическим трудом без других 
потомков животноводов Туран дориевых, прибывших из степи и 
продовольствием, одеждой, убежищем. 

Отмечая особую роль туранцев в развитии мировой культуры, 
известный российский ученый Г.Б.Зданович пишет:"...для функционирования 
степных экосистем в сложных условиях сформировались уникальные 
материальные и духовные ценности. Духовная энергия и новые идеи, 
рожденные на улице, были в дальнейшем реализованы наивысшими 
достижениями человеческой культуры, но в других измерениях времени или 
в других регионах ойкуумен... " 
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Аннотация 
Екі мың жыл бойы қазақ халқының бабалары Қиыр Шығыстан Батыс Еуропаға, 

Сібірден Ҥндістанның субконтинентіне дейінгі мемлекеттердің дамуында маңызды рҿл 
атқарды. Еуразияның этникалық жҽне мемлекеттік бейнесін бірнеше рет ауыстырған 
тайпалар мен тайпалық альянстардың қашықтығы артты. Бҧл аттың ҥйленуінің 
арқасында мҥмкін болды, ол «Ҧлы дала жеті фазасы» Нҧрсҧлтан Назарбаевтың ҿз 
мақаласында қазіргі Қазақстан аумағында орын алған. Осылайша, кҿшпелілер 
ҿркениетінің ерекше тҥрі пайда болды, бҧл ҽлемдік тарихтың дамуына тҥбегейлі ҽсер 
етті. «Ҧлы дала ҽлемдік жылқы шаруашылығын жҽне ат спорт мҽдениетін берді. 
Шабандоз, садақпен, найзамен немесе қылышпен қаруланған, кҿшпелі халықтардың 
кҥшті империялары тарихтың арғы бетіне шыққан кезде дҽуірдің символына айналды. 
жҽне ғаламдық тҥркі тарихы. 

Түйінді сөздер: кҿшпенділер, дала ҿркениеті, тарих ғылымы, тарих, концепция, 
Қазақстан. 

Аннотация 
В течение двух тысяч лет предки казахского народа играли важную роль в развитии 

государств от Дальнего Востока до Западной Европы, от Сибири до полуострова Индия. 
Расстояние между племенами и племенными союзами, которые неоднократно меняли 
этнический и государственный облик Евразии, увеличивалось. Это стало возможным 
благодаря свадьбе лошади, что отражено в статье «Семь фаз Великой степи» на 
территории современного Казахстана.Таким образом, появился особый вид кочевой 
цивилизации, оказавший глубокое влияние на развитие мировой истории. «Великая степь 
подарила миру культуру коневодства и конного спорта. Сильные империи кочевых 
народов, вооруженные всадниками, лучниками, копьями или мечами, стали символом 
эпохи, когда они вышли на поверхность истории. и глобальная тюркская история. 

Ключевые слова: кочевники, степная цивилизация, историография, история, 
концепция, Казахстан. 

Аnnotation 
Over two thousand years ago, the Kazakhs played a significant role in developing the state 

of Dalnega East from West Europe, from Siberia to the Middle East. The distance between the 
plugs and the plutiful sousami, which has been unnaturated by the ethnic and state subsidies of 
Eurasia, has grown. This is a chance to thank the Lord of the Seven Phases of the Great Steppe 
for the modern Kazakhstan. 

By the way, the appearance of the crucian civilization appeared to be explicitly depicted in 
the development of the world of history. "The Great Stage has served as a culture of conquest 
and conquest. The elephants of imperial orchids, armed with horsemen, beads, spears or spears, 
were stamped with epochs, when they had cast down the history of the past. and global Turkic 
history. 

Keywords: Nomads, a steppe civilization, a historiography, history, the concept, 

Kazakhstan. 
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V ғасырда кҿшпенділер мен отырықшы халықтың шекарасы тҥйісетін 

тҧста бой кҿтерген Тҥркістан екі жақтың да ҿркениеті мен мҽдениетінің 

орталығы болған. Сол кҥйінен бҥгін де танған жоқ. Қазір бҥкіл тҥркі ҽлемі 



208 

Тҥркістанды рухани  орталығы санайды.Ҧлы Жібек жолының бойында орын 

тепкен Тҥркістан қаласы ықылым заманнан мҽдени, саяси шаралар 

ҿткізілетін ҽрі сауда-саттықтың орталығы болған. Мҧнда тҥрлі дін тоғысып, 

халықтың дҥниетанымына орай бірін бірі алмастырып отырды. Эллиниз, 

тҽңірге табыну, зороастризм, буддизм мен конфуциандық, христиан мен ең 

соңғысы ислам діні. Шығыс пен Батыстан ағылған керуендер ҿңірдің тек 

эконикалық жағынан ғана емес мҽдени ҿркендеуіне ықпал етті.Иран, Сирия, 

Пҽкістан бҽрі бізді біледі, Тҥркістанды, оның қасиетін. Солар келген ғой 

Жібек жолымен, ҿзінің товарларын ҽкелді. Тек товарларын ғана емес, 

мҽдениетін де ҽкелді. Сол араласқанда бҽрі бізде қалды. Қайда қалды дейсіз, 

осы Тҥркістанда қалды. 

ХІІ ғасырдан бастап Тҥркістан Орталық Азияның рухани, саяси жҽне 

идеологиялық мекеніне айналды. Қазақ хандары астанасын осында 

орналастырды. Есімханның кезінде ҿзінің теңгесі басып шығарылған. Ал 

Абылайды халық ақ киізге отырғызып 3 жҥздің ханы етіп кҿтерді. Қазақтың 

біртуар азаматтары ҿзін Тҥркістанға жерлеуді аманат еткен. Абылай хан 

осында жатыр, Есім хан осында жатыр, Қазбек би де осында. Қаншама басқа 

хандар соында жерленген. Міне, осы жағынан алып қарағанда біздің 

Тҥркістан шын мҽнінде қазақ ҥшін ең қасиетті қала екендігі, тек қазақтар 

ҥшін емес, тҥркі тілдес азаматтар ҥшін де осындай қасиетті екендігі айдан 

анық. 

Тҥркістанның рухани астанаға айналуына ислам дінін 

уағыздаушылардың бірі Қожа Ахмет Яассауидің орны бҿлек. Оның 

хикметтері, пҽлсапалық шығармалары адамзат ойының жауһары саналады. 

Бҥгінде Тҥркістанға келген адам бір сҽт кҥнделікті кҥйбең тіршілікті 

ҧмытып, тарих қойнауына бойлайды, байыйды.[2] 

Егер ҿзіміздің тҥбімізді білсек, ҿзіміздің тарихымызды, рухани 

байлығымызды, оның қасиетін балаларымызға ҥйретуіміз керек. Бҧрын бізді 

айтушы еді, ойбуй, кҿшіп-қонып жҥрген халықтың қандай мҽдениеті бар 

дейсің, қандай рухани байлығы бар дейсің деп. Ал енді аузымыз қаймаққа 

жетіп, тҽуелсіздік алған кезде, осының бҽрін зерттеп жатырмыз. Қазір ҿзіміз, 

мына ғалымдар таң қалып зерттеп жатырмыз.Қазір Тҥркістан жасарған қала. 

Мҧнда Қожа Ахмет Яассауи атындағы халықаралық қазақ-тҥрік университеті 

бар. Ғалымдар бҧлақ кҿзін ашып, келешек ҧрпаққа рухани 

қҧндылықтарымызды жеткізу ҥшін зерттеужҧмыстарымен айналысады 

Тҥркiстан-Орта Азия мен Қазақстан халықтарының материалдық жҽне 

рухани ҿмiрiнде маңызды орын алған Шығыстың кҿне қалаларының бiрi. 

Оныншы ғасыр жазбаларында "Шауғар", "Иасы" деген атпен белгiлi болып 

кеткен қаламыз кейiннен "Тҥркiстан" деп аталыпты. "Тҥрiк" сҿзi тҥпкi 

мағынасы-"батылдық", "ер жҥректi" дегендi бiлдiредi екен. Ал "стан"- ел, 

халықтық атаулары жалғасып келетiн парсы тiлiнен келген қосымша. Сонда 

"Тҥркiстан" атауы- "Батырлар елi" ҧғымын меншiктейдi. Тарихи деректерге 

жҥгiнсек, сонау сегiзiншi ғасырға дейiн Тҥркi жҽне Батыс Қағанатының, одан 

Тҥргеш Қағанатының қҧрамына енген Шауғар немесе Иасы жаугершiлiк 
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заманда бiрде арабтардың, бiрде қарлҧқтардың, ендi бiрде оғыздардың 

билiгiнде орталығы (астанасы) болып келген. Тым алысқа бармай-ақ, ҿзiмiзге 

кiшкене болса да жақындатып қарастырсақ. Есiм хан (1598-1628жж) 

Тҥркiстан қаласын Қазақ хандығының астанасы етiп бекiтiп, ҿз билiгiнiң 

тҽуелсiз екендiгiн кҿрсету ҥшiн ақша соқтырған. Мiне, сол уақыттан ХIХ 

ғасырға дейiн Тҥркiстан Қазақ хандығының экономикалық орталықтарының 

бiрi жҽне ресми ҽкiмшiлiк орыны ретiнде қызмет еттi. Ҽсiресе ХVI-XVII 

ғасырларда Тҥркiстан Қазақ хандығының аса ҽйгiлi қаласына айналып, 

қҿршiлес жатқан Орыс мемлекетiмен саяси қарым-қатынастар орната 

бастайды. Сол кезден бастап Тҥркiстан туралы деректер орыс жазбаларында 

да жиi жазылып отырған. Сан ғасырлық тарихты барынша қысқарта қайырса, 

1598 жылы Қазақ хандығының қолына ҿткен Тҥркiстанды 1815 жылы Қоқан 

хандығы жаулап алады. Елу жылдан кейiн, 1864 жылы Ресейдiң қол астына 

ҿтедi. Ал 1872 жылы қала Тҥркiстан уезiнiң орталығы болады.[.3] 

"Тҥркiстан" десе елең етпейтiн мҧсылман қауымы жоқ. Ҿзiнiң "Даналық 

Кiтабымен" ҽлемге танылған ҽулие бабамыз Қожа Ахмет Ясауидiң есiмiн 

Тҥркiстаннан немесе керiсiнше Тҥркiстанды Ясауи атынан ажыратып қарау 

да мҥмкiн емес. Сонау 1103 жылы дҥниеге келген Қожа Ахмет Ясауи 

Тҥркiстанға тоқтап, сопылық идеяларын уағыздаған ислам дiнiнiң ҿкiлi. 

Ақынды рухани басшы, "Ҽулие" санаған мҧсылмандар тоғыз жҥз жылдан 

берi оның iлiмiмен бiрге жасап келедi. Бҥкiл Шығысқа ҿмiрiн жҥргiзген 

қолбасшыАқсақ Темiрдiң, ақынның қайтыс болғанына 200 жыл ҿткенде, 

қирап бiтуге таянған кiшкене ғана мазар орнына зҽулiм ескерткiш орнатуы да 

тегiн емес. Ҿйткенi мҧсылмандардың ыстық ықыласына иеленген "Ҽулие" 

кiсi қҧрметiне ғаламат ғимарат салдырған Темiр дала адамдарының сенiмiне 

кiрудiң жолын осылайша iздестiрген-дi. Сол ХIV ғасырда салынған ғажайып 

қҧрылыстың ҥлкендiгi, қайталанбас сҽулеттiлiгi жҽне жекелеген декоративтi 

кҿрiнiстерi ҽлi кҥнге дейiн жҧртшылықты таң қалдырумен келедi.Бҥгiнгi 

Тҥркiстанда, заманға сай тҧрғын ҥйлер мен оқу орындары, мҽдени демалу 

орындары мен саябақтары жҽне т.б. ғимараттар бой кҿтерген. Қаланың 

бҥгiнгi сҽулетiне ерекше кҿркемдiк қосып тҧрған Қ.А.Ясауи атындағы қазақ-

тҥрiк халықаралық университетiнiң ғимараты. Келешекте форум алаңы, 

қорғаудағы аймақ ауданында қолҿнершiлер орамы мен шайхана, мҧражай 

мен кiшi мешiт, сопылық шығармалар кiтапханасының ғимараттары қаланы 

сҽулеттiк жағынан Орта Азияның танымал қалаларының бiрiне 

айналдырмақшы. "Ҿткенiмен салыстыра отырып, бҥгiнгiлер ҿмiр сҥредi" 

дейдi ақын Олжас Сҥлейменов. 

Тҥркiстан - Қазақстан жерiндегi ең ежелгi қалалардың бiрi. Оның ҿзiндiк 

кескiнi, ҿзiндiк тағдыры бар. Ғасырлар қойнауынан бiзге келген ол, ежелгi 

байланыстарды нағыз елестететiп, қазiргi заманға да сай болып қала бермек. 

Бiз бҥгiн, рухани мҧрамызды қайта жаңғыртып жатырмыз, себебi онсыз 

болашақ мҥмкiн емес[4]. Қазақстан Республикасының Президенті, Нҧрсҧлтан 

Ҽбішҧлы Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласы, расында, 

кешегі «Рухани Жаңғыру» бағдарламасымен сабақтасып, толықтырып 
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тҧратын кешенді мақсаттарды қамтыды. Тарих философиясы тҧрғысынан 

кеңістік пен уақыт жҽне адам тҧжырымдамасы осы мақалада ашық кҿрініс 

тапқан. Мемлекет басшысының, саясаткердің тарихқа деген кҿзқарасы, ол 

елдің тарихи рҿлі мен болашағына деген бағдар екендігі белгілі. Тарихты 

ҿткен, бҥгін жҽне ертеңгі ракурстармен сараптау ҧстанымы да тҧтастыққа 

деген ҧмтылыс. Бҧл да кешегі «еуропацентристік» тенденциялар мен 

танымдарға деген жауап болса керек. Расында бҥгінгі жахандық қысымдар 

мен нобайлардың жылдамдығына қарап ақ, бҥгінгі жастарымыздың ҿз 

тарихы мен қҧндылықтарын деген жаттануын, ҿз қағынан жеруін кҿріп 

отырып, ой мен сҿзді іске кҿшірмесек кеш болатыны белгілі болды. 

Сондықтан Елбасы тарихқа оң кҿзқарас қалыптастырудың кешенді іс 

қимылы мен ҧсыныстарын «Ең бастысы, біз нақты ғылыми деректерге 

сҥйене отырып, жаһандық тарихтағы ҿз рҿлімізді байыппен ҽрі дҧрыс 

пайымдауға тиіспіз» деп, тҧжырымдап беріпті. Сондай-ақ, Елбасы «Тҥркі 

ҽлемінің бесігі Қазақтардың жҽне Еуразияның басқа да халықтарының 

тарихында Алтайдың алар орны ерекше. Осынау асқар таулар ғасырлар бойы 

Қазақстан жерінің тҽжі ғана емес, кҥллі тҥркі ҽлемінің бесігі саналды. Тарих 

пен география тҥркі мемлекеттері мен ҧлы кҿшпенділер империялары 

сабақтастығының айрықша моделін қалыптастырды[6]. Орасан зор кеңістікті 

игере білген тҥркілер ҧланғайыр далада кҿшпелі жҽне отырықшы 

ҿркениеттің ҿзіндік ҿрнегін қалыптастырып, ҿнер мен ғылымның жҽне 

ҽлемдік сауданың орталығына айналған ортағасырлық қалалардың 

гҥлденуіне жол ашты» дей келе орта ғасырдағы Отырар қаласы ҽлемдік 

ҿркениеттің ҧлы ойшылдарының бірі - Ҽбу Насыр ҽл-Фарабиді дҥниеге 

ҽкелгенін, тҥркі халықтарының рухани кҿшбасшыларының бірі Қожа Ахмет 

Яссауи Тҥркістан қаласында ҿмір сҥріп, ілім таратқанын ҽңгіме ҿзегіне 

айналдырады. Ҧлы даланың ҧлы есімдері Ҧлы дала Ҽл-Фараби мен Яссауи, 

Кҥлтегін мен Бейбарыс, Ҽз-Тҽуке мен Абылай, Кенесары мен Абай жҽне 

басқа да кҿптеген ҧлы тҧлғалар шоғырын дҥниеге ҽкелгенін айтады. Жаңа 

облыс орталығы ретінде Тҥркістанды дамыту барысында оның халықаралық 

аренадағы беделін жҥйелі тҥрде арттыру қажеттігін алға тартады.Расында да, 

адамзат тарихында «екінші ҧстаз» атанған Фараби бҥгінгі ҿркениеттік 

ойлаудың негізін қалыптастарған ойшыл болатын. Ол Алла ҽлем жҽне адам 

ҥндесігі мен ҥйлесімділігінің философиялық моделін жасады. Мемлекет, дін 

жҽне мҽдениеттің уақыт пен кеңістіктегі қҧндылықтар бастауы ретінде маңыз 

берді. Адам мен таным арасындағы дҽрежелер мен статустардың ой-сана мен 

білімге барып тірелетін кешен екенін тҧжырымдап берді. Ал Иасауи болса, 

барша тҥркі халықтарының тҥркі ислам ҿркениетіне барар жолдағы ар 

мҽселесін, хҽл ілімі ретінде негіздеп кетті. Сондықтан да оны барша тҥркі 

халқы дҽріптеп, «Мҽдинада Мҧхаммед, Тҥркістан Қожа Ахмет» ретінде 

таныды. Хазини ҿзінің «Жауахир ал Абрар мин амуажил Бихар» деген 

еңбегінде Иасауиді «Ахмади Санидҥр ол, Сҧлтани Тҥрік» деп танытыпты. 

Навои болса, «Насаим ал Мухабба» деген трактатында «Пір и Тҥрк и стан», 

яғни тҥріктердің ҧстазы ретінде жазып кеткен. Мына бҥгінгі қаламыздың 
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атауы да осы Иасауи атымен тікелей байланысты. Бҧл жер рухани астана 

ретінде танылуы да тікелей Иасауи тҧлғасымен байланысты 

қҧбылыс[.1]Сондай-ақ, Президент «Тҽуелсіздік жылдарында халқымыздың 

ҿткенін зерттеуге қатысты ауқымды жҧмыстар атқарылды. «Мҽдени мҧра» 

бағдарламасы табысты іске асырылды. Бірақ, бабаларымыздың ҿмірі мен 

олардың ғажап ҿркениеті жҿніндегі кҿптеген деректі қҧжаттар, ҽлі де болса, 

ғылыми айналымға тҥскен жоқ. Олар ҽлемнің бҥкіл архивтерінде ҿз іздеушісі 

мен зерттеушісін кҥтіп жатыр[5.]. 

Қорыта келгенде,  Елбасы Н.Ҽ Назарбаев «Ҧлы даланың жеті қыры» 

ретінде тоқталған жеті тҥрлі қҧндылығымыз арқылы ақ біздің қазақ 

халқының ҿкеені де, бҥгіні де мол мҧраға ие екенін тҥсіндіріп, тек оны 

скелең ҧрпақтың қадірлей, қастерлей алуы қажеттігін кҿрсетті. 
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Аннотация 

Бҥгінгі тҽуелсіз тҥркі мемлекеттері – Тҥркия, Қазақстан, Ҿзбекстан, Ҽзербайжан, 

Тҥрікменстан мен Қырғызстан жҽне дҥниенің ҽр тҥкпіріне тарыдай шашылған жалпы 

саны 200 миллионнан асатын 30-дан астам тҥркітілдес ҧлттар мен ҧлыстардың ҧлы 

бабасы ер тҥрік аталарымыз болатын. «Тҥрік» сҿзінің бір мағынасын ҽйгілі тҥрколог 

академик А.Н.Кононов «берік», яғни «бірігу», «бірлік» сҿзінен шығарады. Бабаларымыз да 

бізге осыны мирас еткен. Бірлік – біздің барлық жеңістеріміздің алтын қайнары, ел 

қорғағанда кҥш-қуат берер асқақ айбары. Осыны ҽрдайым жадымызда ҧстауымыз 

керек. Жаһандану заманында тағдыр талайымен бҿлініп кеткен, тілі, ділі, діні мен тегі 

бір тҥркі халықтары ХХІ ғасырда ынтымақ жарастыруы қажет. Сҿйтіп, саясатта, 

экономикада, ғылым мен технологияда ҿзара ықпалдастық пен байланыстарды кҥшейте 

беруіміз керек. Ата тарихы бізді осыған шақырады.Қазақ халқында бағзы замандардан 

бері «Жерҧйық» ҧғымы қалыптасқан. «Желмаясына мініп, Жерҧйығын іздеген» Асан 

Қайғының идеясы халқымыздың ғасырлар бойғы аңсаған арманына ҧласты. Бабаларымыз 

тҿрт қҧбыласы тең, қазығы берік, мамыражай тіршілігі бар мемлекет қҧруды, іші мен 

сырты бҥтін мҽңгілік ел болуды мҧрат етті. Бҥгінгі жаһандану дҽуірінде ҧлтымыздың 

болашағына қатысты ҧлы бағдар ретінде еліміздің рухын кҿтеретін «Мҽңгілік ел» 

ҧлттық идеясын Елбасы жария етті. Бҥгінгі жаһандану дҽуірінде «Мҽңгілік ел» идеясы 

– бағзы болмысымыздың, асыл тҧрпатымыздың заманауи қайта жаңғыруының, озық, 

қуатты ел болып гҥлденуіміздің кепілі. Елбасымыз айтып кеткендей, біздің ортақ 

мҥддеміз – тҧрақты, біртҧтас жҽне ҿркендеген Қазақстан қҧру, Мҽңгілік ел болу. 

Түйінді сөздер: Ҽлемде орасан зор кеңістікті игере білген тҥркілер. 

Аннотоция 

Сегодняшние независимые тюркские государства - Турция, Казахстан, Узбекистан, 

Азербайджан, Туркменистан и Кыргызстан - были великими предками более 30 

тюркоязычных наций и народностей с общей численностью населения более 200 

миллионов человек. Одним из значений слова «турок» является известный тюрколог 

академик А. Н. Кононов от слова «твердый», то есть «объединение», «единство». Наши 

предки также сделали это с нами. Единство является золотым источником всех наших 



212 

побед, величайшей силой для защиты нашей страны. Об этом всегда следует помнить. В 

эпоху глобализации тюркские народы, разделенные по судьбе, языку, этике, религии и 

этническому происхождению, должны быть в 21 веке. Таким образом, нам нужно 

укреплять наше взаимодействие и контакты в политике, экономике, науке и технике. К 

этому нас приглашает история отца: казахский народ с древних времен разработал 

концепцию «жеруйик». Идея Асана Кайджи, который «катался в своем родном городе и 

искал землю», длилась веками. У наших предков была цель создать государство с 

четырьмя живыми существами, стабильной, мирной жизнью и внутренней и вечной 

жизнью. Глава государства объявил о национальной идее «Мангилик Йель», которая 

поднимет дух страны как прекрасное руководство для будущего нашей нации в эпоху 

глобализации. В эпоху глобализации идея «Мангилик Йель» является гарантией нашей 

современности, модернизации нашего благородного характера, как прогрессивной, 

могущественной страны. Как отметил Президент, наш общий интерес - создать 

стабильный, единый и процветающий Казахстан, быть вечным. 

Ключевые слова: Turks, who have mastered huge space in the world. 

Аnnotation 

Today's independent Turkic states - Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, 

Turkmenistan and Kyrgyzstan - were the great ancestors of more than 30 Turkic-speaking 

nations and nationalities with a total population of more than 200 million people. One of the 

meaning of the word "Turk" is the famous Turkologist academician AN Kononov from the word 

"solid", ie "unification", "unity". Our ancestors also did this to us. Unity is the golden source of 

all our triumphs, the greatest power to defend our country. This should always keep in mind. In 

the era of globalization, the Turkic peoples, divided by destiny, language, ethics, religion, and 

ethnic origin must be in the 21st century. Thus, we need to strengthen our interaction and 

contacts in politics, economics, science and technology. Father's story invites us to this. The 

Kazakh people have developed the concept of "Zheruyik" from ancient times. The idea of Asan 

Kayji, who was "riding his hometown and looking for the land," lasted for centuries. Our 

ancestors had the goal of creating a state with four vibrant beings, a stable, peaceful life, and an 

inner and eternal life. The Head of the State has announced the national idea "Mangilik Yel", 

which will raise the spirit of the country as a great guide for the future of our nation in the era of 

globalization. In the era of globalization, the idea of "Mangilik Yel" is a guarantee of our 

modernity, modernization of our noble character, as a progressive, powerful country. As the 

President pointed out, our common interest is to create a stable, united and prosperous 

Kazakhstan, to be eternal. 

Keyword: Турки, освоившие огромное пространство в мире. 

 

 

ХХІ ҒАСЫР. ТҤРКІ ҼЛЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ТАРИХИ – МҼДЕНИ БОЛМЫСЫ 

 
Акбергенов Абдибек Дарханович 

Батыс Қазақстан облысы Бҿрлі ауданы Ақсай қаласы 

 №7 жалпы орта білім беретін мектебінің тарих пҽні мҧғалімі 

 

Үстінен тәңірі баспаса, астынан жер жаралмаса, 

Түркі халқының ел – жұртын кім құртады?! 

―Кҥлтегін ескерткіші‖ жазуынан 

 

Қай халық болмасын ҿзінің ҿткен тарихын келер ҧрпаққа жеткізудің ҽр 
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тҥрлі формаларын қолданғаны белгілі. Олар ауызша, жылнама, аңыз, жыр, 

дастан, шежіре тҥрінде сақталып, халықтың ҿткен тарихынан хабардар етіп 

отырады. Тҥркі халықтары арасында тарихи жадты сақтаудың ең кең тараған 

тҥрі-шежіре. Бҧл шежірелер халық арасында ауызша да, жазбаша да таралып, 

халықтың жҥріп ҿткен тарихи жолын танып білуге кҿп қызмет етті. 

Тҥркі ҽлемінің бҥгінгі тарихи – мҽдени келбетін танып-білуіміз қажет 

десек ҿткенге кҿз жҥгіртпей елестету мҥмкін емес. Бҥгінгі тҥркі мҽдениетін 

сҿз қылар болсақ неден бастар едік? Жаһандану уақытындағы ғылыми 

жетістіктерге жеткізген табыстарымызды тізбелеп шығумен іс бітпейді. 

Ҿткен кҥндердің белгісін айтпай бҥгінгіні мадақтай алмаймыз. 

Ҿздерінше ―бҧратана‖, ―тҥзем халық‖, ―Киргиз‖ деп ат қойып, айдар 

таққан халықтардың кешегі кҥнгі дҥбірлі ат тҧяғының айбыны, бҥгінгі 

жадымызда жаңғырып, қолымызға қайта алып жатқан тарихи жҽдігерлеріміз 

ҧлттық нақшымыздың келбетін айшықтай тҥскендей. 

Қоғамдық филисофияда халықтар дамуының жетістігі ретінде 

мемлекетті атайды. Мемлекет болып қалыптасу, ҿркендеу, тарих сахнасында 

ҿзіндік даралығымен із қалдыру оп – оңай іс емес. 

Қазақ рулары тҥгелдей ҿмір бақи кҿшіп жҥрмеген, ерте уақыттан 

жартылай кҿшпелі болған. Яғни, бірқатары кҿшпелі, бірқатары отырықшы 

боп ҿмір сҥрген. Қыстақты, кентті, қалалы жерлерді мекендеген, солардың 

маңында тҧрған. Мал ҿсірумен қатар, егіншілікпен де, ҧсақ қолҿнер кҽсібімен 

де айналысқан. Сондай – ақ, ҽлеуметтік, шаруашылық тіршілігіне сай қазақ 

руларының ҽр кезде ҿзіндік мҽдениеті де болған. Ҿйткені, тарихта ешқандай 

мҽдениеті болмайтын, ҽртҥрлі ҿнер, мҽдени, ҽдеби шығарма жасамайтын 

адам қоғамы, ру-тайпа, халық болған емес, болмайды да. 

Ертедегі қазақ рулары жҿніндегі біздің бҧл айтып отырғанымызды олар 

мекендеген, жҥрген ҿлке-ҿңірлерде, қазақстан жерінде ҽр кезде болған 

ҽртҥрлі қалалар, кенттер, мекенді жерлер тарихы мен тарих, археология 

ғылымдарының бҥгінгі табыстары айқын дҽлелдеп отыр. 

Тарихтан мҽлім, ертедегі тҥрік, монғол ру-тайпалары мекендеген 

жерлерде ҽр заманда ҽртҥрлі одақ-бірлестіктер, қауым- мемлекеттер болған. 

Тҥркеш, Қарлҧқ, Оғыз, Қыпшақ, Алтын Орда мемлекеті, тҥрлі хандықтар 

ҿмір сҥрген. 

Осы одақ-бірлестіктердің, қауым мемлекеттердің қай-қайсысы болсын 

бірді-екілі ру-тайпалардан қҧралған болатын деп тҥсіндіретін кейбір қасаң 

қағида да бар. Ҥйсін мемлекеті тек ойрат руларынан, Қыпшақ бірлестігі тек 

қарақалпақ руларынан қҧралған еді деп жориды. Бҧл қате ҧстаным. Арғы-

бергі тарих мҽліметтеріне қарағанда, ол одақтар мен ру-тайпалардан ғана 

қҧралмаған. Керісінше, қай-қайсысы болсын ҽлденеше одақ, мемлекет 

болған. Бҧл мҽселе жҿнінде Шҽкҽрім қажы былай дейді: ―Тҥркі халқы-парсы 

жҧртындай румен жҥрген халық емес, бір талайы ҽр рудың қосылып, ел 

болып, маңындағы елдерді шауып алып егерде жеңілсе ҿзге жаққа ауып кетіп 

жҽне бір елді шауып, ҽр рудан қосылып, ҽр тҥрлі атпен атанған. Нҽсілі бір 

болмаса да, екі тҥрік ағайын болғысы келсе, бір жерін қанатып, қандарын 
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сҥтке, яки қымызға қосып бҿліп ішеді де қаны бір қосылған қарындас болдық 

деседі. Оны Анда дейді. Біздің қазақтың қҧда-анда дегендегі андасы осы 

сҿз‖. 

Ал мҧндай ру-тайпа арасындағы қатынастардың кҿне дҽуірдің ҿзінде – 

ақ болғандығын Ҽ.Марғҧланның ―Таңбалы тас‖атты мақаласында 

келтірілген деректерден де кҿруге болады. 

Қазақ мемлекетінің қалыптасу тарихын XV ғасырмен ҿлшеуге 

тырысатын қасаң қағида бізге, европаның ҥстем кҿзқарас тҧрғысынан 

жазылған шетел тарихшыларының ҿктемдігі деп тҥсінуге болады. Қазақ 

мемлекеттігінің тарихи даму кезеңін қай уақыттан бастаған дҧрыс? Осы 

мҽселе тҿңірегінде зиялы тарихшылар мен халқымыздың ҿткенімен 

бҥгінгісінен қалам тартып жҥрген  абзал ағаларымыздың басын біріктіріп, 

2004 жылы «Жалын» журналының редакциясы «дҿңгелек ҥстел» ҿткізген 

материалдарға кҿзім тҥсіп, кҿптеген ой-пікірлерге қанықтым. Осы «дҿңгелек 

ҥстел» басында («Жалын» жорналынан, №3,2004 ж.) 2003 жылы қырғыз 

ағайындардың ҿз мемлекеттігінің 2200 жылдығын тойлағанын оқып білдім. 

Мысал келтірейін: «Олар... ҥйсіндер Ыстықкҿлдің оңтҥстігін мекендеген» 

деген сҿзден тамыр тартып, ҿз мемлекеттігін осынша жылға апарып, шегелеп 

тастады. «Тіпті осы мағҧлматты ҿздерінің тарих туралы оқулықтарына 

енгізіп те қойды» - деген сҿйлем жолдарын оқып ҿзіміздің тарихымызға 

қатысты осындай нақты кесіп – пішкен дерек кҿздерін біздің 

оқулықтарымызда неге нақтыланбағанына таңырқайсың, таңқаласың! 

Батыс елдері «Ирак – қолдан жасалған мемлекет» – дейді. Қосҿзен 

мҽдениетінің заңды мҧрагері туралы осылай  дейді. Бҧның себебі неде?  

Себебі: біздің тҽуелдігімізде, ҧлттық идеологиямыздың дҧрыс 

қалыптаспауында. Ҧлттық идеология тҿңірегіндегі ҽңгімелеріміз жан – жаққа 

тартудан ҽрі асатын емес. Дауысымызды қатты шығарудан именетін 

секілдіміз? Неге? Неліктен? 

Нҧрипа Қҧлмҧхамедованың «Қазақ тарихынан» атты кітабына ҥңілсек 

«Кҿне қытай тарихшысы Бан Гудтың «Ханнама» шығармасы – б.з.б. 206 

жылдан б.з. 23 жылына дейінгі дҽуірдегі Хан ҽулетінің билік тарихын 

баяндайтын, оның ішінде Орта Азия мен Қазақстан жерінде ҿмір сҥрген 

ҥйсін, қаңлы, ғҧн, иузі секілді тҥрлі халықтар мен мемлекеттерге қатысты 

қҧнды деректерге бай дҥние» екендігі айтылады. 

«Ханнаманың» Шыңжаңда қазақ тілінде басылып шыққан «Батыс ҿңір 

жҽне Ҥйсін мемлекеті» атты тарауында: «Сақ – біздің жыл санауымыздан 

мыңжыл бҧрын Орта Азия мен қазақ даласын мекендеген ежелгі тайпа. 

Ертедегі ҥйсін, қаңлы, ғҧн мҽдениеті дегендер-сақ мҽдениетінің жалғасы. 

Ҥйсін, Қаңлы – Батыс ҿңірдегі байырғы ірі мемлекеттер, қазақ халқының 

қалыптасуына негіз болған ірі тайпалар, батыста алаңдармен (солтҥстік 

Кавказдағы) шығысында Тянь-Шаньмен шектескен, Қыпшақ мемлекеті 

қаңлыға қарайды, ҽдет – ғҧрпы, киім – кешегі қаңлылардікі сияқты», - деп 

тайға таңба басқандай етіп жазылған. 

Қазақ мемлекеттілігінің тарихи қҧрылымын беріден емес, екі 
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мыңжылдықтан іздеу керек деген қағиданы Қытай Халық Республикасында 

тҧратын тарихшы, қаламгер ағамыз, «Елжау Кҥнби» тарихи романының 

авторы Сҧлтан Жанболат бҧрынғы қалыптасып қалған қасаң пікірлердің 

бҽрінен арылып, ешкімге жалтақтамай, қазақ халқының бірнеше мыңжылдық 

шынайы тарихын батыл да ашық жазатын кез жетті деп есептейді.  

Мінекей, шет жерде жҥрген бауырларымыздың айтар ойын, талабын, ҿз 

жерінде жҥріп айталмайтын мҥйізі қарағайдай ағаларымыздың «кҥйкі 

тіршілігіне» не айтарыңды білмейсің. 

Тағы да осы, - Сҧлтан Жанболат ағамыздың Бан Гу сияқты ежелгі жҽне 

Су Бейхай сияқты бҥгінгі қытай тарихшыларының еңбектеріне сҥйене 

отырып, қазіргі қазақ халқы сақ, ҥйсін қаңлы, ғҧндардың жалғасы екенін, ал 

Қазақстан мемлекеті кҿне жҽне орта ғасырлардағы мемлекеттердің заңды 

мҧрагері екенін тҥрлі дҽйектермен дҽлелдеп «Жалын» журналына хат жазған. 

Хат  мазмҧнынан ҥзінді келтірсек: «Қазақ халқының байырғы тек –

тамырына ден қойғанда мҽн беруге тиісті бір дҽуір-скифтер заманы. Бҧл 

б.ж.б. VII ғасырдан тартып, біздің заманымыздың ІІІ ғасырына дейін 

мыңжылдық кезеңді қамтиды» - дей келіп, «ҥнді-ираншыл, ҥнді-европашыл 

ғалымдар қасақана бҧра тартқан кездейсоқ ой – жосықтардың» бҽрі дерлік 

ғылым жетістігі ретінде саналудан қалуға тиіс» - дейді. 

Бҧл «сҿз тіркестері» қазақ мемлекетінің 2000 мың жылдық тарихын 

қалпына келтіру қағидасын қолдайтын ҽрбір қазақтың кҿңілінен шығатын сҿз 

деп ойлаймын. 

Қандай да бір этнос, ҧлт туралы сҿз болғанда оның атауына тоқталмай 

ҿту мҥмкін емес. «Қазақ» этнонимикасын айқындау халқымыздың тарихын 

зерттеудің аса қажетті де кҥрделі мҽселелерінің бірі. Зерттеудің қажеттілігі 

Қазақ ҧлтының ҿткені мен келешегіне тікелей байланысты болса, кҥрделілігі 

аталған мҽселе тҿңірегінде кҿп жазылып шиырланып, тҥсініксіз де 

қайшылықты жағдайға айналғандығында. Қазақ этномикасы туралы тікелей 

жҽне жол жҿнекей қалам тартқан авторлардың ішінен, тарихшы ғалым 

Зардыхан Қинаятҧлының сілтемесіне сҥйенсек, біздің зерттеу нысанымызға 

іліккендердің ҿзі 80- нен асып жығылады екен. Мысалы: олардың алдыңғы 

қатарында И.Г.Анреев, А.Н.Бернштам, В.В.Бортальд, П.Будков, 

Н.М.Кармазин, Кероглы, А.Левшин, М.Х.Дулати, Су Бэй, Хай, З.В.Тоған т.б. 

бар. 

Қазақ тарихшыларының ішінен Ш.Уҽлиханов, М.Ақынжанов, 

Х.М.Ҽділгереев, Ҽ.Марғҧлан, Н.Мыңжан, Т.Сҧлтанов, М.Тынышбаев жҽне 

1998 жылы басылып шыққан бестомдық Қазақ тарихының ІІ – томының 

авторларын (бас редакторы М.Қозыбаев, тақырыптың авторлары Б.Кҿмеков, 

К.Тищулина) атаған жҿн. 

Сонымен, сҿз болып отырған – қазақ мемлекеттілігі, ―Қазақ‖ атауы 

тҧрғысындағы мҽселе тҿңірегінде ҧшан-теңіз еңбек жасалды. Бірақ мҽселенің 

шырмалған тҥйіні ҽлі де шешіле қойған жоқ. Бҧл мҽселеге қазақ 

тарихшылары бірауыздан, ешкімге жалтақтамай, жат-жҧртықтардың кҿңілін 

аулауды қойып, ҧлттық – ар тҧрғысынан келгені жҿн болар еді. Аталарымыз 



216 

―малым-жаным садағасы, жаным-арым садағасы‖ – деген сҿзді басты қағида 

ретінде тҧтынды емес пе? 

Қазақ мемлекеттігіне байланысты кешегі мен бҥгінгі ҧрпақ арасындағы 

этномикалық сабақтастықты кҿмескілендіруде. Бҧл жайында тағы да Сҧлтан 

Жанболат ағамызға жҥгінсек «...Қазақ совет энциклопедиясынан да кҿруге 

болады. Онда былай деп жазылған «Скиф тілі – ежелгі скифтердің тілі, 

Скифтер тілі – деп ҽдетте иран тілдері тобының солтҥстік шығыс тармағын 

қҧрайтын туыстас  тілдер айтылып жҥр. Скифтер (скиф патшалығы, Скифия, 

грек Srythai) қара теңіздің солтҥстік жағалауында мекендеген, б.з.б. IV – 

ғасырдың орта шамасында ҿмір сҥрген тайпа... Сарматтарға,  массагеттерге 

жҽне сақтарға туыстас». 

Ҿткеннен тағылым дейді аталарымыз. Бірақ, сол ҿткенімізді дҧрыс 

бағамдап ҿзімізге қажетті тағылымды сараптап, саралап ала алдық па? 

Ойымызды Олжас ағамызша «Ҿзгенің тауын аласартпай...» жалғастырсақ. 

Қҧдайға шҥкір! Қазақ тарихы ҿзге халықтар тарихымен иық тҥйістірер 

дҽрежеге жетіп қалды. «Жетіп қалды» деуіміз тарихымыздың олқылығынан 

емес, уақыт аралығындағы оқтын – оқтын соғып ҿткен дҽуір оқиғалары – 

жаугершілік соғыстар мен отаршылдық бағытындағы кҥштеп танған аяр 

саясаттың жемісі. Патша дҽуірінде айтылмаған тарихымыз кеңес дҽуірінде 

жалғасын тауып тарихымызға қатысты дҽуір қҧжаттары қолжазба кҥйінде 

мҧрағаттар тҿрінде шаң басып сыртқа шығарылмады. 

Егемендікке қол жеткізіп, «Мҽдени мҧра бағдарламасын» қабылдап,  

жан – жағымызды тҥгелдеп жатырмыз. Аллаға   шҥкір!  Бай екенбіз. Бірақ 

сол байлығымыз ҿзгенің қолында. Кісідегінің кілті аспанда дегендей ҽзірге 

барымызды тҥгендей алдық деп айта аламыз ба? Осы тҥгендей 

алмағандығымыздан қолымызда  барын, қолымызға тимегенін кҿшіргеніміз 

бар, тереңге бойлай алмай, тайызбен шектеліп,  қалғанын болашақ кҿрсетер 

дегендей барына қанағат етіп отырған жайымыз тағы бар. Қанағатшылық 

жақсы. Бірақ шарасыз қанағат – тарихты мансҧқ ету. Ҽр дҽуірдің уақыт 

тізбегінде саяси оқиғалардың қҧбылмалы қыр - сырын басқалардан бҧрын 

сезініп, батыл тҥрде іс - ҽрекеттке бара алған адамдарды тҧлға ретінде 

дҽріптейміз. Естен шығармайтын тағы бір шындық: тарихта қалатынын білсе 

де мемлекетті ат ҥстінде басқару мансаптан да жоғары ҿзіндік таным, ҧрпақ, 

ел, қазіргі тілмен айтсақ ҧлт тағдыры жолындағы жанкештілік мҧраты болса 

керек. Бҧл  - уақыт айырмашылығы. Олай болса, ойымыздың мақсаты қазақ 

хандығы, яғни қазақ мемлекеттілігінің тарихындағы ел басқарған 

тҧлғалардың белгілі бір уақыт ішіндегі  ҿзіндік орны, қызметі, даңқы, ақыл – 

парасаты атағына сай дҽріптелу қажет. Бірімен – бірін салыстыру немесе 

біреуін  шамадан тыс кҿтермелеу болашақ ҧрпақ алдында тарихымызға 

жасалған қиянат. Осындай науқаншылдық кеселіміз кеңес дҽуірінен қалмай 

келе жатқандығын  Абылай хан мен Ҽбілқайыр турасында кҿріп жҥрміз. 

Ҽңгіме бҧл тҧлғалардың ҿзіндік орнымен тарихтағы қызметін кеміту емес,  

керсінше тарихымызды ҧғынуда оқушыларымызды, яғни жастарымызды 

жалған жолға тҥсірмеу. Себебі: оқытумен ҥгіт – насихат яғни идиология жан 
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– жақты қамтыла жҥргізілу керек. Абылай заманы қалай қалыптасты, себебі, 

салдары айтыла қалса, тҥп негізі қайдан, қашан басталды? Кімдер? Абылай 

кҿктен, ғайыптан пайда болған жоқ қой? Оқушыларымызда теріс тҥсінік, осы 

сҧрақтардың қойылмауынан туындауы сҿзсіз. Олардың кҿз алдында Абылай 

мен Ҽбілқайырдан басқа хан болмағандай дҥмбілез кҿз – қарас қалыптасуы 

мҥмкін. Тіпті соңғы ханымыз Кенесары деп те жҥрміз. Ал, болсын. Сонда 

алғашқылар, бҧрынғы ҿткен хандарымыз қайда? Айтылып жҥрген жоқ емес,  

кеңес дҽуіріндегі ҥрдіс қайталанып отыр деуіміздің сыры осы. Аз айтамыз, 

дҽріптеуіміз ҽлсіз. Мҥмкін, Абылай заманынан бҧрынғы хандарымыздың 

тҧлғалық келбеті  популистіксаяси жҥйебасындағыларға ҥлгі бола алмайтын 

шығар. Себебі олар тҥн ҧйқысын тҿрт бҿліп, ҿздері қҧрған мемлекетті қара 

басын ойламастан ат ҥстінде басқарды ғой. Сайып келегенде ҧлттық 

идеологияның қалыптаспауынан туған кемшілік. Сонау Ҧлы Дала 

топырағындағы мемлекетіміздің шаңырағы бірде тікейіп, бірде қҧлап, тасқын 

судай сапырылған сақ, ғҧн, тҥркі, оғыз, қыпшақ ҧрпақтары ҧзақ – сонар 

тарихын найзаның ҧшымен ғана емес, ақыл – парасат кҥшімен де аңыз – 

шежірелерде бейнелеп кеткен. Ендеше, елдік пен ерлік жолында есімдерін 

қалдырған ҧлтымыздың ҧлы тҧлғаларын білу – тарихи тамырыңды тану. 

Сонда ғана қазіргі заманға лайықты кҿз қарасты, отаншылдық сана  - сезімді 

қалыптастырамыз. 

Жалпы ел болу, тҽуелсіз болу, ҿзгемен терезесі тең мемлекет болу деген 

жай ғана ҧғым емес. «Ел болам десең бесігіңді тҥзе» дейді. Ал, «бесігіңді 

тҥзету ҥшін» не істемек керек? Тағы да сол ҧлттық  идеологияға келіп 

тірелеміз. Ҧлттық  санаға негізделген ҧлттық мақтаныш сезімі қажет! 

Ұлттық мақтаныш сезімі – еліміздің кҥрес жолындағы ерлер есімі! 

Ұлттық мақтаныш сезімі  - Ҧлы Дала тҿсінде ҿткен ақылгҿй 

даналарымыздың артында қалдырған ҧлағатты сҿздері. 

Ұлттық мақтаныш сезімі  - бабаларымыз қалдырған, қойнауы 

байлыққа тҧнған, досымыз қуанып, дҧшпанымыз кҥйінген -  атамекен 

жеріміз! 

Ұлттық мақтаныш сезімі  - Мен Қазақпын «мың ҿліп, мың тірілген»! 

Себебі осы кҥрес жолы қазақтарға тиесілі жол болды. 

Ұлттық мақтаныш сезімі   - халқымыздың салт - дҽстҥрі, ҽдет – 

ғҧрпы, тарихы мен тілі. 

Бҧлар болмаған жерде мемлекеттілігіміз де, елдігіміз де, тарихымыз да 

сырттан келген сҧғанақ қолдың майлығына айналып, қҧлдықтың жаңа 

қамыты «ҽлемдік ҿркениет» ағымына ілесіп, ҧлттық сыйпатынан айырылған 

мемлекеттер қатарынан орын алу. 

Не діні, не ділі жоқ осындай мемлекеттілік жолынан қашып жатқан, 

ҿздерінің ҧлттық ерекшеліктерімен болмысын сақтап қалуға жан - тҽнімен 

кіріскен Жапония сияқты мемлекеттердің мысалын кҿптеп келтіруге болады. 

Тҧлғалар тақырыбына қайта оралсақ: ҽріге бармай орта ғасырлардан 

қайырсақ та тҥйіндеп айтарымыз ортаймайды. Ҽдетте, тарихшылар ҧлттар 

мен ҧлыстардың, яғни, халықтардың тілі мен дініне, ҽдет - ғҧрпы мен 
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шаруашылығының ерекшеленіп бір мемлекет аясына бірігуін орта 

ғасырлардан бастайды. Бҧл адамзат қоғамының есейіп,  ҿзіндік мҥдде 

болашағы ҥшін  жан – жағын тҥгендей бастаған кезі болса керек. Тҥгендеудің 

ҿзі жан алып, жан беріскен ҿмірлік кҥрес жолы болды. Тарихтың осындай 

кҥрес алаңына басы бірігуден кеткен тҥркі ҧрпақтары да тҥз бҿрісіндей 

ҧмтылды. Алайда «Кҿк бҿрі» тҥркі заманы келмеске кеткен. Заманының 

диаликтикалық заңы адамзат баласын қоғамның жаңа сатысына алып келді. 

Халықтардың ҥздіксіз араласуы, жібек жолының басқа арнаға бҧрылуы, теңіз 

жолының ашылуымен қатар келген, ҽлемдік ҥстемдікке ҧмтылған товар –

ақша қатынасы адамзат психологиясына айтарлықтай ҽсер етті. Бҧл процесс 

астрологиялық уақытпен ҧзаққа созылса да, тарих ҥшін тым қысқа еді. 

Заманы жыртқыш болған сол уақыттарда. ҿмір не ҿлім мҽселесі тҧрды. Ел 

болып қалу, іргесін бҥтіндеп тҽңірі берген атамекенін қорғау, «болашақ 

ҧрпақ» ҧғымы қалыптасты. 

Шыңғыс хан  басқыншылығы басы бірікпеген тҥркі ҧрпақтарының тоз – 

тозын шығарса да, ел болам деген ҧлыстардың бас кҿтеріп бір шаңырақтың 

астында  бірігуіне жағдай жасағаны шындық. Алланың қҧдыретінде шек жоқ! 

Адамзат баласын жаратардан бҧрын жер анамызды  ғалымдарымыз «Ҧлы 

жарылыс» деп атап жҥргендей, от пен судан, топырақтан  жаратқан екен. 

Ҽуелі жойқын қиратушы алапат кҥш, тыныштық, келесі кезекте ҿсіп - ҿнуге 

қолайлы кезең. Келіс, келіспе, ақиқат сол. Басы бірікпеген, алты алауыз 

Алаш ҧлдарын тҽубесіне келтірген Шыңғыс хан шапқыншылығы тарих 

сахнасына Қазақ Ордасын алып келді. Тҽңірі сыйға тартқан мҥмкіндікті 

пайдалана білу алаш ҧлдарының ҿзіне сын болған сол бір алмағайып 

заманында тарих тҿрінде Керей мен Жҽнібек жҽне оның ҧлы Қасымның келуі 

тағдырдың сыйы десе болады. 

ХV ғасырдың 50 – 60 жылдарында Батыс Жетісу жеріндегі Қозыбасыда 

қҧрылған Қазақ Ордасы ҥшін Сыр бойы қалаларының стратегиялық маңызы 

орасан зор. Жаңа шаңырақ кҿтерген Қазақ Ордасының сыртқы елдерге ҿзін 

таныту жолындағы алғашқы қадамы осы болды.  Бҧл бірден – бір дҧрыс 

қадам еді. Сыр қалаларынсыз Қазақ хандығының кҿтерілуі мҥмкін емес еді. 

Шыңғыс империясының ақырғы кезеңінде тарих сахнасына ҧлы селден кейін 

қалған ҧсақ кҿлшіктей солтҥстікте Сібір хандығы, Қазан жҽне батысымызда 

Астрахань хандықтарын тарих сахнасына алып келді. Жоғарыда айтып ҿттік, 

Қазақ Ордасы ҥшін оңтҥстікте Темір ҽулетімен кҥресте жеңіске жеткен 

Мҧхаммбет Шайбанимен 30 жылға жуық соғыста Қасым хан жеңіске жетіп, 

Сыр бойымен Қаратау ҿңірін ҿзіне қаратты. Оңтҥстік шығыстағы Жетісу, 

Шу, Талас, Қаратал, Іле ҿзендерінің алабын ҿзіне қарата отырып, 

солтҥстіктегі Ҧлытау ҿңірімен Балқаш кҿлімен асып Есіл, Ертіс ҿзендерінен 

батысқа қарай Шығыс Дҽшті Қыпшақ жері тҥгел қамтылған Қазақ Ордасы 

ҥшін ҥлкен жетістік болды. Келесі кезекте батыс  - Еділ, Жайық ҿңірі тҧрды. 

Қазақ Ордасы ҥшін Жайық алқабын қосып алмайынша мемлекеттің аяқ – 

қолы байлаулы қалатынын Қасым хандай ҧлылар ғана болжай алатын еді. 

Сыр мен Жетісу Қазақ Ордасының тҧғыры болса, Еділ мен Жайық 
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Дҽшті Қыпшақ жерінен самғап ҧшар кеңестігі болар еді. Онсыз, қанаты 

қайырылған қыран да бір. Қазақ Ордасы да Жайықсыз, іргесі сҿгілген, 

қанатсыз қырандай қамқорсыз қалар еді. 

Кезінде Алтын Орда  хандары  ірге тепкен Сарайшық қаласын ҿзінің 

батыстағы екінші астанасына айналдырған Қасым хан кҥндердің кҥнінде 

қауіпті желдің қайдан соғарын кҥні бҧрын болжағаны анық. Сондықтан да 

Мҽскеу князімен дипломатиялық қарым – қатынас орнатуға тырысқан. Бір 

миллионға жуық халқы бар, ҥш жҥз мыңға жуық атты ҽскер шығара алатын, 

оңтҥстігінде орналасқан Қазақ Ордасымен санаспасқа болмайтынын Мҽскеу 

билігі де мойындаған. Батысы Еділден шығысы Алтайға дейін, солтҥстігі 

Есіл, Ертістен, оңтҥстігі Тянь – Шань тауларына дейін алып жатқан алып 

кҿшпенді мемлекет кҿршілері ҥшін осал жанғақ емес еді. Астрахань; Қазан, 

Сібір хандығы сияқты оп – оңай ҧрып алатын ҧлыстар қатарынан емес 

екендігін Мҽскеу княздығы мойындаған. 

XVI ғасырдың бірінші ширегінде Қазақ Ордасының ҿрлеуін Мҧхаммед 

Хайдар Дулати Қасым хан есімімен байланыстырады. «Қасым хан  Дешті 

Қыпшақты тҥгелдей билігіне алғаны соншалық. Жошы ханнан соң ешкім де 

ол сияқты жоғары билікке қол жеткізе алған жоқ» дейді. Кҿріп 

отырсыздар, қылышынан қан тамған, атақты Жошының   баласы Батудың 

аты аталмайды. Қасым хандығы туралы мҽліметтерді тек Мҽскеу билігі 

арқылы ғана емес, Ресей жеріне келген австриялық дипломат  Сигизумунд 

Герберштейннің қолжазбаларында кездеседі (1517-1526 ж.ж.). 

Ақсақ Темірдің тҧқымы Омар Шейхтің баласы, атақты Ҧлықбек ҽмірдің 

немересі Захир ад дин Мҧқаммед Бабырдың «Бабырнама» атты 

шығармасында былай дейді: «Жҧрттың айтуына қарағанда, қазақ хандары 

мен сҧлтандарының бір де бірі бҧл халықты дҽл осы Қасым сияқты 

бағындыра алмаса керек. Оның ҽскерінде ҥш жҥз мыңға жуық адам бар еді...» 

Қазіргі  Қазақстан Республикасы алып жатқан жер аумағының негізгі 

тірегін Қасым хан қадап кеткен. Ал, одан ҽрі Қасым ханның ҧлы Хақ – Назар 

ханда қазақ тарихындағы айтулы тҧлға. Ат ҥстінде жҥріп, ҽкесі қалап кеткен 

Қазақ Ордасының шаңырағын қайтсем шайқалтпаймын деп ҧзақ уақыт 

ҿмірін кҥресумен ҿткізген мемлекет қайраткерлерінің бірі. Айта берсек,  

кҿптеген деректерді келтіре беруге болады. Қадырғали Жалайыр би: 

«Жҽнібек ханның ҧлдарының арасында аса белгілі болған Қасым хан болды. 

Ол Жағанбикеден туған еді. Ҧзақ уақыт атасының ҧлысында патшалық 

етті. Тҿңірегіндегі уҽлаяттарды ҿзіне қаратты...  Ақыры Сарайшықта 

ҿлім тапты. Бҥгін оның қабірі Сарайшықта. Оның ҧлы Хақ – Назар хан еді... 

» деп  жазды. Ал, орыс тарихшысы П.И.Рычков: «Бҧл Хақ – Назар хандық 

мҽртебеге кҿтерілген соң кҥшейгені соншалық, тек Ноғайларды ғана емес, 

Башқҧрт, Қазан, Сібір жҽне Астрахань патшалықтарын. Бҧхараны, Хиуа 

Ташкенді ҿз билігіне қаратып алым – салық жинапты... » деп кҿрсетеді. 

Ҽлі де айтарымыз кҿп, ол жағын кейін қалдырып, ҽзірге қысқаша 

тҥйіндесек. Сҿзіміздің басында келешек  ҧрпақтың бойына ҧлттық сана – 

сезімге байланысты ҥгіт – насихат жайында айтып ҿттік. Сонда уақыты 
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жеткен бір жҧмыс Қасым хан мен Хақ – Назар ханның есімдерін мҽңгі есте 

қалдыру мақсатында тҧғырлы бейнесін қою. Жайықтың тҿріне, Еуропа мен 

Азияны бҿліп тҧрған белдеу сызығына, Қасым ханға арнап ескерткіш орнатса 

тақиямызға тар келмесі анық. Бҧдан  ҧлттық мақтанышымыз асқақтамаса, 

кемімейді. Менің айтпағым осы еді. 

Сҿзіміздің соңында тарих неге керек? – деген ой тҿңірегінде толғаған 

Рашид – ад дин шығармасынан ҥзінді келтірсек: «...тарихшының 

жауаптылығы мынадан шығады, ҽр халықтың жҽне ҧлыстың аңызы мен 

хабарын сол қалпы,  ҿзгертпей, олар ҿз кітаптарына немесе аңыздарына 

қалай енгізсе, сол қалпында бергені міндет. ... Осы себептен, мҥмкіндік 

болса, ҽр халықтың ауызша аңыздары мен ҽңгімелеріне енген жағдайдың 

бҽріне салмақты қараған жҿн. Оның бҽрі кҿпшілікке сенімді, немесе кей 

халық оны толық мойындайды, тіпті ішінде шындығы мен ҿтірігі қатар келсе 

де, тарихшы ҿз ісіне жауапты қарап, сыйлы жҽне белгілі адамдардан 

естігенін жҽне сенімді кітаптардан алғанын ҿз жанынан ештеңе қоспай жазуы 

қажет. Егер ол ҿз қиялына беріліп, оған ҿзгеріс енгізсе, онда сҿзсіз ол 

баяндаудың қате жҽне негізсіз болып шыққаны». 
Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. «Қазақ тарихынан»  қҧрастырған Н.Қҧлмҧхамедова Алматы: «Жалын баспрасы» ЖШС, 

2004 ж. 464 бет 

2. «Қазақ мемлекеттілігі жҽне Жошы хан» З.Қинаятҧлы Астана «Елорда» 2004 ж. 344 бет 

3. «Қазақстан тарихы» Ж.О.Артықбаев Астана: «Фолиант» 2003 ж. 264 бет 

 

Аннотация 

Тҧңғыш президентіміз Н.Ҽ.Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласынан кейін қазақ қоғамында, ҽсіресе тарих ғылымының айналасында жҥрген 

ғалымдарымыздың ортасында ҥлкен серпіліс пайда болғаны қҧпия емес. Бҧрын да 

істелуге тиіс іс еді. Кҿпшілігіміздің кҿкейімізде Елбасы бастамаса тарихымызды 

жаңғырту, жаһанға жариялау, ҿзімізді таныту ҽрекетіміз, кейін, кейін дегендей қала 

берер ме еді? Десек те, ҥлкен іс бастауын алды. Сең бҧзылды. 

Қазақ ҧлтының бір мҥшесі ретінде сырт қалмайық, ҿз ойымыз бен пікірімізді 

ортаға салайық деген оймен, қолымызға қалам алып, ат салысып жатқан жайымыз бар. 

Біздің заманымыздан бҧрынғы ҤІІІ ғасырдан біздің заманымыздың ХҤІІІ ғасырына 

дейін ҧлы дала тҿсіндегі кҿшпелі ата-бабаларымыз мінген тҧлпарларының дҥбірі ҽлем 

жҧртшылығының қҧлағында ҽлі де жаңғырығы, даңқы естіліп тҧр деп сенімді тҥрде 

айта аламыз. Кҿшпелі ҿркениет ХІХ ғасырдан кейін ҽлемдік жаһандану кҿшіне ілесе 

алмады десек, артықтау болар. Бірақ заман талабы кҿшпелі ҿмірді артық санаған 

бабаларымыздың талғамымен келіспегенін тарихи оқиғалар тізбегі кешегі айбын, 

даңқтың ендігі жерде ғылы мен ҿндірісі бар қоғамға – отырықшылыққа кҿшпейінше ҿрісі 

тарылатындығын дҽлелдеді. 

Кезінде мҽдениеттің, ҿркениеттің бастауы болған ҧлы дала тҿсіндегі 

бабаларымыздың шынайы болмысын ҿз ҽлімізше баяндап, есіме ҽлі де дҽріптелмей 

жҥрген тҧлғалардың тарихи орнын кҿрсек деген мақсатымыз ісімізге басшы болса деген 

ой. 

Түйінді сөздер: қазақ елі, тарихы, діні, мемлекет, қазақ хандары, тарихи деректер, 

кҿшпенділер 
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ҦЛЫ ДАЛАНЫҢ ЕЖЕЛГІ ҾНЕРІН НАСИХАТТАУ –ЕЛДІ 

БЕКЕМДЕУДІҢ ТІКЕЛЕЙ КЕПІЛІ  
 

Жакалакова Салтанат Конакбаевна 

Нҧр-Сҧлтан қаласы Білім беруді жаңғырту орталығының ҽдіскері 

  

Кеңістік - барлық нҽрсенің, ал уақыт - бҥкіл оқиғаның ҿлшемі. Уақыт 

пен кеңістіктің кҿкжиегі тоғысқан кезде ҧлт тарихы басталады.Бҧл - тарихқа 

деген дҧрыс ҧстаным. Сол арқылы тҥп-тамырымызды білуге, ҧлттық 

тарихымызға терең ҥңіліп, оның кҥрмеулі тҥйінін шешуге мҥмкіндік туады. 

Қазақстан тарихы да жеке жҧрнақтарымен емес, тҧтастай қалпында қазіргі 

заманауи ғылым тҧрғысынан қарағанда тҥсінікті болуға тиіс. 

Жалпы бҧл бағдарламалық мақаладан ҧлттық рухтың айрықша салтанат 

қҧрғанын кҿруге болады. Стратегиялық сипатқа ие бҧл бағдарламалық 

мақала ауқымды тарихымызды дҧрыс тҥсінумен қабылдауға шақыратынын 

жеткізді. Елбасының «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласы дер кезінде 

жазылған дҥние. Ҿйткені ҿз тарихымызды ҽлем ҿркениеті тҧрғысынан қарап 

зерделеу қажет. Мықты далалық ҿркениетіміздің бар екенін ҽлемге 

танытқанымыз жҿн. Мақаланың ҽр бҿлімі ҿткенді сараптай отырып, бҥгінмен 

ҧштастыра, ойластыра айтылған. Қазақ жҧртының тарихи тҥп-тамыры ҿте 

тереңде жатыр. «Біз кімбіз? Қайдан келдік? Қайда барамыз?» деген 

сҧрақтарға терең де толымды жауап беретін тарихымызды жҥйелі тҥсінуіміз 

қажет. Мақаладағы кҿне тарихымызға қатысты негізгі жобалар Еуразия 

қҧрлығындағы саяси жҽне экономикалық тарихтың беталысын талай рет 

тҥбегейлі ҿзгерткені туралы сыр шертеді, – деген ол осы бағыттағы 

жҧмыстарды жетілдірудің жаңа деңгейінайқындаған бастама деп атады.

 Елбасының «Ҧлы Даланың жеті қыры» атты мақаласы ҿзіндік мазмҧны 

мен мҽні жағынан, орындалуы тиіс жобалардың бағыты бойынша бҧдан 

алдын жарық кҿрген «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы іспетті. 

Ҽлемнің озық елдерінің мақтан тҧтатын тарихи мҧрасын мысалға тартқан 

Елбасы, біздің де тарихымыз тереңде жатқандығын атап ҿтті. Қазақстанның 

ежелгі астанасы Тҥркістан халқымыздың рухани орталығы ғана емес, сондай-

ақ, бҥкіл тҥркі ҽлемі ҥшін киелі орын болып саналатынын жазып 

кҿрсеткен.Шығыс Қазақстанда бірнеше жылдан бері ҿңірлік археологияны 

дамыту бағдарламасы жҥзеге асырылып келе жатқаны белгілі. Бағдарлама 

аясында Ҽбдеш Тҿлеубаев, Зейнолла Самашев, Карл Байпақов секілді белді 

археологтермен қатар Ҧлан Ҥмітқалиев, Ерден Оралбай сынды жас ғалымдар 

облыстың Катонқарағай, Зайсан, Тарбағатай, Ҧлан, Кҿкпекті, Абай 

аудандарында қазба жҧмыстарын жҥргізіп, қҧнды жҽдігерлер тапқаны 

белгілі. 2017 жылы жҧмыс Берелде ҽйгілі кісі жерленгендігінің ашылуымен 

аяқталды, бҧл жерді журналистер «Дала амазонкасы» деп атап кеткен. Біздің 

заманымызға дейінгі III ғасырда жерленген ақсҥйек ҧрпағы жауынгер жас 

қыздың қабірі арқылы Елбасы ҿз мақаласында айтқан дала ҿркениетінің 

жоғары деңгейде болғандығы туралы қорытынды жасауға мҥмкіндік берді. 
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2018 жылы Елеке сазында киімі алтынмен қапталған олжа, 17-18 жас 

аралығындағы ақсҥйек жас жігіттің жақсы сақталған қалдықтары табылды. 

Біз оны шамамен біздің заманымызға дейінгі VIII–VII ғ. ғ. жерленген деп 

есептейміз. Бҧқаралық ақпарат қҧралдарында жаңа «Алтын адам» аталып 

жҥр. Бҧл ашылулар жыл сайын шетел сарапшылары мен ғалымдарының 

қатысуымен ҿтетін «Алтай – тҥркі ҽлемінің алтын бесігі» атты халықаралық 

ғылыми-тҽжірибелік конференцияда кҿпшілікке кҿрсетілетіндігін баса айт-

қым келеді», дейді биыл Тарбағатай ауданының Елеке сазы жайлауынан 

тоналмаған «Алтын адамды» тапқан археолог Зейнолла Самашев. 

"Ҧлы дала" атты ежелгі ҿнер жҽне технологиялар музейін ашуға толық 

мҥмкіндігіміз бар. Оған озық ҿнер мен технология ҥлгілерін – аң стилінде 

жасалған бҧйымдарды, "Алтын адамның" жарақтарын, жылқыны қолға 

ҥйрету, металлургияны дамыту, қару-жарақ, сауыт-сайман дайындау ҥдерісін 

кҿрсететін заттарды жҽне басқа да жҽдігерлерді жинақтауға болады. Онда 

Қазақстан жерінен табылған қҧнды археологиялық ескерткіштер мен 

археологиялық кешендердің экспозициялары қойылады. Бҧл заттар тарихи 

дҽуірлердің қандай да бір кезеңіндегі ҽртҥрлі шаруашылық салаларының 

даму ҥдерісін кҿрсетеді. Отырар - Қазақстанның орта ғасырлардағы ҽйгілі 

қалаларының бірі. Қаланың қалдығы Отырар тҿбе деген атпен белгілі, қазіргі 

Оңтҥстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шҽуілдір елді мекенінің 

жанында орналасқан. Отырар қаласы туралы кҿптеген саяхатшылардың 

жазба деректерінде айтылады. Ежелгі Отырар шҧраты Оңтҥстік Қазақстан 

облысы Отырар ауданында орналасқан. Жалпы Отырар шҧраты Қазақстан 

археологиясының жауһары. Археологиялық зерттеулерді, консервациялық 

шараларды жалғастыру, туристік инфрақҧрылымды дамыту шҧрат 

ескерткіштерін Дҥниежҥзілік мҽдени мҧра тізіміне енгізу процесінің 

маңызды қҧрамдас бҿлігі. Отырар - 2500 шаршы шақырымнан астам 

территорияны алып жатқан ҿлке. Бҧл аумақта 250-ден астам кҿне 

ескерткіштер анықталған, олардың кҿпшілігі - мекенжҧрттар мен 

қалажҧрттар. Ежелгі заман шежіре жазбаларына сҽйкес «Отырар аумағы 

ҧзындығы мен еніне қарай шамамен бір кҥндік жерді алып жатқан». Яғни, 

Отырар қала мҽртебесінде 200 гектардай аумақты қамтыған екен. 

 Сонымен қатар, "Ҧлы даланың ҧлы ҿркениеттері" атты жалпыҧлттық 

тарихи реконструкциялар клубын қҧрып, соның негізінде Астанада жҽне 

Қазақстанның ҿзге де ҿңірлерінде ежелгі сақтар, ғҧндар, ҧлы тҥркі 

қағандарының дҽуірі жҽне басқа да тақырыптар бойынша фестивальдар 

ҿткізуге болады. Бҧған қызығушылық білдірген адамдарды тарта отырып, 

осы тақырыптар аясындағы жҧмыстарды бір мезгілде жҥргізуге болады. 

Ежелгі Отырар қаласының бірқатар нысандарын – ҥйлері мен кҿшелерін, 

қоғамдық орындарын, су қҧбырларын, қала қамалының қабырғалары мен 

тағы да басқа жерлерін ішінара қалпына келтіретін туристік жоба да қызықты 

болмақ. Осының негізінде білімді дҽріптеуге жҽне туризмді дамытуға баса 

мҽн берілуі қажет. 

Атқа міну мҽдениеті: атқа міну, жылқы шаруашылығы, Ботай қонысы, 
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Қазақстан аумағында, жылқыны қолға ҥйрету, теңдессіз революцияға жол 

ашты. Ҧлы даланың ежелгі ҿнер жҽне технологиялар музейі: Қазақстан 

жерінен табылған қҧнды археологиялық ескерткіштер, «Ҧлы даланың ҧлы 

ҿркениеттері», тарихи реконструкция клубы, Отырар қаласын қалыпына 

келтіретін туристік жоба. 
Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы: «Дала фольклорының 

антологиясы», Ҧлы дала мҧрагерлері, халық ауыз ҽдебиетінің таңдаулы 
ҥлгілері, жинақталады, «Ҧлы даланың кҿне сарындары», видеоматериал 
форматында, ортақ тарихи негіз, іздеу-зерттеу экспедициялары. 

Тарихтың кино ҿнері мен телевизиядағы кҿрінісі: кино ҿнері, деректі-
қойылымдық фильмдер, телевизиялық сериалдар, толықпетражды кҿркем 
картиналар, сценаристер, режиссерлер, продюсерлер, заманауи кино ҿндірісі, 
фэнтэзи, шытырман оқиғалы блокбастерлер, мультипликациялық сериалдар. 

Бҧл мақалада Елбасы «Ҧлы дала» атты ежелгі ҿнер жҽне технологиялар 
музейін ашуға толық мҥмкіндіктің бар екенін жазды. Оған озық ҿнер мен 
технология ҥлгілерін – аң стилінде жасалған бҧйымдарды, «Алтын адамның» 
жарақтарын, жылқыны қолға ҥйрету, металлургияны дамыту, қару-жарақ, 
сауыт-сайман дайындау ҥдерісін кҿрсететін заттарды жҽне басқа да 
жҽдігерлерді жинақтауға болады. Біз отаршылдық қҧрсауынан ҿткен соң 
ҿзіміздің тарихымызға ҿзіміз зҽру болып келген елміз. Қадыр Мырзалиев 
ағамыздың «біздің тарих ол дағы қалың тарих, оқулығы жҧп жҧқа бірақ 
тарих» деген сҿзін қайталағым кеп отыр. Бізге ҿз тарихымызды оқытпай, 
басқа ҧлттардың ҿзге елдердің тарихын жетік білгеніміз жасырын емес. 
Алтын адам табылып жатса, «ол - скифтердікі, оның қазаққа қатысы жоқ» 
деді. Сонау Кеңес кезінде Шіліктіден бір емес екі алтын адам табылғаны 
белгілі. Бірақ оның атын да затын да қазаққа бҧйыртпады. Оның аң 
стиліндегі алтын ҽшекейлері эрмитажда тҧр». 

«Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру бағдарламасының заңды жалғасы деп білеміз. Ҽлемдік кеңістікке 
ҧлттық кодымыз арқылы шығып, барша ҽлем халықтарына қазақтың жанын, 
Тҽуелсіздігіміздің мызғымас рухын, қазыналы қҧндылықтарымызды 
дҽріптеуді мҧрат етеді. Қазақ қаламгерлері ҿз шығармаларында қашанда 
тамыры мыңжылдықтарға кететін тҿл тарихымызды зерттеп, зерделеуге, 
ҧлттық қҧндылықтарымыздың насихатталуында осыған дейін де ҿлшеусіз 
еңбек сіңіргені ақиқат. «Онда Қазақстан жерінен табылған қҧнды 
археологиялық ескерткіштер мен археологиялық кешендердің 
экспозициялары қойылады. Бҧл заттар тарихи дҽуірлердің қандай да бір 
кезеңіндегі ҽртҥрлі шаруашылық салаларының даму ҥдерісін кҿрсетеді. 
Сонымен қатар, «Ҧлы даланың ҧлы ҿркениеттері» атты жалпыҧлттық тарихи 
реконструкциялар клубын қҧрып, соның негізінде Астанада жҽне 
Қазақстанның ҿзге де ҿңірлерінде ежелгі сақтар, ғҧндар, ҧлы тҥркі 
қағандарының дҽуірі жҽне басқа да тақырыптар бойынша фестивальдер 
ҿткізуге болады. Бҧған қызығушылық білдірген адамдарды тарта отырып, 
осы тақырыптар аясындағы жҧмыстарды бір мезгілде жҥргізуге болады». 

Мемлекет басшысы ежелгі Отырар қаласының бірқатар нысандарын – 
ҥйлері мен кҿшелерін, қоғамдық орындарын, су қҧбырларын, қала 
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қамалының қабырғалары мен тағы да басқа жерлерін ішінара қалпына 
келтіретін туристік жоба туралы да атап ҿтіп, осының негізінде білімді 
дҽріптеуге жҽне туризмді дамытуға баса мҽн берілуі қажет екенін айтты. 
 Ҧлы даланың жеті қырының кез келгені қазақ елінің ҿміріндегі ерекше 
мҧра. Атқа міну мҽдениеті, ежелгі металл ҿндіру мен ҿңдеу технологиясы, ҿз 
жазуы мен мифологиясы бар озық мҽдениетті Қазақ Елінің рухани 
байлығының айшықты белгісі –«аң стилі ҿнері», бҥкіл ҽлемді тамсандырған 
Дала ҿркениетінің жҽдігері - «Алтын адам» жауынгері, тҥркі ҽлемінің бесігі 
саналатын Алтайдан бастау алатын Тҥркі тарихы, ҽлемдік экономиканың 
ҿркенденуіне септігін тигізген - Ҧлы Жібек жолы жҥйесі, Қазақ Елінің 
ҧлттық брендіне лайықты алма мен қызғалдақтар, еліміздің аумағында орын 
алған тарихи жҽйт қана емес, сонымен қатар ҽрбір Қазақ ҥшін де аса қымбат 
қҧндылықтар болып табылады. 

Жаһандану кезеңінде, ҧлт тарихының мҽдениеті мен қҧндылықтарын 
білу, насихаттау, ҽрі сақтау елді бекемдеудің тікелей кепілі. Айтылып ҿткен 
мҽдени қҧндылықтарымыздың қоғам санасының тарихи жаңаруы ҥшін  
ежелгі дҽуірден қазіргі заманға дейінгі кезеңді қамтитын барлық отандық 
жҽне шетелдік мҧрағаттар дҥниесіне елеулі іргелі зерттеулер жҥргізу ҥшін 
«Архив-2025» жеті жылдық бағдарламасын жасау еліміздің тарихын 
тҥгендеуге мҥмкіндік береді. Тҥркі ҽлемі ежелден Қазақстанды - кҥллі тҥркі 
халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы» ретінде мойындайды. Ал, 
Тҥркістан халқымыздың рухани орталығы ғана емес, сондай-ақ, бҥкіл тҥркі 
ҽлемі ҥшін киелі орын болып саналады деген сҿздер ҽрбір қазақтың 
жҥрегіндегі мақтаныш сезімін оятады деп ойлаймын. «Тҥркі ҿркениеті: тҥп 
тамырынан қазіргі заманға дейін» атты жобаның аясында Тҥркістан 
қаласында, тарихи мҧраларымыздың негізінде Тҥркі ҽлемінің орталығын – 
музейін ашу, ҿткенмен қазіргі уақыттың тығыз байланысын кҿрсетумен 
қатар, келесі ҧрпақ ҥшін де маңызы зор болар еді. 

Қазақстан – кҥллі тҥркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». 
Бҥгінгі қазақтың сайын даласынан ҽлемнің ҽр тҥкпіріне тараған тҥркі тектес 
тайпалар мен халықтар басқа елдер мен ҿңірлердің тарихи ҥдерістеріне 
елеулі ҥлес қосты. Осыған байланысты, «Тҥркі ҿркениеті: тҥп тамырынан 
қазіргі заманға дейін» атты жобаны қолға алу қажет. Бҧл жоба аясында 2019 
жылы Астанада Тҥркологтардың дҥниежҥзілік конгресін жҽне ҽртҥрлі елдер 
музейлерінің экспозицияларына ежелгі тҥркі жҽдігерлері қойылатын Тҥркі 
халықтарының мҽдени кҥндерін ҧйымдастыру керек. Сондай-ақ, Ви-
кипедияның ҥлгісінде Қазақстанның модераторлығымен Тҥркі халықтарына 
ортақ туындылардың бірыңғай онлайн кітапханасын ашу да маңызды. 
Сонымен қатар, жаңа облыс орталығы ретінде Тҥркістанды дамыту барысын-
да оның халықаралық аренадағы беделін жҥйелі тҥрде арттыру қажет. 
Қазақстанның ежелгі астанасы халқымыздың рухани орталығы ғана емес, 
сондай-ақ, бҥкіл тҥркі ҽлемі ҥшін киелі орын болып саналады. 
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Аннотация 

Мақалада ҽлемнің озық елдерінің мақтан тҧтатын тарихи мҧрасысекілді біздің де 

тарихымыз тереңде жатқандығысҿз болады. Қазақстанның ежелгі астанасы -  

Тҥркістан  халқымыздың рухани орталығы ғана емес, сондай-ақ, бҥкіл тҥркі ҽлемі ҥшін 

киелі орын болып саналатынын жазып кҿрсеткен.Елбасының «Ҧлы Даланың жеті қыры» 

атты мақаласы ҿзіндік мазмҧны мен мҽні жағынан, орындалуы тиіс жобалардың 

бағыты бойынша бҧдан алдын жарық кҿрген «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

жалғасы екенін жан-жақты ашқан.Ҧлт тарихының мҽдениеті мен қҧндылықтарын білу, 

насихаттау, ҽрі сақтау  - елді бекемдеудің тікелей кепіліекендігі айтылады. 

Түйінді сөздер:тарих, археология, қҧндылық, ескерткіш, мҽдениет, ҿнер, жаңғыру. 

Аннотация 

В данной статье говорится о развитии углубления культурного и экономического 

развития Туркестана ,что является весьма приоритетным и перспективным проектом. 

Древняя столица Казахстана представлена не только его глубокими историческими 

корнями и памятниками старины ,но и культурным центром всего тюркоязычного 

населения. Статья Лидера нации «Ҧлы Даланын жеті қыры»своим содержанием 

является продолжением развития проекта «Рухани жанғыру».Новый статус 

Туркестана продиктован реалиями нашего времени с целью сохранить, улучшить 

культурные и исторические ценности тюрского народа. 

Abstract 

The key goal of the article is to consider the cultural and economic development of 

Turkestan, which is a high priority and promising project. The ancient capital of Kazakhstan 

represents not only its deep historical roots and antique monuments, but alsothe cultural center 

of the entire Turkic-speaking population. The article of Leader of Nation ―Ҧлы Даланын жеті 

қыры‖ is a continuation of the Development Project «Рухани жанғыру». The new status of 

Turkestan is dictated by the circumstances of our time to preserve and improve the cultural and 

historical values of the Turkic people. 
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Қожа Ахмет Яссауи (1093-1166) - қазақ халқының байырғы мҽдениетінің 

тарихында айрықша орны бар ҧлы ақын, сопылық поэзияның негізін салушы, 

кҥллі кҥншығыс мҧсылмандарының рухани ҧстазы болған ҧлы ойшыл, діни 

қайраткер. Ол 1093 жылы Сайрамда (Исфиджаб) дҥниеге келген. Зейінді де 

зерек 6-7 жасар баласы жас Қожа Ахмет Яссауиді сондағы 

ШаһабиддинИсфиджаби деген ғҧламаға алып келіп, «Сҥйегі біздікі, еті 

Сіздікі, иншалла, артымызда лайықты мҧсылман қалсын деген ниетіміз» деп 

mailto:mbizadam@bk.ru
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қолынан жетектеп ҽкеліп ҿзі тапсырған[1,189 бет]. Қожа Ахмет Яссауи 

ілімінде Хаққа қызмет ету халыққа қызмет етуден басталады. Ал, халыққа, 

ҧлтына қызмет етудің шарты – топырақ сипатты болу, нҽпсіні тыю. Топырақ 

сипатты болып, ҿзін халқына арнау кемелдікті білдіреді. Қожа Ахмет 

Яссауикемелдікке жету ҥшін адамда ашқ (қуатты махаббат) пен дерт болу 

керек дейді.Қожа Ахмет Яссауи ілімінде адамның жаратылыс мақсаты – 

Хаққа қҧлшылық ету (ибадат), ол ―Сізді, бізді Хақ жаратты ибадат ҥшін‖ – 

дейді. Бҧл ибадат (убудийат) – Хақты тану жолындағы ең жоғарғы мақам. 

Қҧдайлық ашқты, Аллаға деген махаббатпен тҧтастықта кҿретін Қожа Ахмет 

Яссауи дҥниетанымы Алла жаратқан адам баласын кемсітпей, ҿзімен тең 

дҽрежеде қҧрметтеуді парыз деп қарайды. ―Сҥннет екен кҽпір де болса берме 

азар, Кҿңілі қатты ділазардан Қҧдай бизар‖ деген хикмет адамның тегі мен 

тҥсіне, діні мен діліне қарамастан оған қҧрмет кҿрсету, адам ретінде 

ардақтауды пайғамбарлық сҥннет (жҥйе, заң, қағида) ретінде танытады. 

Ҿйткені Қожа Ахмет Яссауи ілімі – дін, мҽзһаб аясына сыймайтын шексіз 

ашық (махаббат) жолы. Қожа Ахмет Яссауи дҥниетанымында ―дертті адам‖, 

―топырақ адам‖, ―кемел адам‖, сондай-ақ, ―ғарип адам‖ тҧлғалары да 

дҽріптеледі [2, 13 бет]. 

Ғарип адамды кемелдік мҽртебесіне жеткізіп, пайғамбардың қоғамдағы 

ҿкілі, ізбасары ретінде бағалайды (қ. Сопылық). Қожа Ахмет Яссауи ҿзін де 

ғарип ретінде кҿрсетеді: ―Ғариппін ешкімім жоқ, бейшарамын hҽм пақыр, 

Сенен басқа кімім бар, рақымет Сен (Алла) таң сҽріде‖ – деп рақымды тек 

Алладан ғана кҥтеді. Ҿйткені оны Алладан басқа шын ҧғатын, қолдайтын 

ешкім жоқ. Оны ғарип қылып, жалғыздыққа итермелейтін кҥш оның дҥниеге 

деген кҿзқарасы, илаhиашқ – Хақ жолына деген ҧмтылысы мен махаббаты. 

Ғариптік – адамның ҿз-ҿзімен іштей кҥресіп, санасын сансыратқан 

мҽселелердің шешімін табу жолында рухымен тілдесу, ҿз ҽлімен ғана лҽззат 

алу сияқты кҿңіл-кҥйді білдіретін психологиялық хал. Ақиқатты адам 

баласына ескертіп, тікелей еске салып отыратын таным кҿзі – Қҧран деп 

біледі. Тҽңірді жазалаушы, қорқыныш иесі ретінде ғана емес, Тҽңірді сҥю 

жҽне оның ҥкімдерін қҧрметтеу арқылы Аллаға махаббатпен қауышу-ҧласу 

ҽдістерін қалыптастырды. Ҿйткені сопылық дҥниетанымда Алла – ғашық 

(сҥюші), мағшуқ (сҥйілуші) ҽрі ғашықтықтың ҿзі болғандықтан да, ғашықтық 

болмыс жаратылысының ең негізгі мҧраты. Бҧл адам бойында махаббат, 

жауапкершілік сезімді, иман, т.б. асыл қҧндылықтарды қалыптастырады. 

Адам хикмет арқылы, оның нҽтижелі жемістерінің негізінде ғана мҽнді, 

мағыналы ҿмір, ―адамша тіршілік ету ҿнерін‖ меңгере алады (қазіргі ―Диуани 

хикмет‖) [3, 168 бет]. 

Яссауи хикметтерінің мҽні, философиясының ҿзегі – адам. Адам 

―кемелдікке‖ жетуі ҥшін қажетті білімді игеруі керек. Бҧл білімнің қайнары – 

хикмет. Хикметтерде адам жаратылысы – Жаратқан иенің ҧлылығын 

кҿрсететін, кҿркемдігі жағынан ең жоғарғы кейіпте жаратылған болмыс 

екендігі айқын кҿрсетілген. Қожа Ахмет Яссауи хикметтерінде адамның 

табиғаты Қҧранда айтылғандай – су мен топыраққа телінеді. ―Асылың білсең 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%93%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82
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су уа кил (топырақ) жҽне килге (топыраққа) кетер йа‖ – дейді ол. Сопылық 

мағынада ―топырақ‖ – адамның жаратылыс табиғаты, парасаттылық пен 

қарапайымдылық. Ал, нҽпсіқҧмарлық, менмендік, ҿркҿкіректік – адамды 

адамшылықтан кетіретін қасиеттер. Қожа Ахмет Яссауидың кейбір 

хикметтерінде ҿзінің бҥкіл болмысымен топыраққа айналғандығын 

білдіретін символдық ҧғымдар қолданылады: ―Басым топырақ, ҿзім топырақ, 

тҽнім топырақ; Хаққа қауышар ма екем деп – рухым муштақ‖. Бҧл сопылық 

мағынада ―уисал‖ (Хаққа қауышу) мақамын білдіреді. Топырақ болу, 

нҽпсіден арылу – Хаққа қауышудың бірінші шарты. Осыдан кейін адам 

ақиқатқа жетіп, инсани кҽміл дҽрежесіне ҧласып, ҿзінің Хаққа бастар ―жол‖ 

екендігінің мҽніне қанығады. ―Топырақ болғыл ҽлем сені басып ҿтсін‖ 

дегендегі мақсат осыған саяды. Ҿйткені сопылық атауда ҽулиелер мен 

пірлердің қабірін де ―топырақ‖ дейді. Қожа Ахмет Яссауи дҥниетанымында 

ҽулие – даңғыл жол, ҿйткені ол – халқына жақсы мен жаманның, ақиқат пен 

жалғанның арасын айыруға жҿн сілтейтін, Алла рақметінің қоғамдағы 

кҿрінісі болып табылатын дана тҧлға [3,170 бет]. 

Яссауидің бҥгінгі ҧрпаққа жеткен кҿлемді шығармасы – «Диуани 

Хикмат». (Хикмат жинақ). Бҧл шығарма алғаш рет 1878 ж. жеке кітап болып 

басылып шығады. Содан кейін ол Ыстамбҧл, Қазан, Ташкент қалаларында 

бірнеше қайыра басылады. Соның бірі 1901 ж. Қазанда Тыныштықҧлының 

қазақтарға арнап шығарған нҧсқасы болатын. Тҿрт тармақты ҿлеңмен 

жазылған бҧл шығармасында ақын ҿзінің бала кҥнінен пайғамбар жасына 

келгенге дейін ҿмір жолын баяндайды, тіршілікте тартқан азабын, кҿрген 

қайғысын айтады, бҧхара халыққа ҥстемдік жҥргізуші хандардың, бектердің, 

қазылардың жіберген кемшіліктерін, жасаған қиянаттарын сынайды, бҧл 

фҽнидің жалғандығын білдіреді. «Диуани Хикматтан» тҥркі халықтарына, 

соның ішінде қазақ халқына, ертегі мҽдениетіне, ҽдебиетіне, тарихына, 

этнографиясына, экономикасына қатысты бағалы деректер табуға болады 

[1,190 бет]. 

Яссауидің «Диуана хикмет» еңбегі тҥркі тілінде жазылған рухани жҽне 

гуманистік бағыттағы кітап деуге болады. Оның хикметтерінің жеке ҿз 

басының тҥркілерге кеңінен танымал болу себебі – ол ҧстамдылыққа жҽне 

ҿзінҿзі жетілдіруге шақыратын қҧнды этикалық идеялар кҿтерді [4,106]. 

«Қапалы жанды кҿрсең, бол оның сен емшісі», «Мен 

мойынсҧнбайтындардың белгісін табуға тырысамын», «Еліктесең – 

пайғамбарға елікте, жетімдерді ҧмытпа» т.б. Оның мейірімділігі, ҽділеттілігі, 

ҿткір ойлылығы, қарапайым қалың бҧқараның жанының шындығын тҥсінбек 

ынтасы, ҿзін басқалармен тең ҧстаған, кҿкіректілігі жоқ, ақ пейілді Яссауи 

даңқын ҽлемге былайша таратты: 

«Мен сопымын» мақтанасыңжер – жерде. 

Бірақоныңбилігінешығаалдынба?  

Сопымысың? Қолын неге жетіп 

Шынжиналғанкҿзжасыжоқедіжҥзінде [4, 89 бет ] 

Ахмет Яссауидың «Даналық кітабында» негізінен тҿрт ғақлия 
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мадақталады: 

«Шариғат» ислам заңдары мен ҽдетғҧрыптарының негіздері, яғни 

мҧсылмандық жолын қастерлеп, соны тҽлім-тҽрбиеге ҥлгіҿнеге етіп жырлау. 

Мҧсылмандықтың жалпы адам баласының тҽлімі екендігін жырға қосып, 

ақын адамгершілік тҽрбиесінің асқан ҿнегесін кҿрсетеді. 

«Тариқат» сопылық ой-мақсаттардынасихат-ҿсиет ету. Яғни жыр 

ҿрнектері арқылы ҧрпақты имандылыққа, шыншылдыққа, ҽділеттілікке, 

тазалыққа, адалдыққа тҽрбиелеп, тақуалыққа ҥйрету. 

«Мағрипат» дін жолын танып, оқыпбілу, яғни алланың ақ жолын 

ардақтап, соған тағзым етіп, тағлым алу – адамгершілік парыз екенін ҽсерлі 

сҿзбен, айшықты жырмен жеткізіп, ҧрпақты ҧлағаттылыққа, 

ыждағаттылыққа тҽрбиелеу: «Ғаріп, пақыр жетімдерді ҽркім сҥйер, риза 

болар сол пендеге пҽруҽрдігер» деп, ақын ғаріп, пақыр, жетім-жесірлерді 

сҥйсең, оларға жақсылық жасасаң, алла-тағала саған риза болып, ісіңді 

оңдайды, мақсатына жеткізеді дейді. Сҿйтіп ҧстаз ақын оқырманға 

адамгершілік тҽрбиесінің ең тҥйінді тҧжырымдарын жыр арқылы ҽсерлендіре 

жеткізеді, алланың ақ жолы – адамгершіліктің шырағы екенін оқушы мен 

тыңдаушыға сезіндіре жырлайды. 

«Хақиқат» қҧдайға қҧлшылық ете білу, яғни бҥкіл ҽлемді жаратушы 

қҧдіретті таныпбіліп, оған табыну, қҧдайдың қҧдіретіне сену ҽрбір 

мҧсылманның парызы екенін сҿз қҧдіретімен тҥсіндіріп, ҧрпақты 

имандылыққа тҽрбиелеу. «Иман нҧры», «Хақиқат дариясы» [5, 35 бет].  

Ҧлы ғҧлама ақын, ойшыл ҿзінің туындысында дін мҧсылман қауымына 

Алланың ақ жолын-Ақиқат жолын айтып беруді, ҧғындыруды мақсат еткен. 

Кемеңгер бабамыз бҧл жинағында ҿз уақытының шындығын ҿмірінің бҥкіл 

болмысын, ғҧмырлық тҽжірибесін, ізденістері мен қҧлшыныстарын табу мен 

тану ҥшін не істеу керектігін ҿлеңдік ҿрнекпен, ғҧламалық тереңдікпен, шын 

мҧсылмандық ҧғыммен жырлап отырған. 

Қожа Ахмет Яссауидің гуманистік ой-пікірлері жҿнінде іргелі 

зерттеулер ҽзірге жоқ. Тек қазақ ғалымдары Қ.Жарықбаев, С.Қалиев, 

М.Жармҧхамбетов, К.Қҧнантаевалардың бірер еңбектерінен басқа арнайы 

зерттеулерді кездестіре алмай келеміз. 

«Диуани хикмет» шығармасында тҽлім-тҽрбиелік ой-пікірлерінің ҥлкен 

бір саласы-имандылық тҽрбиесі. Осы кезге дейінгі педагогикада тҽрбиенің 

сан алуан тҥрлері сҿз болғаны белгілі. Олар ақыл-ой, дене 

шынықтыру,адамгершілік тҽрбиелері. Осынау тҽрбие тҥрлерін ескі сарынмен 

топтастырмай-ақ, олардың барлығын жинақтап оны имандылық деп білеміз. 

Оның ойынша адамның имандылығы оның тілегінен, мақсатынан, осыған 

орай жҥріс-тҧрысынан, кішіпейілділігінен туындайды. 

Яссауидің ҿзі де сыпайылық танытып, ілтипат кҿрсетіп, қажет болса 

жанашырлық жасап жҥреді екен. Ол ата-анаңды аяла,қарттарды сыйла, 

ҽрқашанда ата-бабаның қаны, Алланың жасы тамған туған жерді қорғауға 

ҽзір болу керектігін ерекше ескертеді. Қазақ халқының бар ҿмірі іргелес 

елдердің басқыншылық ҽрекеттеріне қарсы кҥреспен ҿтті деуге болады. Осы 
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кездегі ел бастаған даналар мен батырларды жастарға ҥлгі етеді. Ҿзінің 

шығармасында олардың ҿмірлерін кейінгі ҧрпаққа ҿнеге тҧтады. Ол халықты 

имандылыққа шақырып, ынтымаққа, бірлікке, ҧл-қыздарын сол қоғамның 

белсенді адамдары етіп тҽрбиелеуге шақырады. Сертке беріктік, досқа 

адалдық, мейірімділік, еңбек сҥйгіштік, сҧлулықты тҥсіне білу, отансҥйгіштік 

сияқты ізгі мінездерді басқаларға ҥлгі ету кітабында кең орын алған[3,152 

бет]. 

«Кітап ашып, сурҽлардың мҽнін сҧрап, 

Ҧққанымша асықтым, ҽзер шыдап, 

Қол қусырып, ҧстазымның сҿзін сыйлап, 

Жаутаң қағып, кҿңілін бағып тҧрдым мен де...» [4, 44].  

Осы хикметтердегі тҽлімдік ой-пікірлері бҥгінгі біз айтып жҥрген 

имандылық тҽрбиесімен ерекше қиюласып, ҧрпақты жас бесігінен 

тҽрбиелеуге кҿмектеседі. Қожа Ахмет Яссауидің 2- ші хикметінде: 

«Жеті жаста Арыстан баб келді бабам,  

Хақ Мҧстафа аманат берді маған, 

Сол сҽтінде-ақ кҿңілім тауып баян, 

Нҽпсім ҿліп,Тҽңірі жолына тҥстім мен де...» [4, 22]. 

Бҧл жолдардағы психологиялық ой-толғаныстары да бҥгінгі кҥнгі 

жастарымызды тҽрбиелеуде кҿп кҿмегін тигізетіні белгілі. Оның адамның 

жас ерекшеліктеріне берген сипаттамалары қазіргі ғылыми қағидалармен 

ҧштасады, ҽр жастағы адамның кҿңіл кҥйі, сезім эмоциялары, тҥсінік-

толғамдары ҽр тҥрлі болатындығын дҧрыс кҿрсетеді. 

Қожа Ахмет Яссауи ілімінің танымдық тірегін қҧрайтын адамгершілік 

қағидалардың ҿзегі – ахлақ (мораль). Ахлақ – хикметтің нҽтижесінде 

қалыптасқан рухани қҧндылықтар жиыны. Адам ахлақ арқылы адамдық 

болмысқа, мҽнге ие болады. Яғни, адам ахлақтық-рухани қҧндылықтарды 

бойына сіңіргенде ғана «шындыққа», «жан тыныштығына» қауышады. Қожа 

Ахмет Яссауи ілімінде «жан тыныштығы», «шындыққа жету» адамгершілік 

қасиет пен сипатқа ҧласу арқылы тариқатта жҥзеге асады. Аллаға 

қауышудың жолы қоғамға, адамға қызмет ету – тікелей ахлақтық кемелдену 

арқылы ҿтеді. Нҽтижесінде рухани тазалыққа, ҿзін ҿзі меңгеруге қолы жетіп, 

«Кемел адам» тҧрпаты қалыптасады [3, 164 бет]. 

Қожа Ахмет Яссауидің ҧстанған жолы, бауырлас тҥркі халықтарына 

қалдырған рухани қазынасы – жоғарыдағы проблемалардың алдын алу мен 

тҥбірімен жоюда таптырмас кҿмек болары анық. Ҿйткені, Яссауи ілімдері – 

халқымыздың қанында, жанында ғасырлар бойы ҿрілген таным-тҥсінік. Қожа 

Ахмет Яссауидің ғажайып сырға толы хикметтерін жинақтау, аудару, 

бастырып шығару, нҧсқаларға салыстырмалы сипаттамалық зерттеу жҥргізу 

жҧмысын жалғастыру – қазақ руханияты ҽлемінің мҽңгілік миссиясы болғай. 
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Аннотация 

Мақалада Қожа Ахмет Яссауидің ҿмірі мен шығармашылығы туралы 

қарастырылды. Қожа Ахмет Яссауидің ислам дҽуірінде ҿзіндік айрықша орны бар тҧлға 

екені анықталды. Данагҿйдің ҿмірлік ҧстанымдарына тҥсініктеме берілді. Ғҧлама 

туындыларындағы Алла, адам туралы даналық ойлары қарастырылды. «Диуани хикмет» 

жинағынан мысал ретінде озық ойлы ҥзінділері алынды. Д.Кенжетаев, Б.Келімбетовтің 

ғылыми еңбектері басшылыққа алынды. «Кемал адам» ілімі қарастырылды. Яссауидің 

сопылық ілімі жайлы мағлҧматтар назарға алынды. Туындыларындағы жастарға берер 

тҽрбиелік мҽнінің зор екендігі дҽлелденді. 

Кілт сөздер: Қожа Ахмет Яссауи, сопылық ілім, ислам дҽуірі, кемел адам, Алла 

Аннотация 

В статье рассматривается о жизни и творчестве КожаАхмета Яссауи. Доказано 

что, Кожа Ахмет Яссауи является великим духовным человеком исламской эпохи. А 

также рассмотрены жизненные принципы мудрого наставника. Определана связь между 

Аллахом, человеком и произведениями великого творца.  Приведены примеры из сборника 

«Диуани хикмет». Научные труды Д.Кенжетаева, Б.Келимбетова были взяты за основу. 

Рассмотрено направление «Нравственная личность». Дана информация ободнойна 

правлений ислама – суфизме. Доказано, что его научные труды по сей день не теряют 

своего воспитательного значения для молодежи.    

Ключевые слова: Қожа Ахмет Яссауи, суфизм, исламская эпоха, нравственная 

личность, Аллах. 

Annotation 

The article discusses the life and work of Kozha Akhmeta Yassaui. It has been proven that 

Kohmer Ahmet Yassawi is a great spiritual person of the Islam icera. And al so considered the 

life principles of a wise mentor. The connection between Allah, man and the works of the great 

creatoris determined. Examples from the collection "Diuanihikmet" aregiven. The scientific 

works of D. Kenzhetayev, B. Kelimbetov were taken as a basis. Considered the direction of 

"Moral". Information is given on one of the trends of Islam - Sufism. It is proved that his 

scientific works to this day do not lose their educational value for young people. 

Keywords: KojaAhmetYassawi, sufism, Islamicera, moralpersonality, Allah. 

 

Soyut 

Makalede Kozha Akhmeta Yassaui'nin hayatı ve eserleri tartışılmaktadır.  Kohmer Ahmet 

Yassawi'nin İslami dönemin büyük bir mane vi insanı olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, bilge bir 

mentor unyaşam prensiplerinide gözönünde bulundurun. Allah, insan ve büyük yaratıcının 

eserleri arasındaki bağlantı belirlenir. "Diuanihikmet" koleksiyonunda nörnekler verilmiştir. 

D.Kenzhetayev ve B.Kelimbetov‘unbilimseleserleri temel alınmıştır. "Ahlaki" yönünü ele aldı. 

Tasavvuf - İslam'ın trendlerinden biri hakkında bilgi verilir. Bugün kübilimsel çalışmalarının 

gençin sanlari çineğitseldeğerlerini kaybetmediği kanıtlanmıştır. 

Anahtarkelimeler: KojaAhmetYassawi, Tasavvuf, İslamidönem, ahlakikişilik, Allah. 
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«Ҧлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың кҿзқараспен» 

пайымдауға мҥмкіндік тудыратын ҧлы идеялары мемлекет дамуының басты 

кҿрсеткіштері  деуге болады. 

Ҧлы даланың  тарихи тамыры сонау Сақтардан бастау алатын Ҧлы 

даланың рухты ҧрпақтары мынау дҥние ғаламда талай соғыстарды басынан 

ҿткеріп, талай қанқҧйлы жаулармен текетіреске тҥсті. Қаншама ғасырлар 

ҿтті, қаншама ҧрпақтар жаңарды, бірақ, мақсат пен мҥдде ҿзгермеді. Ол 

ҿзгермейтін мҽңгілік мҥдде мен мақсат мынау ҧлан-байтақ қасиетті жерді 

қорғау еді. Сол асулары кҿп  мақсат Қазақ хандығын тізгіндеген хандар мен 

батырлардың, кешегі ХХ ғасырдың басындағы Алаш ҧлдарының ҧлы 

арманына айналды.Елбасының «Ҧлы даланың  жеті қыры» мақаласы– сананы 

жаңғыртып, тҽуелсіздігімізді одан ары кҥшейтуге бағытталған, ҿткен 

тарихты тереңірек біліп, қҧндылықтарды қадірлеуге жетелейтін қҧнды еңбек.  

Мемлекет  басшысы қазақтың кең байтақ даласын мекен еткен ежелгі 

кҿшпенді халықтың бҥгінгі ҧрпағының жеті кереметін атап кҿрсетті. 

Алғашқысы атқа міну мҽдениеті, металл ҿндіру  технологиясы,  «аң стилі 

ҿнері», ―Алтын адам", ―Ҧлы Жібек жолы‖ жҥйесі, қазақ елінің  бренді  - алма 

мен қызғалдақтар. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында 

«Қазақстаның қасиетті рухани қҧндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі 

жерлерінің географиясы» жобасын жасау керектігін атап ҿтіп, рухани, 

қастерлі жерлеріміздің біртҧтас желісін тҥзуді тапсырған еді. Осыған сҽйкес, 

«Оңтҥстік Қазақстан облысының  тарихи орындары мен киелі жерлері» жи-

нағында Сайрамдағы сансыз баб, Тҥркістандағы тҥмен баб, бабтардың бабы 

–  Арыстан баб сияқты киелі орындарды фотоальбомға топтастырылды. Қожа  

Ахмет Яссауи, Ибрагим ата, Қарашаш ана, Аппақ Ишан сҽулет кешені, Баба 

тҥкті Шашты Ҽзіз, Қарабура ҽулие, Домалақ ана кесенесі туралы мҽліметтер 

жастарға елін, жерін кіршіксіз сҥюге, тамырлы тарихын терең білуге мҥмкін-

дік бермек.  Сауда мен қолҿнердің орталығы – Отырар қалашығы, Ақ 

орданың астанасы – Сауран, қола дҽуірі мен темір ғасырының басында тасқа 

қашалған Боралдай жҽне Қаратау тауларындағы Келіншектау жотасының 

баурайында орналасқан Арпаҿзен петроглифтері ҧрпақ танымын кеңейтіп, 

ой-ҿрісін ҿсіре тҥспек. Нҧх пайғамбардың кемесі қалған қасиетті Қазығҧрт 

қорғаны, аңызға толы Ақмешіт  ҥңгірі, сирек кездесетін, жойылып бара жат-

қан жануарлар мен ҿсімдіктердің бай қазынасы Ақсу-Жабағылы қорығы, же-

расты тауларымен, кҿркем пейзажымен, қайталанбас ландшафтымен баурап 

алатын Қасқасу шатқалы, Қаратау мемлекеттік қорығы, суы емдік қасиетке 

ие Қызылкҿл, 500 жылдық тҧт ағашы ҿсіп тҧрған Қарнақ қалашығы сияқты 

туған жердің тау-тасын, ҿзен-кҿлін кейінгі буын біліп ҿсуі тиіс. 

Елбасы айтқандай, бҧл  жобалар «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

mailto:nazym.taukebaeva@mail.ru
mailto:guli_kz80@mail.ru
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жалғасына айналады. Болашақ ҧрпаққа ҿткеніміз жҽне ортақ 

қҧндылықтарымызды  таныту арқылы тҿл тарихымызды жаңғыртып, рухани 

тҧғырымызды нығайтып, ҧлттық мҽдениетімізді ҧлықтап отыруымыз керек. 

Елбасының тарихқа  деген  қҧрметін бағалай отырып, ҧлттық тарихымызды 

жастарға танытуымыз қажет. Тарихтың ҿткен ҿмірден сыр шертіп қана 

қоймай, жарқын болашаққа да қызмет ететіні  айқын.[1] 

Нақты айтқанда, атқа  міну мҽдениеті, қару-жарақ қҧралдарын ғажайып 

шеберлікпен  жасау, металл ҿндіру, тау-кен ісін ҿркендету, арғы ата-

бабаларымыздың кҿркемдік кҿзқарасын, жаратылыспен, қоршаған ортамен 

біте қайнасқанын айна-қатесіз танытатын аң стилі ҿнерін, ғаламдық ҿркениет 

тарихындағы ҧлы қҧбылыс – «Алтын адам» мен кҥміс кеседе жазылған 

таңбаларын, «ҧлы кҿшпенділер империяларының» яғни тҥркі ҽлемінің алтын 

бесігінің мҽні мен мҽнісін, Еуразия қҧрлығының бел омыртқасы Ҧлы Жібек 

жолының тарихи-мҽдени қызметін, сондай-ақ ҧлттық, тарихи сананы, 

шығармашылық-интеллектуалдық мҽдениетті кҿркейтетін «Архив-2025» 

бағдарламасын мҥлтіксіз жҥзеге асыру, ел, мемлекет, халық, мҽдениет, ҿрке-

ниет, тҧлғатану тарихына байланысты беймҽлім мҽдени, тарихи, ҽдеби 

қҧжаттарды ғылыми айналымға қосу, мың қырлы, мың сырлы Ҧлы дала елі 

тілі мен мифологиясының айнасы – Дала фольклоры мен кҿне сарындарының 

антологиясын жҥйелілікпен, антология етіп жасау жҽне «заманауи цифрлық 

форматқа» кҿшіру ҽрі қазіргі заманғы аудиторияға лайықтау, ауызша жҽне 

ҽншілік, кҥйшілік, жыршылық дҽстҥрді жаңартуда «кҿнерген сҿздер мен 

мҽтіндерді суреттерімен қоса беруге, айқын видеоматериалдар формасында 

ҧсыну», зерттеу экспедицияларын ҧйымдастыру, ҧлттық тарихтың ҿзекті, 

кҿкейкесті оқиғаларын кино ҿнері мен телевизияда кҿрсету.  Мемлекет 

басшысы «Қазақ ҧлты этногенезінің негізгі элементтерін» айрықша 

кҿрегендікпен айғақтап, «Ҧлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың 

кҿзқараспен» пайымдауға мҥмкіндік тудыратын ҧлы идеялары мемлекет 

дамуының басты кҿрсеткіштері деуге болады. 

(лы  Жібек жолының тарихына зейін аударсақ, гректің ҽйгілі тарихшысы 

Геродот (б.з.д. 490-425) «Тарих» дейтін ҧлы еңбегінде Парсы билеушісі 

Кирдің сақ еліне жорығын баяндау барысында Дала Жібек жолы деген жазба 

дерек атау бар.  Мҧның сырын тарихшы, этнограф, жазушы Зейнолла Сҽнік 

Жібек жолының солтҥстік тармағын «Дала Жібек жолы» деп жазады.Қытай 

оқымыстысы Су  Бихай «Қазақ мҽдениетінің  тарихы» дейтін 

монографиясында «Далалық Жібек жолының» тарихы тым ертеден 

басталатындығын яки Ішкі Қытайда шу дегенді жібек ҿндіру бастамасымен 

жібек бҧйымдар солтҥстікке тасымалданған. Бҧлар «Қазақ даласының батыс 

қиыр  шеті арқылы Еділ, Жайықтан ҿтіп, Еуропаға барып жететін». Ендігі бір 

тармағы – «Кҥнес ҿзенін  бойлап отырып, Алмалық қаласына барады. 

Алмалық қаласы – оңтҥстік пен солтҥстік бағыттағы  Жібек жолының 

тҥйісетін жері. Су Бихайдың кҿрсетуінше, Алтайдың кҥнгейі мен теріскей 

жағында  екі жол бар екен. Соның  бірі – Қара Ертістен Зайсанға созылып, 

сонан Балқаш пен Арал теңізінің солтҥстігіндегі Дешті Қыпшақ арқылы 
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Каспий мен Қара теңіздің солтҥстігіндегі Оңтҥстік орыс жағына жетеді» 

(209-бет). «Қазақ  даласы – деп жазады Су Бихай – осы бір тарихи кезеңде 

Еуразияны тҧтастыратын ҥлкен Жібек жолының орталық аймағына 

айналды».[2] 

       «Далалық Жібек жолы» – Ҧлы дала елінің мҽдени ҿмірінде, тҧрмыс-

тіршілігінде айтулы жаңалықтарға жеткізді. Дала  Жібек жолының кҿне 

тарихын, қазақ мҽдениетіне тигізген шарапатын зерделеген тарихшы З.Сҽнік 

Жібек жолының негізгі сақ дҽуірінен басталатындығын, біздің ата-

бабаларымыздың грек еліне жасаған «Скифтер жорығы» тҧсында кҿрініс 

тапқанын, сонымен қатар жапон ғҧламалары Жа Тын Жузо мен Шян Дау 

Шыңзының Дала Жібек жолы жайында осындай дҽйекті тҧжырым жасағанын 

байыптаған. 

        Ҧлы  Далада VІ-ХІ ғасырларда қала ҿркениеті қанат жайғаны мҽлім. 

Егіншілік, қолҿнері,  кен қорыту ісі, сауда, мал шаруашылығы, 

экономикалық-мҽдени байланыстар (Батыс пен Шығыс мҽдениетінің ҿзара 

қарым-қатынасы) ҿркендеді.  Батыс Тҥрік қағанаты ҧйымдасуының 

нҽтижесінде алмасы аттың басындай, ҿрігі ҿлке тасындай Жетісу аймағы 

тоғыз жолдың торабында орналасқандықтан, мҽдениеті мен экономикасы 

жоғары деңгейге кҿтерілгенді.[3]Ҧлы  Жібек жолының Қазақ даласына, оның 

бір қыры, жалпы ел ҽдебиетіне, халық шығармашылығына, ҧлттың кҿркем 

ойы мен санасына тигізген шарапаты орасан. Бҧл  ретте кҿркемдік ҽлемі бай 

«Қырымның қырық батыры», «Тотының қырық тарауы», «Бақтиярдың 

қырық бҧтағы», «Лҽйлі-Мҽжнҥн», «Таһир-Зуһра», «Мҧңлық-Зарлық», 

«Перғауын мен Мҧса», «Шаһижиһан» жҽне т.с.с. қисса-дастандарды «Жібек 

жолы жырлары» деп атау (Зейнолла Сҽнік анықтамасы) тарихи кҿзқарас 

тҧрғысынан дҧрыс. 

Бір айта кетерлік жайт, ҧлы Тҧран елінің қасиетті бір бҿлшегі, Ҽбіш 

Кекілбайҧлы кҿрсеткендей, «мың қҧпия, мың жҧмбақ ордасындай» 

Маңғыстау нағыз жеті жҧрт келіп, жеті жҧрт кеткен, «палеонтология мен 

тектоника, планетология мен стратиграфияның оқулығы» (геолог 

Н.Андрусовтың байламы) деуге лайықты.  Заманды, тарихты, кҿнеліктерді 

кҥмбірлете сҿйлеткен ҧлы суреткер Ҽбекең Маңғыстауды мекендеген ежелгі 

жҧрттардың этнонҽсілдік, ҿркениеттік, дҥниетанымдық ҿзгерістерін, 

топонимдер мен гидронимдер ҽлемін, ономастикалық ҧғымдарын, ру-

тайпалық тҥзілісін терең де биік ой-парасатпен пайымдап, мынадай пікір 

ҿрбітеді: «Бес ҿгіз, тҽнкі (таңғут), бҽйті (байыт), бесбҧлақ – бесбуляк – бес 

бҽлік, ҽмір, еміл, аусары (афшар), қарқын, бозашы, айладыр, шайыр, шетпе, 

қаңға, ерсары, кертті, қошқар, оғланды, онды, дҿнішман, ҽңеже, шытжа, 

мерет, тҥбіжік, бҧрыншық, сенек, сҥмса, ҥдек, басыгҥрлі, жазыгҥрлі, байтақ, 

алан қала, ноғай тҿбе, уа сынды топонимдер, алшын, байҧлы, адай, 

қызылқҧрт, масқар, таз, ноғай, маңғыт, бҧзау, айтумыс, жеменей, мҧңал, 

тобыш, ақпан, балықшы, кедей (кҥдей), байбол, тіней, ҽйтей, бегей, жомарт, 

жары, қырық мылтық, ҽлмембет, тҽзіке, қосай, қалша, матай, қараш, қожағҧл, 

шоғы, мҧңал, ҽли, бҽйімбет, бегімбет, ҿрҿзек, қалша, абдал, т.б. этнонимдер 
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хазар-хорезм, қаңлы-ҥйсін, оғыз-қыпшақ, ноғайлы-қыпшақ, қыпшақ-моңғол 

одақтастықтары тҧсындағы миграциялық, этногенетикалық процестерден 

хабар бергендей».[4]. 

Қазақ  поэзиясына философия, музыка, сыршылдық тҽн. Бҧған қоса 

тарихи-географиялық ҧғымдар,  ерекшеліктер, даңқты шаһарлар жыраулар 

мен жыршы ақындар поэзиясының кҿркемдік-стилистикалық қҧрылымына 

ҿзгеше рең, шырай дарытқан.  Орыс ғалымы М.Ломоносов Қазақ даласын 

Азияға қараған терезе деген-ді. Ҿйткені  ресейлік саудагерлер Ҧлы Дала 

арқылы ғана Ҧлы Жібек жолына қосылуға мҥмкіндік туғызатыны белгілі. 

Сондықтан да Солтҥстікте  мекендеген  қазақтар мен Ресей арасындағы 

трансқҧрлықтық сауда жолдарының арасындағы саяси-дипломатиялық 

қарым-қатынастарды реттеуге қосқан сҥбелі ҥлесі ҥшін Ресей патшайымы 

Елизавета Петровна (1741-1761) 1742 жылдың 30 тамызында баһадҥр 

қолбасшы, би Шақшақ Жҽнібек Қошқарҧлына 1-ші дҽрежелі тархан атағын 

берген еді [5]. 

Ел  Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» 

атты бағдарламалық мақаласы тҥп-тамыры неше мыңжылдықтарға тірелетін 

Ҧлы Дала ҿркениетін білгірлікпен, даналықпен, кҿсемдікпен баяндауы тҿл 

тарихымыз мҽдениетіміздің ҥшінші мыңжылдықта не істеуіміз керектігіне, 

ҽлемдік ҿркениет жҥзінде мемлекетіміздің мҽртебесі, абыройы биік болуына 

даңғыл жол ашады.  Іргетасы берік жалпыадамзаттық қҧндылықтарға ерекше 

бай Тҽуелсіз Ел екенімізге айқын айғақ. Жҽне де Ҧлы даланың асылдары – 

адамзат  тарихына ортақ игілік пен қазына екендігі анық. 

Тҽуелсіздігіміз баянды, елдігіміз ғҧмырлы болсын! 
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Аннотация  

«Ҧлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың кҿзқараспен» пайымдауға 

мҥмкіндік тудыратын ҧлы идеялары мемлекет дамуының басты кҿрсеткіштері  деуге 

болады.Ҧлы даланың  тарихи тамыры сонау Сақтардан бастау алатын Ҧлы даланың 

рухты ҧрпақтары мынау дҥние ғаламда талай соғыстарды басынан ҿткеріп, талай 

қанқҧйлы жаулармен текетіреске тҥсті. Қаншама ғасырлар ҿтті, қаншама ҧрпақтар 

жаңарды, бірақ, мақсат пен мҥдде ҿзгермеді. Ол ҿзгермейтін мҽңгілік мҥдде мен мақсат 

мынау ҧлан-байтақ қасиетті жерді қорғау еді. Сол асулары кҿп  мақсат Қазақ хандығын 

тізгіндеген хандар мен батырлардың, кешегі ХХ ғасырдың басындағы Алаш ҧлдарының 

ҧлы арманына айналды. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық 

мақаласы тҥп-тамыры неше мыңжылдықтарға тірелетін Ҧлы Дала ҿркениетін 

білгірлікпен, даналықпен, кҿсемдікпен баяндауы тҿл тарихымыз мҽдениетіміздің ҥшінші 

мыңжылдықта не істеуіміз керектігіне, ҽлемдік ҿркениет жҥзінде мемлекетіміздің 

мҽртебесі, абыройы биік болуына даңғыл жол ашады. 
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Түйінді сөздер:Елбасының Ҧлы Даланың жеті қыры бағдарламасының мақаласы 

Аннотация 

«Вместо точки зрения глобальной истории великой степи целины» можно сказать, 

что ключевые показатели, позволяющие судить в идеи развития государства. 

Это потомки великой степи в мире много войн, которые начала еще в начале 

Сақтардан дух Великой степи ғаламда исторические корни претерпели немало 

смертельной жаулармен к противостоянию подключаются цвета. Сколько веков прошло, 

сколько поколений обновился, но, не изменились цели и интересы. Вот она и цель вечной 

неизменности интереса на обширном защиты святой земли. Много тех ханов и батыров 

Казахского ханства цель перевалы на заправке, вчерашние мечты сыновей Алаша стал в 

начале ХХ века. 

Главная страны Нурсултана Назарбаева «семь граней Великой степи» - статья 

программного корни, сегодня это одно из сколько-резиденты білгірлікпен цивилизации 

Великой Степи, мудро, нашей культуры, нашей истории в третьем тысячелетии 

необходимость кҿсемдікпен какие-либо данные, описание, статус нашего государства и 

мировой цивилизации, фактически, открывает перспективы высокого достоинства. 
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Жизнеописание Ходжи Ахмеда Ясави, а так же его мавзолея имеется в 

трудах некоторых историков, географов-путешественников, востоковедов, 

археологов и специалистов в области архитектуры. Большая часть 

монументальных построек, созданных в эпоху правления эмира Тимура 

(1370-1405), превратились в руины и только мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в 

Туркестане сохранился практически в первозданном виде. 

Основные письменные сведения о строительстве гробницы 

представлены в книге Шараф ад-Дин Йазди «Зафар-наме» (Книга побед). 

Согласно Шараф ад-Дин Йазди [1] строительство здания осуществлялось для 

развития местной суфийской общины, кроме того облицовочный кирпич, 

найденный в процессе исследования раннего строения, а так же наличие в 

мавзолее помещений для проведения суфийских ритуальных обрядов, 

позволяет сделать заключение, что этот памятник играл важную роль в 

распространении суфийского учения Ясави. Вместе с этим, если мы 

согласимся с теми, кто утверждает, что это – ханака, то тогда это здание 

следует называть постоялым двором для дервишей [2, 119 с.]. Однако, такая 

характеристика здания была бы не полной, так как не показывает его 

значения как центра суфийского ордена Ясавия [3, 163 с.]. 

Первые исследователи памятника Н.И.Веселовский и С.Г.Маллицкий 

условно причисляли его к мемориальному комплексу и называли мечетью, 

говоря, что этот термин  «...удобен по своей общепонятности и 

общепринятости» [4, 91 с.]. Работы А.Д.Калмыкова в данном направлении 

являются важным трудом по типологической классификации архитектуры 

Центральной Азии, где изучаемый нами памятник, согласно представленной 

им типологической классификации, относится к мечетям. 

В трудах и справочных материалах, изданных в Совесткую эпоху 

(Всеобщая история архитектуры, Всеобщая история искусств, История 

искусства народов СССР, Большая советская энциклопедия и т.д.) памятник 

представлен как мавзолей либо мемориальный комплекс. Начиная с 80-х 

годов прошлого века отдельные архитекторы и археологи стали называть его 

«ханака». В труде, написанном совместно Б.Т.Туякбаевой и 

А.Н.Проскуриным [5, 106-116 с.] памятник определяется как ханака. 

Эволюция схожих строений исторически формировалась на территории 

Мавераннахра, к примеру – мавзолей Мухаммада Башаро. Не смотря на то, 

что здесь встречаются все компоненты, позволяющие назвать его ханакой, 

его так не называют. Дж.С. Тримингэм описывает ханаку следующим 

образом: «В центре ее – двор (ка‘а или сахн). По его обеим сторонам идет 

крытая аркада (ривак) с комнатами (халва или табак, ед.ч. табака). Справа 

или слева – центральный зал, где сосредоточена общественная жизнь, и 
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отправлялись совместные ритуалы. Почти всегда зал простой. Обычно над 

михрабом – имя основателя ханака и изречение исповедания веры (шахида) 

[6, 58]. Если мы согласимся с данным описанием, то оно полностью 

соотвествует исследуемому нами памятнику. Имеется множество различных 

взглядов на функциональную принадлежность названия памятника (мечеть, 

гробница, мавзолей, ханака, мемориальный комплекс), тогда как в данной 

статье мы, пожалуй, впервые проводим исследование, определяющее 

историко-мировоззренческие основы его помещений и их расположения. 

Тот факт, что различные идеи касательно определения общей функции 

памятника могут привести к неверным предположениям и умозаключениям, 

возникает необходимость провести анализ историко-мировоззренческих 

основ функциональной архитектуры памятника и плана его построения. 

Определение мировоззренческих основ и назначения помещений 

предоставит возможность дать точное заключение по типологической 

функции строения. 

Нами взяты собственные методы анализа и оценки в соответствии с 

особенностями содержания источников по объекту исследования, 

представленого в статье. Особое внимание уделялось таким подходам, как 

сравнение, прогнозирование и анализ, ориентированным на раскрытие 

содержания научно сформулированных событий и фактов,   данных и 

сведений, касающихся истории и архитектуры памятника. 

Казахская историческая наука, институционально сформировавшаяся в 

советский период, не смогла выйти за рамки только одной научной 

методологии. Чтобы устранить эти недостатки, в нашем исследовании было 

решено отказаться от модернизма, основанного на всеобъемлющих, 

универсальных теориях, и вооружиться методами постструктурализма, 

чуждого идеологиям и авторитетным парадигмам,  а так же нестабильности 

изменений и многовекторности научных исследований [7]. 

Мавзолей Ахмеда Ясави является одним из самых крупных сооружений 

в Центральной Азии, обладающим наиболее внушительным, сохранившимся 

до наших дней куполом, облицованным плиткой. Ширина здания – 46,5 м, 

длина – 62,5 м. Внешне симметричный, компактный план включает 35 залов 

и комнат различных размеров (Рисунок 5), соединенных 8 коридорами, 

переходами и лестницами. В здании имеется жамагатхана (общественный 

зал), кабирхана (усыпальница), большой и малый аксарай (залы для 

совещаний), китапхана (библиотека), кудыкхана (колодезная) и несколько 

помещений для путников и паломников. Объемно-пространственная 

композиция мавзолея построена в соответствии со портально-купольной 

строительной схемой, расположенной по продольной оси основных объемов 

на порталах общественного зала и усыпальницы. Ось, ориентированную на 

северо-запад строения в соответствии со значением, представленным в 

научной литературе, можно условно назвать северной [8, 95]. 

Связующим звеном архитектурно-планировочной композиции является 

центральное помещение – жамагатхана или общественный зал. Здесь 



238 

собирались дервиши для проведения дервишских радений – зикров.  

Название помещение упоминается  в книге Шараф ад-Дин Йазди «Зафар-

наме»[9]. Однако в чертеже 1905 г. помещение называют «казандыком», то 

есть место, где помещен котел (казан). В таком виде в последствии это 

название вошло в научную литературу. 

Жамагатхана – это закрытый куполом большой зал в виде квадрата, 

сторона которого составляет 18,2 м, а высота – 36 м. Стены комнат в длину 

составляют 7,2 м, в высоту 13,5 м, ниши имеют различную глубину: на юге 

(вход) – 3,7 м, на севере  - 6,4 м, а с боков (восток и запад) - 0,8 м. По бокам 

жамагатханы в два этажа  расположены дервишские кельи. 

Тот факт, что жамагатхана расположена перед кабирханой, а 

дервишские кельи – в непосредственной близости нее, говорит о том, что зал 

предназначался для посещений и проведения групповых ритуалов – зикров, 

что, в свою очередь, является одним из принципов суфизма. Более того, 

создание мавзолея на могиле святого является продолжением доисламской 

традиции тюрков поклонения духам предков, подхваченной суфиями Ясавия 

[10, 116 с.]. Одним из признаков данной традиции можно считать установка 

посреди главного зала огромного казана для воды – «сакеи». Эта традиция 

соответствует празднику древних племен саков-массагетов – «сакеи», 

посвященному духам предков [11]. 

Завершает композицию расположенная на центральной оси строения 

усыпальница  Ходжи Ахмеда Ясави – кабирхана. В надписях на памятнике 

это помещение упоминается под несколькими терминами. На северном 

фасаде оно написано как «муркат» (могила). Над входом в усыпальницу 

имеется надпись: «Эту священную усыпальницу – «раудат» (сад достойных) 

– повелел построить эмир Тимур Кураган». В надписи на казане указано: 

«...это место – для того, чтоб напиться воды ... приказал построить 20 

шавваля 801 года.... эмир Тимур Кураган ... для усыпальницы шейха Ахмеда 

Аль-Ясави» [12, 68-69]. Термин «раудат» переведен как «усыпальница» или 

«мавзолей». Однако если напрямую переводить с арабского языка, то это – 

«сад». Здесь слово «сад» подразумевает незапятнанную чистоту и можно 

предположить, что по отношению к усыпальнице используется значение 

«райский сад». 

Основателем дервишского направления в суфизме, где существовало 

данное понятие, является современник Ахмеда Ясави – Абд Ал-Кадир 

Гиляни (дата смерти 1166), в учении которого существуют пути, при которых 

«двери ада перед народом закроются, а рая - откроются» [13, 117]. Поэтому 

место, где упокоилась душа Ахмеда Ясави – кабирхана – называется 

«райским садом». 

Под металлической конструкцией северной стены и под нишей 

несущего фундамента северной стороны кабирханы обнаружены фрагменты 

стен, датирующиеся ХІІ веком. Они построены из жженого кирпича в 

шахматном порядке с облицовкой в виде цветов. Тот факт, что фрагменты 

самых первых стен найдены именно с северной стороны, а юго-западный 
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угол лежит внутри стен, говорит о том, что первое строение находилось чуть 

в стороне от могилы Ахмеда Ясави и выполняло функцию не усыпальницы, а 

места посещений паломников. Эти сведения показывают, что северный 

портал раньше был местом для посещений и находился снаружи. Данную 

мысль подтверждают слова Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани, который в 

1509 (914) г. прибыл сюда с паломнической миссией вместе с Шейбани-

ханом: «Надев на себя ихрам поклонения могиле его святейшества хаджи и 

отвечая «слушаюсь» на призыв божий, он (Шейбани хан. – Авт.) от чистого 

сердца совершил (ритуальный) обход вокруг той каабы прошения... Снаружи 

куполообразного здания, на краю западной (северной) суфы, которая 

находится у порога могилы, он оказал честь присесть, и чтецы слова бой 

слова божия приступили к благопристойному чтению нараспев» [14, 142 с.]. 

Вся архитектурная композиция кабирханы расположена на центральной 

оси здания, что говорит о том, что усыпальница выполняла важную 

идеологическую роль. К примеру, в храмах – это алтарь, во дворцах – трон, а 

у тюркско-монгольских народов это место называли «торе». В обители 

суфиев такое место отводится могиле шейха – духовного лидера религиозной 

общины. Факт того, что эмир Тимур вел строительство мавзолея точно над 

могилой Ахмеда Ясави, подтверждают надписи на казане и дверях 

усыпальницы [15]. У восточных народов дисциплина, сформировавшаяся в 

струкутрных взаимотношениях между членами семьи, рода, племни и 

военных формирований, и порядок государственного руководства стал не 

просто традицией, а образом мышления. Этот принцип нашел свое 

отражение и в Коране, где сказано, что попадая в загробный мир люди 

делятся на три группы:  пророки, «заслужившие доверие» - «в числе 

первых», справедливые – с правой стороны и грешники – с левой стороны 

[16, 329 с.]. Учитывая этот принцип, группе помещений, примыкающих к 

кабирхане – мечеть и большой аксарай – придавалось особое значение. Так, 

кухня и колодезная расположились в ногах шейха. По отношению к 

кабирхане с правой стороны расположились мечеть, библиотека, кухня, а с 

левой – большой аксарай, малый аксарай и колодезная, то есть преимущество 

отдано правой стороне. С правой стороны от кабирханы расположено третье 

по степени важности помещение памятника – мечеть (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. План 1 этажа. 1 – джамаатхана; 2 – усыпальница; 3 – мечеть; 4 – 

китапхана (библиотека); 5 – большой аксарай; 6 – малый аксарай; 7 – асхана (кухня); 8 – 

кудукхана (колодезь); 9 - худжры  

 

На чертеже-схеме 1905 г. это помещение названо малой мечетью [17]. 

Однако в здании нет других помещений, называемых мечетью. Поэтому 

называть общий зал мечетью было бы неправильным, потому что здесь 

отсутствует михраб – ниша в стене мечети, показывающа направление на 

Священную Мекку, а потому это помещение не может быть мечетью. 

Мечеть – один из самых украшенных залов здания. На стенах, высотой 

11,5 м и толщиной 2,3 м, имеются ниши. Сверху помещение накрыто 

куполом с несколькими колоннами. На западной стене, точнее на юго-

востоке, установлен михраб, украшенный облицовочной плиткой с 

тиснением с использованием эпиграфики. Как и в кабирхане, пол комнаты 

покрыт зеленной керамической плиткой. Мечеть больше других помещений 

украшена фрагментами настенных надписей. Вместе с этим, это одна из 

самых светлых комнат здания. Кроме двух больших окон в нишах имеются 

небольшие просветы, лучи от которых отражаются на облицовочной плитке 

и придают куполу неповторимо красочный вид. Прямой коридор связывает 

между собой мечеть и библиотеку. Это помещение было названо 

библиотекой на чертеже-схеме 1905 г. 

Тот факт, что в комнате до сих пор хранятся старинные книги, 

показывает, что она не утратила своего функционального назначения. Здесь 

имеется два рукописных Корана, один из которых датируется 12 в., другой – 

17 в. Кроме того, здесь имеется вакуфная грамота, специально написанная 

эмиром Тимуром для этого памятника [18]. Эта и другие грамоты и 

документы в 1978 г. были изучены сотрудниками Академии наук Казахской 

ССР. 

Библиотека расположена на юге от мечети. Ее размеры 4,5х5,2 м. Она 
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немного расширена благодаря двум нишам, высотой 6 м. На балконы, 

расположенные над нишами, можно выйти через коридор на втором этаже, 

направленный с севера на юг. Помещение закрыто системой шестиугольных 

щитообразных арок и освещено с помощью окна на западной стене и 

полюсных отверстий в куполе. В нише у входа имеется маленькая печь, то 

есть эта комната предназначалась не только для хранения книг и документов, 

но и для проведения учебных занятий. Доказательством этому может 

послужить раздел вакуфной грамоты, где указано распределение вакуфных 

доходов: «на удовлетворение выучивших наизусть святейшие изречения 

Всевышнего Бога, изложенные в святом Коране, кариев, читающих на могиле 

по четвергам и понедельникам за упокой чистейшей души обладателя 

знаменем религии ислама, благочестивейшего из святых, благословенного 

великого Ходжа Ахмеда Ясави – Хазрет-Султан...» [18]. 

В соответствии со своим значением, слева от кабирханы расположились 

другие помещения, среди которых большой аксарай – зал для торжественных 

мероприятий. До сих пор не совсем ясно значение этого помещения, как и 

комнаты, расположившейся рядом – малого аксарая. Установленные в этих 

двух залах надгробные плиты с простыми надписями (Рисунок 5) дают 

понять, что они являлись усыпальницами для ханов и правителей [1, 183]. 

Исследование надписей на плитах показали, что ни одна из них не была 

поставлена в период строительства мавзолея[16]. Надгробные плиты 

Абулхаир-хана (умер в 1468 г.), Рабии Султан Бегим (умерла в 1485 г.), 

Есим-хана (умер в 1797 г.), Абылай-хана (умер в 1781 г.) не имеют 

отношения ко внутренней части мавзолея. Как известно, могила хана 

Абулхаира расположена недалеко от Сыгнака. Фазлаллах ибн Рузбихан 

пишет об этом следующее: «здравый и невредимый (Шейбани хан) 

расположился с августейшим кортежем в городе Сыгнаке... Утром дня 

жертвоприношений его высокопоставленное ханское величество соизволил 

исполнить обязательные религиозные обряды у лучезарной могилы его 

величества, покойного Абу-л-Хайр-хана» [19, 139 с.]. Мавзолей внучки 

эмира Тимура и жены хана Абулхаира, Рабии Султан Бегим, построен в 

Туркестане, в 60 метрах от мавзолея Ахмеда Ясави. Возле некрополя 

имеются могилы хана Джангира (умер в 1652 г.), Есим-хана (умер в 1797 г.), 

Аблай-хана (умер в 1781г.). Однако, после того, как надгробные плиты 

упали, их перенесли в здание мавзолея. Известно, что могила Рабии Султан 

Бегим сохранялась до 1895 г. [20, 130 с.], а могила хана Абулхаира – Синий 

мавзолей – продержался до начала ХХ в. [21, 58 с.]. Можно с уверенностью 

сказать, что практически все камни были перенесены внутрь памятника 

позднее. Согласно плана 1905г., из 20 плит только три находились в западной 

половине большого аксарая, остальные были распределены в коридоре, 

связывающим кабирхану и мечеть, и в жамагатхане. В том же плане в малом 

аксарае надгробные плиты отсутствовали, поэтому нет никаких 

доказательств того, что внутри памятника было специальное помещение, 

выполнявшее функцию усыпальницы ханов. 
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Далее, установлено, что это помещение предназначалось для проведения 

собраний, заседаний и встреч разного уровня. В процессе строительства 

памятника эмир Тимур некторое время находился здесь и проводил время в 

мавзолее Туман-ака, где решал различные государственные дела и 

осуществлял судебную власть, о чем имеются достоверные сведения  [1, 183 

с.]. Таким образом эмир Тимур придерживался тюрко-монгольской традиции 

решать «...различные межплеменные конфликты, напряженность и 

чрезвычайные ситуации» рядом с могилой великого человека [18, 58]. Это 

говорит о том, что устанавливать «мир» рядом с помещением кибирханы 

является отражением мировоззренческого принципа, берущего свое начало в 

глубокой древности. Понятие, что дух умершего опекает живых, часто 

выражается в надписях на могилах святых: «Когда вас приведут в отчаяние 

(современные вам) обстоятельства, ищите помощи у лежащих в могилах» [2, 

116 с.], причем это понятие получило широкое распространение и 

формулировку в суфийских течениях. Наличие комнаты, выполнявшей 

функцию аксарая – зала заседаний, полностью совпадает с суфийскими 

верованиями. 

О том, что в этих комнатах встречали гостей и решали вопросы 

различной степени важности, во время своего посещения Туркестана в 1509 

г. пишет Фазлаллах ибн Рузбихан: « ... в той священной обители святых и 

обители мира друзей, где пришлось остановится..., шайх ал-ислам Шайх 

Шамсаддин Мухаммад Махим-шайх, потомок Ахмеда Йасави, читал ему 

книгу имама Мухии ас-сунна  ал-Багави «Светильники». Шейха слушали его 

ученики, улемы, муфтии Туркестанского края, путешественники и жувущие 

при мазаре». «...В течение двадцати блистательных дней,- я удостоился 

пребывать в соседстве этого взовышающего душу места, в уединенной 

молитве и благочестивом собеседовании в собрании, где поучал и сам 

учился, совершенно отказавшись от всего прочего» [12, 140-141 с.]. 

Вместе с этим, функциональный план-чертеж комнаты показывает ее 

гражданскую направленность. Это простой двухэтажный зал со стенами 

6,2х10,2 м, у него две двери, одна выходит в кабирхану, другая в малый 

аксарай.  Стены с шестью арками размером 4х2,5 м и высотой 7 м, при стенах 

имеются сидячие места. На стенах, на высоте дверей, имеются ниши, 

выполняющие функции полок. На южной арке размеры этих ниш составляют 

1,5х1,5 м, причем они чуть больше, чем остальные. Они предназначались для 

крупных предметов и вещей. 

На северно-восточной стороне предусмотрено хозяйственное 

помещение. На юге, по бокам от входной двери имеется две печки. Большой 

аксарай предназначался для долговременного проживания гостей. Это 

доказывает, что помещение не могло быть усыпальницей для ханов. За 

нишей имеется коридор (после разделения комнат), являющийся 

естественным продолжением северо-восточной кельи и малого аксарая и 

ведущий на второй этаж. Зал перекрыт двумя куполообразными арками, а на 

его северном и восточном фасадах имеется три больших окна. Кроме того, 
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освещение осуществляется через небольшие отверстия. Отделочные работы в 

помещении не проводились. 

В след за указанным коридором расположен малый аксарай (Рисунок 5). 

Можно предположить, что данное помещение предназначалось для 

избранных, самых уважаемых гостей либо выполняло функцию канцелярии 

при зале заседаний. Размеры комнаты 4,5х5,2 м, она немного увеличена 

посредством ниши у входа размером 4х1,5 м и ниши напротив входа 

размером 3,5х2 м. Позади ниш имеются балконы второго этажа. Перекрытие 

зала повторяет перекрытие библиотеки. 

В юго-восточной части памятника имеется кухня в форме трапезной. 

Функция этого помещения описана в седьмом пункте выкуфной грамоты: 

«Каждую неделю по понедельникам и пятницам из двух с половиной 

батманов (батман – мера веса, варьирующаяся в зависимости от места и 

времени в пределах от 8 до 16 пудов [10] пшеницы и двух батманов мяса, с 

нужным количеством соли и необходимых дров, приготовлять обед «халим 

аба» в здании величайшего султана святых Азрет Султана, да осветит 

всевышний Аллах душу его, для кариев-чтецов, изучивших наизусть 

святейший Коран, для творящих «зикр», т.е. прославляющих имя 

всевышнего создателя, а также местных бедняков, немощных людей, сирот и 

мусафитов. Кроме того, ежедневно должно расходоваться приблизительно до 

ста батманов пшеницы, превращенной в муку, для печения лепешек, на 

кормление означенных немощных и бедных людей» [16]. Традиция давать 

торжественное угощение в честь умершего получила широкое 

распространение среди тюрков. Среди народов Центральной Азии, с древних 

времен ведущих кочевой образ жизни, этот ритуал сохранился до сих пор. 

К примеру, в труде Страбона «География» сказано, что у массагетов 

«самой почетной смертью была смерть от старости, после смерти человека 

режут ягненка и дают угощение» [9, 22 с.]. Культ поклонения предком, 

игравший одну из главных ролей в системе верований древних степных 

тюрков, сохранил свое значение у казахов и после распространения ислама. 

Согласно древнетюркских верований дух является вечным. После того, как 

дух покидает тело, в него вселяется смерть, поэтому-то и поклоняются 

великим людям, читают молитвы в честь предков и приносят жертву. 

Уважение к предком является одним из проявлений веры в «право отцов». 

Азиатские гунны, табгаши и тюрки приносили духам отцов жертву возле 

священных пещер, а все воспоминания, связанные с предками, считали 

святынью [19, 291 с.]. Согласно Геродота точно такая же традиция 

существовала у исседонов [9, 19-20 с.]. Традиция давать угощение возле 

захоронения, пришедшая от древних племен, нашла свое продолжение и в 

суфизме, что объясняет нам наличие и функции кухни, расположенной 

внутри мавзолея. 

Кухня представляет собой длиный зал размером 6,2х12 м. Зал немного 

расширен при помощи ниш в стенах. Высота ниш 6 м. Над нишами наверху 

зала проходит арочный коридор. Потолок кухни был заменен во время 
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ремонтных работ 1910 г [5, 68-69 с.]. Вход в кухню осуществляется через 

северную часть коридора. Во время реставрационных работ позади башни 

западного фасада было найдено выбитое отверстие, которое 

предположительно было второй точкой входа в кухню. Зал освещается через 

окна на первом и втором этаже с западной стороны. Работы по 

декорированию кухни не проводились. Как и уборная, обнаруженная в 

районе западного фасада здания во время раскопок 1958 г., склад для 

хранения дров, пщеницы, печь находились во внешней зоне памятника. 

Размещение здесь двух печей с трубами показывает последующие функции 

этого помещения. 

В юго-восточной части здания расположена колодезная. В нее можно 

попасть из северного коридора. Высота купола колодезной 16 м, длина стен 

6,3 м, зал напоминает знак «плюс». На стенах имеются ниши размером 4,5х2 

м и арка размерами 4,5х3 и 3,5х2 м. В южной нише комнаты построены два 

хозяйственных помещения (1,8х3 м). На южной оси зала расположен колодец 

в виде кольца с диаметром 0,8 м. Согласно данных 1905 г. вода была на 

глубине 3,5 м. 

Первые сведения о колодце относятся к ХVI в. Фазлаллах ибн Рузбихан  

Исфахани после посещения памятника Ахмеду Ясави писал: «... а глубокий 

колодезь ее – начало источника сальсабил, который дает отведать напиток 

отдохновения  блуждающим в долине утомления» [12, 141 с.]. Кроме того о 

наличии колодца можно понять из 5 пункта грамоты, выданной эмиром 

Тимуром: «При этой благородной могиле должны быть два человека 

водоносами и подметальщиками, назначенные из местных жителей, и люди 

эти должны быть в силах исполнить эту работубезукоризненно и беспорочно, 

находясь безотлучно на месте и заботясь о своем деле» [16]. Таким образом, 

колодец снабжал кухню и обспечивал водой для питья казан, находившийся в 

центре джамагатханы – общественного зала. Наличие источника воды в 

мавзолее было жизненно важной необходимостью для общественного 

функционирования всех его помещений. 

Говоря об историко-мировозренческом факторе в искусстве эпохи 

Тимура, обнаруживающем возрождение языческих образов и знаков, следует 

отметить, что появление этих мотивов при Тимуре – явление вполне 

естественное, поскольку род, из которого он происходил, принял ислам 

довольно поздно, лишь незадолго до рождения Тимура. 

Построенный по приказу эмира Тимура, но не законченный памятник 

Ходжа Ахмеду Ясави обладает всеми характеристиками своего и более 

раннего периода. Здесь проявился синтез древних тюрко-исламских 

традиций и иранской архитектуры. 

Изучив архитектурный план и функциональную композицию памятника 

Ходже Ахмеду Ясави, мы получаем возможность сделать о нем заключение, 

как о культурном, духовном и религиозном комплексе суфийского 

направления. В этом строении проявляется прямая взаимосвязь между 

исламскими суфийскими понятиями и доисламскими религиозными 
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верованиями, продолжавшими непрерывно сосущестовать в жизни кочевых 

племен. Уточненные нами понятия сильно повлияли на формирование 

архитектурных принципов памятников эпохи правления эмира Тимура, а это 

доказывает, что идеологический аспект являлся одним из главных факторов, 

отразившихся в архиектуре того периода. Таким образом возникает 

необходимость объективного рассмотрения архитектурного искусства и 

художественных произведений Центральной Азии той эпохи. Это очень 

важно в первую очередь для восстановления и декорирования памятников, 

ведь искусство определенного периода, можно сказать, отражает 

мировоззрение и философию этого периода. 

Если Ходжа Ахмед Ясави посредством своих произведений и учеников 

создал условия для распространения суфизма среди тюркских народов 

Казахстана и Центральной Азии, Турции и Кавказа, то мы можем с 

уверенностью сказать, что созданный в честь него памятник оказал сильное 

влияние на сохранение особенностей традиционного мировоззрения и 

философии в процессе распространении его учения. 
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Аннотация 

МавзолейХоджа Ахмеда Ясави является примерам средневекового зодчества. 

Памятник построен над могилой тюркского поэта и суфийского проповедника Ахмеда 

Ясави,в конце XIV в., по приказу эмира Тимура. До  сегоднящнего  дня  многими 

исследователями  были  разные  доводы  насчет данного мавзолея. План, функции 

помещений, украшения и декор строения показывают особенности суфийского тариката 

Ясавия, основанного на традиционном тюркском мировоззрении. В данной статье будут 

рассмотрены историко-мировоззренческие основы и функциональное назначение плана и 

архитектуры, порядка расположения помещений мавзолея. Помимо этого, проводится 

анализ недостаточно исследованных функций и наименований помещений здания, а 

также их преемственность с точки зрения доисламских религиозных верований 

среднеазитаских народов и концепции ислама. Приводятся доказательства того, что 

мировоззренческие понятия указанного периода являются фактором, отобразившимся в 

архитектуре эпохи средневековья. 

Ключевые слова: Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, Казахстан, Туркестан, 

Архитектура мавзолея, Помещение, Функция, Мировоззрения. 

Аннотация 

Қожа Ахмет Ясауи ескерткіш ғимараты бҥкіл шығысқа аты белгілі кҿне тҥркі 

ақыны, суфизмді уағыздаушы Ахмет Ясауи бейітінің ҥстіне XIV ғасырдың соңында Ҽмір 

Темір тарапынан тҧрғызылған сҽулет ҿнерінің кҿрнекті ескерткіші болып табылады. 

Бҥгінгі кҥнге дейін кҿптеген зерттеушілер ғимараттың функционалдық қызметі туралы 

ҽртҥрлі пікірлер білдірді. Қҧрылыс планы, безендірілуі, бҿлмелер қызметі дҽстҥрлі 

тҥркілік дҥниетанымға негізделген  йасауи сопылық бағытының  ерекшелігін кҿрсетеді. 

Бҧл мақалада ғимараттың жоспары, бҿлмелерінің орналасу реті, сонымен қатар, 

архитектуралық функционалдық қызметтері мен тарихи дҥниетанымдық негіздері 

қарастырылады. Сондықтан, жеткілікті тҥрде зерттелмеген ғимарат бҿлмелерінің 

функциялары мен атаулары ислам діні Орта Азия халықтары арасына таралғанға дейінгі 

діни сенімдер жҽне исламдық тҥсініктермен сабақтастықта талданады. 

Дҥниетанымдық тҥсініктердің темірлік кезең архитектурасында бейне тҥзуші фактор 

болғандығы дҽлелденеді. 

Кілт сөздер: Ахмет Ясауи ескерткіші, Қазақстан, Тҥркістан, сҽулет ҿнері, бҿлме, 

функция, дҥниетаным. 
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Қазақ дҽстҥрлі тарихи ойының қалыптасуы мен дамуы жайлы Қазақстан 

жҽне шетелдік зерттеушілердің еңбектері аз емес. Ҽйтсе де, ол зерттеулерде 

тарихи жадтың ерекше формасы ретінде шежірелік деректерге жеткілікті мҽн 

берілмеді, олардың ақпараттық қатпарларындағы тарихи оқиғалар мен 

дҽйектердің ғылыми талдау нысанына айналмауынан тҥркі-ислам рухани 

қҧндылықтары негізінде қалыптасқан қазақ халқының этникалық болмысы 

толық ашылмай келеді.  

Шежірелік дҽстҥрдің тарихтың дереккҿзі ретіндегі қҧндылығы кҥмҽн 

туғызбаса керек. Шежірелер ҿз дҽуірінің ақпараттарын бойына жиған 

дереккҿз болуымен бірге белгілі бір кезеңнің мҽдени ескерткіші де болып 

саналады. Содан да дҽстҥрлі қазақ тарихындағы тарихи оқиғалар мен 

қҧбылыстарды, кҥрделі этносаяси ҿзгерістердің мҽнін шежірелік деректерді 

кезеңдеу арқылы айқындауға болады. Осы мҽселеге байланысты шежірелік 

деректердің қалыптасуындағы тҥркілік негіздер мен исламдық ықпалдың 

ара-жігін ажырату, олардың кірігуінің Қожа Ахмет Ясауидің сопылық 

ілімімен сабақтастығы айқындалады. Дҽстҥрлі қазақ мемлекеттілігінің 

идеологиялық ҿзегін қҧраған йасауийа тариқатының «биліктің киелілігі» 

жҽне соның негізінде қалыптасқан рулық-тайпалық қҧрылымның қандас 

туыстық қағидасының қазақтың этникалық ҧйысуында шешуші ықпал еткен 

факторға айналғандығына кҿз жетеді. 

Тҥркілер ислам дінін VIII ғасырдың екінші жартысында қабылдады. Осы 

кезеңде тҥркі–исламдық Қарлҧқ-Қарахан, Оғыз мемлекеттері тарих 

сахнасына шықты.Бҧл мемлекеттердің дҥниеге келуімен ислам діні тҥркі 

халықтарының дҽстҥрлі қоғамына ықпал етуші факторға айналды. 951 жылы 

Сатуқ Бҧғра хан Абд ал-Каримның ислам дінінің дҽстҥрлі бағытын 

қабылдауы тҥркілерді ислам ҽлемінің қҧрамдас бҿлігіне айналдырды [1, 

с.131]. Тҥркілердің тілі мен дҽстҥрлі мҽдениеті кҥрделі трансформациялық 

процесті бастан ҿткерді. Дҽстҥрлі тҥркі қоғамының ішкі қатынастарын 

реттейтін жҥйенің шариғат ҥкімдерімен алмастырылуы тҥркілік ҽдет-ғҧрып, 

салт-дҽстҥрдің қолданыстан шығуына ҽкелді. Кҿнеден келе жатқан 

экзогамдық (сыртқы) некелік қатынас ҿзгертіліп, оның орнын эндогамдық 

(ішкі) некелік қатынас басты. Рулас, қандас адамдар арасындағы некелік 

қатынастардың тҥркі қоғамына енуі дҽстҥрлі тҥркі қоғамындағы рулық, 

тайпалық жҥйелердің ыдырауына ҽкелді [2, с.18-19]. Біртіндеп тҥркілерде 

мемлекетті басқарудың парсылық жҥйесі қалыптасып, абсолютті билік 

жҥйесі орнады.  

Ал, Ислам дінінің сопылық бағыты йасауийа тариқатын мемлекеттік дін 

ретінде қабылдау - Алтын Орда мемлекетінде қайта қҧрулар ҽкелуімен қатар, 

халықтың ерік-жігерін айқындайтын басты рухани фактор болып 
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қалыптасты. Йасауийа тариқатының мемлекеттік идеология болып 

қалыптасуы ислам тарихында бҧрын болмаған, Қҧран аяттары мен 

Пайғамбар хадистеріне барынша жақындатылған билік жҥйесін 

қалыптастырды. Осы кезеңде Мҧхаммед Пайғамбар мен оның серіктерінен 

кейінгі ислам тарихында алғаш рет саяси билік пен рухани билік арасында 

теңдік дҽрежесі қойылған, біріне бірі мойын ҧсынатын биліктің екі жҥйесі де 

аттап ҿте алмайтын ортақ тҿреші – шариғат билік қҧрған дҽуір дҥниеге келді. 

Ханы да, қарасы да, биі де, байы да шариғатқа бағынған билік жҥйесі 

қҧрылып, осы кезге дейін қалыптасқан билік жҥйесі толығымен ҿзгерді. Хан 

сайлауына, ҿзге де кҥрделі мҽселелерге қатысты шақырылатын Жошы 

ҽулетінің қҧрылтайы қызметін тоқтатты. Хан жеке заңды билік иесі ретінде 

тақ мҧрагерін ҿзі тағайындайтын болды [3, с.107].  

Мемлекеттік биліктің киелілігі кҿне тҥркі қоғамында қалыптасып, 

этностың дҥниетанымының қҧрамдас бҿлігіне айналған. Тҥркілік танымда 

таққа отыру немесе хан кҿтеру «кҿкке шығу» сияқты қасиетті мҽнге ие 

болған. Тҥрік қағандары «кҿкте болған», «кҿкте таққа отырған» жҽне 

«қағандық ҥлесі мен бҧйрығын да кҿктен алған» ерекше жандар болып 

саналған. Қағанды «ақ киізге» салып, «кҿкке кҿтеру», «айналдыру» рҽсімдері 

арқылы қаған кҿкке кҿтерілгендей, Тҽңір тарапынан таққа отырғандай» 

болады. Осы жерде ескеретін бір мҽселе – Қаған болу ҥшін тҥрік тегінен, 

онда да оның тегі, тҧқымы, шежіресі анық болуы, руы да ең қҧдіретті рудан 

болуы керек [4, с.63]. Биліктің киелілігі мҧнымен шектелмейді. Қағанның 

міндеті – халықтың қарнын тоқ, киімін кҿк, бай қылу. Осындай қызмет 

атқара алған Білге қаған «Шығындаған халықты бай қылдым, Жалаңаш 

халықты тонды қылдым» [5, с.119] деп мақтанышпен жазған. Киелі билікке 

ие болған қағандардан жауапкершілік те талап етілген. Қағанның қателігі 

немесе адасуы байқалған жағдайда оны сайлаған кҿсемдер билеушіні тақтан 

тайдырып отырған. Қҧтлығ Шадтың осындай бастамасын Тоныкҿк «қайта 

тірілу» немесе ренессанс деп қарайды. Ҿйткені – бҧл жаңа қаған, жаңа жҥйе, 

жаңарған ел деген сҿз [6, с.110].  

Биліктің киелілігі туралы осы дҥниетаным Алтын Орда кезеңінде ислам 

діні ықпалымен трансформацияланды. Осы кезеңде биліктің тек Шыңғыс хан 

ҽулетіне тиесілігі туралы тҥсінік қалыптастырылып, ол тҥсінік ислам дінінің 

билік туралы талаптарымен сҽйкестендірілді.Тарихи тҧрғыдан мемлекеттік 

басқару ісі кҿне тҥркілік билік жҥйесімен байланыстырылды. Исламда 

жаратушының жердегі билігін жҥргізуші билік иесіне бағынудың ҿзі киелі, 

діни парыз ретінде қарастырылған. Ҿйткені, ислам дінінде абсолюттік билік 

иесі тек Ҧлы Алла. Оның жердегі ҽміршісіне бағыну, сол Ҧлы Жаратушының 

ҿзіне бағыну болып табылады [7, с.161-174]. «Ей, сенім білдірушілер! 

Аллахқа жҽне оның елшісі мен ҿз араларыңдағы билік етушіге бағыныңдар»  

[8, 4:62] деген Қҧран аяттарында айтылатын талаптар толығымен жҥзеге 

асырылды. Сҿйтіп, Ҿзбек хан ҿзінің мҧсылман қауымына билік жҥргізу 

қҧқығын толығымен заңдастырды. 

Шыңғыс хан ҧрпақтары билігінің киелілігін тарихи тҧрғыдан 
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заңдастыру да ҿзекті мҽселелердің бірі еді. Ҿйткені, тҥркілерде «биліктің 

киелілігі» мҽселесі ҿте қатаң бақылауға алынатын. Билеуші ҽулеттен 

шықпаған билеушілерді тҥркілер ешқашан мойындаған емес. Оған мысал 

ретінде Тҥргеш қағаны Сулықтың тҥркілік билеуші ҽулет ҿкілі 

болмағандықтан, ҿз билігін заңдастыру ҥшін, Батыс Тҥрік қағанатының 

билеушілері болған Ашина ҽулетінен ҽйелдікке қыз алуы соған дҽлел бола 

алады [9, с.100].  

Сол кезеңдегі Шыңғыс ҽулеті билеушілері Алтын Орданы билеген 

Ҿзбек ханның да, Иранды билеген Ғазан ханның да тҥркілердегі биліктің 

киелілігі туралы талабын жақсы тҥсінгенін кҿреміз. Шыңғыс хан шежіресін 

кҿне тҥркілік билеуші Оғыз хан ҽулетінен таратуы соның айғағы. Бҧл 

ҧстаным Ғазан хан тапсырмасымен жазылған Рашид ад-дин Фазуллах ибн 

Ҽбу-л-Хайр Ҽли Хамаданидің қаламынан шыққан «Жами ат –Тауарих» атты 

кітапта толық кҿрініс тапты. Ол кітапта Шыңғыс хан Оғыз хан ҽулетінен 

шыққан шығыс тҥркілік билеушілер ҽулетінен екендігін негіздейді [10, с.77]. 

Демек, Шыңғыс хан ҽулетінің билігі тҥркі халықтарына сырттан келген жҥйе 

емес, керісінше, қарахандық, оғыздық билеушілерден кейінгі кҿне тҥркілік 

билік жҥйесін заңды тҥрде қалпына келтірілуі болды. 

Бҧл процесті кҿптеген зерттеушілер дҽл анықтағанымен, оның толық 

мағынасын кҿрсетіп бере алған жоқ. Мысалы, В.П.Юдин Алтын Ордада бҧл 

идеологияның қалыптасуын шамандық, буддалық, мҧсылмандық 

концепциялар мен Шыңғыс ханның мемлекет туралы доктринасының 

бірігуінен пайда болды,- деп есептеді жҽне ол кҿзқарастар жҥйесін 

«чингизизм» деп атады [11, с.16]. Ал, зерттеуші И.Л.Измаилов «чингизизм» 

деп аталған бҧл кҿзқарастар жҥйесінің саяси сана қҧрылымында ҿз орны бар 

екенін айта отырып, бҧл қҧбылыс тек Шыңғыс хан ҽулеттерінде ғана емес, 

басқа европалық, азиялық билеушілер арасында осындай идеологияға 

сҥйенген билеушілер болғандығын, олардың қатарында француз императоры 

Ҧлы Карл, норвегтерде «мҽңгі патша» Олаф, чехтарда «ҽулие патша» Вацлав 

сияқты тағы басқа билеушілер болғандығын атап кҿрсетті. «Егерде,-дейді ол, 

- біз бҧл қҧбылысты тарихи тҧрғыдан қарайтын болсақ, онда «чингизизм» - 

саяси қауымдастықпен билеуші ҽулет арасындағы бірлікті кҿрсететін 

тҽңірлік қуат иесінің саяси бейнесі» [12, с.250] болып шығады.  

Алтын Ордадағы биліктің киелілігі мҽселесі осылай діни тҧрғыдан да, 

тарихи тҧрғыдан да қамтамасыз етілгеннен кейін, оны мемлекеттің 

қҧрылымдық жҥйесін қайта қҧру арқылы нығайту мҽселесі қойылды. Сҿйтіп, 

Ҿзбек хан жҥргізген реформа рулық, тайпалық қҧрылымды ғана емес, билер 

институтын да қайтадан қалпына келтірді. Ҿйткені, бҧл екі қҧрылымның бір-

бірінсіз ҿмір сҥруі мҥмкін емес еді. Алтын Орда мемлекетіндегі қоғамдық 

қҧрылыс тарихын зерттеген Г.Федоров-Давыдов Ҿзбек хан тҧсында Алтын 

Ордадағы исламдандыру мен рулық-тайпалық қҧрылымдарды қайта қҧру 

процестері қатар жҥргенін айтады. Ол Алтын Ордада жҥрген процестерді 

былай тҧжырымдайды: «Изучая письменные источники в части, относящейся 

к кочевникам Дешти-Кипчака XIII в., мы не могли не заметить те же две 
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тенденции: с одной стороны, нарушение старых родо-племннных отношений 

... смешение различных родов и племен в результате хозяйствования 

монголов; с другой – выделение устойчивых образований, в основе которых, 

видимо, лежали общности, исторически сложивщиеся еще до завоевания,  

т.е. этнические общности. Взвимоотношения этих двух тенденций и 

определили тот, «синтез» старого и нового после монгольского завоевания, 

т.е. реальную картину исторического развития номадов Золотой Орды.» [13, 

с.62-63]. Бҧл жерде зерттеуші Жошы ҧлысында болған кҥрделі процесті дҽл 

анықтайды. Сонымен қатар, рулық, тайпалық қҧрылымдарды 

қалыптастырудағы қандық принциппен бірге діни идеологиялық бірлік 

қойылғандығын айтқан жҿн.  

Биліктің киелілігі ҧғымы Қазақ хандығы тҧсында йасауи шайхтарының 

уағыздарынан берік орын алып, ақын-жыраулардың поэзиясы арқылы ел 

арасында кеңінен насихатталды. Сонымен бірге, йасауи тариқатына деген 

қатынас Қазақ хандығының ҿркендеуі мен қҧлдырауының барометріне 

айналды. Дҽстҥрлі деректерге жасалған талдаулар кҿрсетіп отырғандай Ҿзбек 

ҧлысының ҿркендеуі Ҽбілхайыр ханның йасауи тариқатының 

ҧстанымдарына адал болған кезге сай келсе, оның қуатты держава билігін 

уыстан шығарып алуы – осы ҧстанымдардан сырт айналуы кезеңіне сай 

келеді. Сол сияқты Тҽуекел мен Есім ханның да 300 туысымен бірге 

Самарқанд қаласында нақшбандийа тариқатының пірлеріне қол тапсыруы 

(1598 ж) да Қазақ хандығының іргесін шайқалтты.Тарихи даму процесінің 

белгілі бір заңдылығына айналған бҧл қҧбылыстың жауабын Ясауи 

мектебінің ҥлкен ҿкілдерінің бірі Хазини Сҧлтан Ахмет Махмудтың (ХҤІ ғ.) 

«Жауахар-ул абрар» рисаласынан табамыз. Осы рисалада ол Йасауи 

тариқаты бойынша сопылық кемелдігін анықтайтын тҿрт шарттың қатарында 

«рабт-и сҧлтан» категориясын атайды. Онда «ең бастысы тариқаттың 

тіршілігін жалғастыру ҥшін мҧсылман билеушінің тариқатқа кҿңіл бҿлуі тиіс. 

Патша тариқат жолының қамқоры, ҿйткені патшаның баяндылығы 

ҽулиелердің дҧғасына байланысты. Патша кҿңіл бҿлсе, тариқатқа сҥйеу 

болады [14, с.36-37]. Демек, бҧл заңдылықтың сыры – йасауийа тариқатының 

негізінде қалыптасқан мемлекеттік, ҽкімшілік жҽне рухани қҧрылым ретінде 

қазақтың дҽстҥрлі қоғамында мемлекеттік билік қанша киелі болса да 

билеушінің «киелінің киелісі» саналған діни-рухани негізден қол ҥзуі немесе 

алшақтауына бҧқара халық тҿзе алмады. Қазақ хандығында жиі орын алған 

саяси ҿрлеу мен қҧлдыраулардың себебін дҽстҥрлі тарихи таным осылай 

тҥсіндіреді. 

Сонымен, қазақ дҽстҥрлі тарихи ойының ерекше формасы ретінде 

шежірелердің деректік маңызы жҽне ғылыми қҧндылығы жоғары екендігіне 

кҿз жеткіздік. Жошы ҧлысынан бастап Қазақ хандығы кезеңін қоса алғанда 

Қожа Ахмет Ясауи негіздеген сопылық тариқат  тҧтастай  діни-рухани 

процестердің ҿзегіне айналды. Дҽстҥрлі дереккҿздердің мҽліметтері қазақ 

тарихындағы тҥркілік негіздер мен исламдық ықпалдың симбиозы рулық-

тайпалық қҧрылымнан мемлекеттік тҧтастыққа қол жеткізгендігін 
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айғақтайды. Сол сияқты, қазақ халқының менталитеті, шаруашылық-мҽдени 

типі, ҧлттық психологиясы йасауийа тариқатының діни-рухани жҽне мҽдени-

саяси ҧстанымдары бойынша қалыптасқанын кҿреміз.  
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Аннотация 

Мақала дҽстҥрлі қазақ тарихи ойының қалыптасуындағы тҥркілік негіз бен 

исламдық ықпалды айқындауға арналған. Қазақ дҽстҥрлі қоғамының саяси-ҽлеуметтік 

ҿзегі мен қоғамдық институттардың ара қатынасын заңдастырған қҧжат ретінде 

шежірелік деректердің атқарған қызметі жіктеліп, оларға анықтама беріледі. Қазақ 

шежірелерін ауызша тарихтың жанры ретінде баға беріліп, оның мҽліметтерін жазба 

деректермен салыстыра талдау арқылы ғылыми реконструкция жасау ҽдістері 

қарастырылады.сол арқылы дҽстҥрлі қазақ қоғамындағы этносаяси процестердің осы 

кезге дейінгі іргелі зерттеулерде қамтылмаған мҽселелерге назар аударылады. 

Кілт сөздер: дҽстҥрлі қазақ тарихи дҥниетанымы, шежірелік деректер, йасауиа 

тариқаты, биліктің киелілігі. 

Аннотация 

В статьепредставлено концепция трансформация древнетюркской понятии 

сакральности власти исламскими духовно-политическими ценностями, проповедуемыми 

тюрко-исламским суфием Ахмедом Ясави и это стало основой государственной 

идеологии Казахского ханства. 

Ключевые слова: традиционный казахский историческое мировозрение, 

генеологические источники, тарихат йасавийа, сакральность власти. 

 

Annotation 

The article presents the concept of transformation of the ancient Turkic concept of the 

sacredness of the Islamic spiritual and political values preached by the Turko-Islamic Sufi 

Ahmed Yasavi and it became the basis of the state ideology of the Kazakh Khanate. 
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ТҤБІ БІР ТҤРКІ ХАЛЫҚТАРЫНА ОРТАҚ АНТРОПОНИМДЕР 

 
Асильбеков С.У. 

О.Ағыбай атындағы жалпы орта мектебі,  

Тҥркістан облысы, Тҥлкібас ауданы 

 

Тіліміздегі кісі есімдерінің пайда болып қалыптасу барысы қоғамда 

болған ҽр тҥрлі ҿзгерістер мен тарихи кезеңдердегі тҥрлі оқиғалармен, 

халықтың мҽдениетіндегі ҽр дҽуірлік деңгейімен тығыз байланыста болады. 

Сондықтан да тілімізде кездесетін антропонимдердің пайда болуында 

олардың бҥгінге дейінгі қалыптасу жолындағы халықтық дҥниетанымның, 

наным-сенімнің, ҽдет-ғҧрыптардың ҿзіндік ҿрнектері бар. 

Тегі бір тҥркі халықтарының дҥниетанымдық ортақтығы ондағы кісі 

есімдерінің де ортақтығын туғызған. Тіл мен сол тілде сҿйлеуші қауымның 

ҽлеуметтік ҿмірін ҿзара тығыз байланысты деп пайымдасақ, тілдің сол 

халықтың генеологиялық, азаматтық тарихымен бірге туып, біте қайнасып 

жататын дҽуірлерінің болатыны анық. 

Тіл қабаттарының қҧпия қойнауларына тереңірек ҥңіліп, зер сала 

зерделесек, олардың ҿткен ҿміріз бен халық тағдырының толайым тарихынан 

шертер сыры, берер мҽліметі аз болмайды. Осы орайда қазақ тілінің байырғы 

жҽне бҥгінгі лексикалық байлықтарын бойына сіңірген кісі есімдерін 

тереңдете зерттеудің тіл тарихы ҥшін де, халық тарихы ҥшін де ҥлкен мҽні 

бар маңызды факторлардың бірі. 

Осы тҧрғыдан келгенде жалпы тҥркі халықтарының 

антропонимиясының пайда болу, қалыптасу, даму кезеңдеріне қарай 

топшылап, топтастырудың мҽні зор. 

Белгілі тіл маманы Т.Жанҧзақовтың еңбектеріндегі антропонимдер 

тарихи дҽуірлеуге қатысты бҿлу принциптері назар аудартады. Автор қазақ 

антропонимдерінің даму тарихын тҿрт дҽуірге бҿліп қарастырады: 

Бірінші дҽуір кҿне тҥркі заманын, яғни V-VІІІ ғасырлардағы кісі 

есімдерін қамтиды. Мысалы, Айкҥн, Айжарық, Айтолды, Кҥнсҧлу, Кҥнтуар, 

Бҿрі, Арыстан, Алтын, Кҥміс, Қаршыға, Сҧңқар т.б. 

Екінші  дҽуір орта ғасырға тҽн, яғни ІХ-ХVІ ғасырлардағы кісі есімдерін 

қамтиды. Мысалы, Жҧбан, Тоқтамыс, Едіге, Асан, Жҥсіп, Бекболат, 

Бекқажы, Айнабек, Аймақ, Ақылбек, Жоламан, Зҧхра, Жамал, Бану, Нҽзипа 

т.б. 

Ҥшінші дҽуір тарихта жаңа заман деп саналатын ХVІІ-ХІХ ғасырлар 

арасындағы уақытты қамтиды. Мысалы, Кемел, Тҽуекел, Байдаулет, 

Қабанбай, Елшібек, Бағлан, Нарбек, Сҧлтанбай, Сырым т.б. 

Тҿртінші дҽуір Қазан тҿңкерісінен кейінгі кезеңді қамтиды. Мысалы, 

Мэлс, Советхан, Ғалымбек, Мҽдениет, Азамат, Жеңіс, Кеңес, Гҥлжеңіс, 
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Дана, Майра, Бейбіткҥл т.б. [1, 20-22 бб.]. 

Антропонимдердің бҧлайша топтастырылуының ҿзі, ең алдымен, 

олардың тек тіл дамуымен ғана байланысты емес, сонымен бірге халық 

тарихымен де тікелей қатысты екенін аңғартады. Тҥркі халықтарының 

тарихы тереңде жатқанын ескерсек, тҥбі бір тҥркі халықтарына ортақ кісі 

есімдерінің де тарихи қалыптасу жолында ортақтық, жақындық барын жоққа 

шығаруға болмайтынына кҿз жеткізуге толық болады. 

Тҥркі халықтарының тамырластығы мен жақындығы олардың танымдық 

терең ҧқсастығымен де ерекшеленетіндігі белгілі жайт. Бҧл ҧқсастықты тҥркі 

тектес халықтардың тіліндегі кісі есімдерінің қойылу уҽжділігі мен олардың 

жасалу жолдарынан да айқын аңғаруға болар еді. Белгілі бір халықтың 

анторпонимдері туралы нақты білу ҥшін, оның негізгі тарихи 

қабаттарындағы мҽдени-генетикалық қатынастарды анықтап, оның қай 

халыққа тҽн екенін анықтауға болады. 

Қазіргі тіліміздегі кісі есімдерінің кҿпшілігінің кҿне тҥркілік есімдермен 

тҥбірлес, мағынасы ҧқсас, жасалу жолдары мен тҽсілдерінің, сондай-ақ 

қҧрылысы жағынан кҿне тҥркі заманы мен орта ғасырларда пайда болған кісі 

есімдерінің жалғастығы анық екенін зерттеулер арқылы толық зерделеуге, 

анықтап ашып кҿрсетуге болады. 

Мҽселен қазақ жҽне тҥрік тілдеріндегі кісі есімдерінің мағыналық жҽне 

тҧлғалық сипатын салыстырып кҿрелік: 

Тҥрік тілінде                                               Қазақ тілінде 

Беклан                                                          Беклан 

Данатар                                                      Таңатар 

Дурсун                                                          Тҧрсын 

Ианар                                                           Жанар 

Ділер                                                             Т ілеу т.б. 

Бҧл мысалдардан байқап отырғанымыз, қойылған кісі есімдерінің қазақ 

жҽне тҥрік тілдерінде ҧғымдық жҽне мағыналық жағынан ешқандай 

айырмасы жоқ. Ал тҧлғалық жағынан тек қана т-д, и-ж, ҧ-ы дыбыс 

сҽйкестіктері арқылы ғана ерекшеленетін байқаймыз. Демек, бҧл 

антропонимдердің бір-бірінен айырмашылығы жоқ деген пікір ҿрелі ҽрі ҽділ 

болар еді. 

Айналадағы табиғатты, бҥкіл ғаламды тану – ҿмір, тіршілік қажеттілігі 

екені белгілі. Адам баласының табиғаттағы заттар мен қҧбылыстарды танып-

біліп, соған атау беру арқылы сҿйлеу жҽне ойлау жҥйесі дамиды. Ал ғаламды 

тану дҥниетанымның негізін қҧрайтынын ескерсек, адам баласының 

танымдық деңгейі мен қоғамдық қҧрылыстың ҿзіндік ерекшеліктерінен 

хабардар ететін антропонимдердің де ҿз кезегінде танымдық қызмет 

атқаратындығын кҿруге болады. Ата-бабамыздың танып, ҧғынған баға 

жетпес байлығымыз – біздің ана тіліміз болса,  сол арқылы ҧрпақтан ҧрпаққа 

жеткен кісі есімдері де ҿз бойында халықтық дҥниетанымды сақтап 

отырғаны анық. 

Қазіргі таңда тіл білімі саласында тілдік таңбаларды субъектінің 
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дҥниетанымдық санасымен тығыз байланыста қарастыру маңызды. Ҿйткені 

ҽрбір ҧлт тілінің ҿзіне тҽн мҽдени-танымдық ерекшеліктерін бойына 

жинақтау арқылы ҿзінің нағыз болмысын айқындай алады. Тіл ҽрбір ҧлттың 

дҥниетанымын, болмысын анықтап, дҥниені игерудегі тҽжірибесін сипаттап, 

оны таңбалаудың ең негізгі тҽсілі қызметін атқарады. Осы реттен қарағанда, 

кісі есімдерін туыстас тілдердегі деректермен салыстыра зерттеу кҿп ғылыми 

нҽтижеге қол жеткізуге жол ашатыны айқын. Біз тҥркі тектес тілдердегі кісі 

есімдерін салыстыру барысында кҿптеген кісі есімдерінің ортақтығы мен 

ҧғымдық жҽне танымдық жақындығы бар екеніне кҿз жеткіздік. 

Кісі есімдерінің ҧқсастығы діни ҽдебиеттер мен тҥсініктер арқылы енген 

атауларда да кҿп кездеседі. Бҧл тек тҥркі халықтарының тіліндегі ҧқсастық 

емес, сонымен бірге ҽртҥрлі тілде сҿйлейтін,  ҽртҥрлі дінге жататын тілдерде 

де кездесе береді. 

Мысалы, айтар болсақ, Ҽли-Ҽлі, Дҽуіт-Давит, Александр-Ескендір, 

Эдуард - Ҽнуар, Жҥсіп-Жусип, Могамед-Мҧхаммед, Сейіт-Саит, Иса-Иса, 

Мҧса-Муса –Моисей  т.б. 

Ҽр халықтың ҿзіне тҽн, іштей дамыған рухы болады. Сол рухтың 

ерекшелігін сыртқа шығарып, сақтап тҧрған, ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізуші 

кҥш – тіл. Ол адамның ой-санасымен, мҽдениетімен, рухани ҿмірімен тығыз 

байланыста. Тілде адам дҥние болмысты қалай тҥсінегендігі кҿрініс береді.  

Қазақ халқының ат қойысындағы Сҧңқар, Бҥркітбай, Арыстан, 

Жолбарыс, Барысхан,  Барыс, Ақсҧңқар, Батыр, Батырбек, Батырхан, 

Лашын – деген кісі есімін таңдауы олардың жҥректілік пен ҧшқырлыққа, 

батырлыққа деген ниет-тілегін, кҿзқарасын аңғартса керек. Ал Шолпан, 

Жҧлдыз, Ай, Кҥнге қатысты уҽжделіп қойылатын кісі есімдері олардың 

биіктігі мен сҧлулығына байланысты. 

Қандай да болмасын заттың атауы оны атап қана қоймайды, сонымен 

бірге оны танытады. Тану, анықтау, белгілі бір халықтың тарихи даму 

жағдайында іске асатындықтан, ол тілдік ортада ҿмір сҥретін нақты 

жағдайларға байланысты ҽр тҥрлі болады. Ҽр тҥрлі ҧжым бір затты ҿзінің 

кҥнделікті тҽжірибесінде қолданатын жағынан танып, оны ҿзіне таныс 

заттармен, қҧбылыстармен байланыстырады. 

Кірме атаулар тіліміздің дыбыстық айтылу заңдылығымен ҿзгеріске 

тҥсіп отырады да, бастапқы мағынасынан, тҧлғасынан аздап ерекшеленеді. 

Араб, парсы, монғол тілдерінен енген кісі есімдерінің ішкі терең мағыналық 

қҧрылымы негізгі сипатында толық тҥсінікті бола бермейді. Кейде бірнеше 

нҧсқаларында да жҧмсала алады. 

Мысалы: араб тілінен енген Мохаммад сҿзі – Махамбет, Мҧхамбет, 

Мҧқанбет, Мҧқан, Мҧқанбетжан, Мҽмед, Мҽмбет, Мамыт тҥрінде тҥрленіп 

кездесіп отырады. Сондай-ақ, Нҧролла, Нҧрила, Нҧрділда, Нҧрілда 

сипатында да кісі есімдері ретіндегі атауға ие болады. Алайда бҧл 

атаулардың мағынасы бір-бірінен алшақтап кетпейді, дҽлме-дҽл келіп 

отырады. 

Қазақ есімдерінің қҧрамының молая тҥсуінің тағы бір кезеңі шығыс 
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халықтарының мҽдениетімен тығыз байланысты. Бҧл ретте ең алдымен араб, 

иран мҽдениеті мен тілінің ҽсерлері ҿткен ғасырларда ҿте кҥшті болғанын 

айта кетуіміз керек. Аталмыш елдерден тілімізге енген есімдер туралы сҿз 

қозғағанда маңызды екі себепті ескермеуге болмайды. Оның бірі – жалпы 

мҧсылман қауымына ортақ ислам дінінің зор ықпалы болса, екіншіден, 

халықтық мҽні бар сан қилы қисса-дастандар, тҥрлі эпостық жырлардың 

ҽсері мен сауда-саттық қарым-қатынас жолдарының кҥшеюі болды. 

Сҿйтіп, шығыс халықтары мен тҥркі халықтары арасындағы ежелден 

келе жатқан тарихи байлыныстар салдарынан тіл ауыспалылығы мен 

халықтар арасындағы  қандастық кеңінен етек алды. Осындай басты 

себептердің нҽтижесінде кісі есімдерінің ҿзі тегі жағынан ҽр тҥрлі болып 

отырды. 

Оның бір тобы – діни есімдер, яғни дін иелерінің пайғамбар, ҽулие-

ҽмбие, сопы, қажылар есімдері болса, екіншісі – Қҧраннан қойылған діни 

мағыналы есім сҿздер болғаны байқалады. 

Мысалы: Мҧхамметжан, Мҧхаммед, Махамбет, Ҽли, Ҽлихан, Ҽлибек, 

Сабыр, Рахим, Рахман, Аллаберген, Сопыбек, Қажыбек, т.б. 

Кез келген адамға ат қойылады. Аты қойылмаған, аты жоқ адам 

болмайды. Демек, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауының негізгі 

бір ерекшеліктерін айқындаушы фактор ретінде кісі есімдері ерекшеленеді. 

Тілдегі кез келген атаудың тууы белгілі бір ҽлеуметтік сҧраныстан, 

тілдік табиғи қажеттіліктен пайда болады. 

Осыған орай кҿптеген кісі атаулары орыс тілінде, болмаса орыс тіліндегі 

кҿсемдердің есімін қайталауға арналды. Қазақ хандарының, бай-

шонжарлардың аты болған есімдер мҥлде қойылмады. Бҧл кезеңдегі кісі 

есімдерінің қойылуының ҿзіндік ерекшеліктері болды. Оның ҽлеуметтік мҽні 

сол кездегі ағымда болған саясатпен тікелей байланысты қарастырылуы 

қажет деп есептейміз. 

Кеңес заманында қойылған кісі есімдерінің ерекшеліктерін айқындау 

ҥшін оларды былайша жіктеу орынды болмақ: 

1. Орысша қойылған немесе орыс тілі арқылы енген ҿзге тілдік 

атаулардан қойылған кісі есімдері: Андрей, Сергей, Александр, Элеонора, 

Лаура, Света т.б. 

2. Кеңес заманында аты шыққан қазақ ақын-жазушылары мен 

батырларының есімі арқылы атау беру: Сҽкен, Ілияс, Мҧқтар, Сҽбит, 

Бауыржан, Талғат, Роза, Бибігҥл т.б. 

3. Кеңестік ҥлгідегі ҽлеуметтік, саяси атаулардың кісі есіміне айналуы: 

Кеңес, Кеңесбек, Кеңескҥл, Сайлаубек, Сайлау, Съезбек, т.б. 

4. Кеңестік замандағы мемлекет басшыларының, мемлекеттік 

қайраткерлердің аттарының қазақ тіліндегі кісі есімдеріне айналуы: Мэлс, 

Марлен,т.б. 

Адам баласының дҥниеге деген кҿзқарасы ҽркез қоғамдық даму 

процесімен тығыз байланыста болатыны ақиқат. Соның нҽтижесінде 

адамзатттың ҿзін қоршаған сыртқы ортада болатын сан алуан заттар мен 
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қҧбылыстардың қыры мен сырын білуге деген қҧштарлығы да артып 

отырады. Осыған байланысты адам санасында сан тҥрлі ҧғымның 

қалыптасатыны, сҿйтіп оның адам санасының жемісі ретінде тілде 

таңбаланып, тілдің ҽр тҥрлі заңдылықтарына сҽйкес ҿмір сҥретіні белгілі. 

Санада қалыптасқан ҧғымның дыбысталуы деген сҿз – ол тілдік бірлік 

ретінде таңбаланады дегенді білдіреді. 

Ғалым С.Воронин қоршаған ортамен арақатынасына байланысты 

таңбаларды: белгілер, символдар, бейнелер деп ҥшке бҿледі [2, 6 б.]. 

Таңбаларды тҥрге бҿлудің негізгі белгісі болып таңбаның қоршаған ортамен 

байланысының тҥрі алынады. Демек, тілімізде таңбаланып, лексикалық 

бірлік ретінде ҿмір сҥріп отырған сҿздердің барлығы адам санасының 

қалыптасып, дамуымен, танымдық-тҥсініктің ҿркендеуімен тікелей 

байланысты. 

Қазақ тіл білімінің маманы, профессор Б.Сағындықҧлы «Қазіргі қазақ 

тілі. Лексикология» деп аталатын зерттеу еңбегінде мынадай ой айтады: 

«Санада қалыптасқан ҧғым дыбыстық қабыққа оранғаннан кейін бір тілде 

сҿйлейтін адамдардың барлығы анық тҥсінетіндей дҽрежеге жетеді. Бҧл 

логикалық категорияның тілдік категорияға ауысуы болып есептеледі. Олай 

болса лексикалық мағынаның негізі – заттық логикалық ҧғым. Сҿзбен бірге 

ҿмір сҥретін заттық-логикалық ҧғым тіл білімінің талабына орай атауыштық  

(номинативті) мағына деген термин сҿзбен алмастырылады» [3, 11 б.]. 

Ҽрбір халықтың тіліндегі антропонимдер олардың ҿткен тҧрмысын, 

қоғамдық-ҽлеуметтік жағдайын, материалдық, мҽдени ҿмірінің ерекшеліктері 

мен халықтық эстетикасын, дҥниетанымын, болмысын т.б. кҿрсете алады. 

Сондай-ақ халықтың тірлік еткен кезеңінен, шаруашылығы мен наным-

сенімдерінен хабардар етеді жҽне салт-сана, ҽдет-ғҧрыппен ат қоюдың 

арасында ҿте тығыз байланыстың бар екенін кҿреміз. 

Адам есімдері морфемалық қҧрылысы, лексикалық мағынасы, 

фонетикалық ерекшеліктері жағынан ҽр дҽуірге, ҽр кезеңге тҽн қойылатыны 

байқалады. Ҿйткені ҽрбір адам есімі ҿзінің заманы мен дҽуіріне, тілдің 

заңдылықтарына тікелей қатысы болған. 

Мысалы, Кеңес ҥкіметі кезінде кеңес, съезд, мир сҿздеріне гҥл, хан, бек, 

жан, бай, ғали т.б. сҿздер қосылған есімдер қойылғанын білеміз. Кеңестің 

орнына совет деген орысшасы да кеңінен қолданылған. Бҧл мысалдан 

тілімізде кісі аттарын жасауда сҿздердің бірігуі кеңінен қолданылатынын 

байқауға болады. 

Сондай-ақ бҧл орайда кісі аттары, яғни антропонимдердің барлығы 

туынды сҿз екенін жҽне белгілі бір затты не адамды атайтынын ескерсек, 

атауға негіз болған сҿздердің мағыналық дамуын мойындауымыз қажет. 

Жоғарыда келтірілген мысалдағы кеңес деген сҿздің ҿзіндік мағынасы 

бар екенін білеміз, енді оны кісі есіміне айналдырғанда біз оның ақылдасу, 

ақыл беру, болмаса бір дҽуірдің саяси жҥйесінің атауы екенін ескеріп жатпай, 

оның ішкі мағынасына кҿңіл бҿлмей, бірден есім ретінде қабылдаймыз. Бҧл 

жерде ат қоюда сҿздің мағынасы ескерілмейді деген пікір тумауы керек, 
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ҿйткені талғамы, танымы ҿте жоғары қазақ халқының нҽрестеге ат қоюдағы 

шеберлігінде, кҿрегендігінде шек жоқ. Мысалы: Жалын, Жарқын, Жасын, 

Тасқын, Арман, Айбын, Айқын т.б. сияқты ҧл балаға қойылатын есімдер 

Бота, Марал, Жанар, Маржан, Жайна, Айнаш т.б. сияқты қыз балаға 

қойылатын есімдердің қай-қайсысының да терең мағынасы бар екенін жоққа 

шығара алмаймыз. Мҧндағы мағына осы сҿздердің адамға есім болып 

қойылу уҽжділігінен кҿрінеді. 

Адам есімін қоюда сҿздердің негізгі мағынасы мен этимологиясының 

алатын орны ерекше. Айталық, Айдын деген кісі есімнің мағынасы мен 

уҽжділігін айқындап кҿрелік. 

А.М.Щербак ҿзінің «Грамматика староузбекского языка» атты зерттеу 

еңбегінде «айдын» сҿзінің шығуы туралы мынадай пікір білдіреді: айдын  < 

ай + тҥн. Айдын сҿзі қазіргі тҥркі тілдерінде белсенді қолданылады: 

ҽзербайжан тілінде – айдын, ҧйғыр тілінде – айдын, айдун т.б. 

Ҽрбір халықтың тіліндегі антропонимдер олардың ҿткен тҧрмысын, 

қоғамдық-ҽлеуметтік жағдайын, материалдық, мҽдени ҿмірінің ерекшеліктері 

мен халықтық эстетикасын, дҥниетанымын, болмысын кҿрсете алады.    

Сондай-ақ, халықтың тірлік еткен кезеңінен, шаруашылығы мен наным-

сенімдерінен хабардар етеді жҽне салт-сана, ҽдет-ғҧрыппен ат қоюдың 

арасында ҿте тығыз байланыстың бар екенін кҿреміз. 

Мҧндай антропонимдер, ҽсіресе, жаңаша сипаттағы кісі есімдерден 

ерекше кҿрініс тапқанын аңғаруға болады: Нҧржан, Нҧрлан, Нҧрбек, 

Нҧргелді, Жадыра, Жайдары, Бақыт, Бақытжан, Бақытгҥл, Бағжан, 

Бақберген, Ырысбек, Ырысбай, Ырысты, Гҥлжайна, Жайнагҥл, Ерлан, т.б. 

Танымал, батыр, ер адамдарға ҧқсас болсын деп ырымдалып қойылатын 

есімдері халық арасында ҿте жиі қойылатын есімдердің санатына жатады. Ел 

ішінде жақсының жақсылығын айт, нҧры тасысын, жаманның 

жамандығын айт қҧты қашсын деген даналық сҿз бар. Жақсы адамның 

кісілігі мен кішілігін болашақ ҧрпаққа ҥлгі етіп ҧсынудың бір сыры олардың 

есімін ардақтап, сҽбиге ат қоюдан бастау алған. 

Соңғы уақыттарда қазақ ҧл баланың атын Нҧрсҧлтан, Ҽлихан, Мэлс, 

Тҧяқбай деп жиі атайтыны байқалады. Мҧның ҿзі балаға ат беруде халықтың 

ҽлеуметтік, саяси белсенділігінің де белгілі дҽрежеде мҽні бар екенін 

кҿрсетсе керек. Екіншіден, халық алдында беделді, атақты ер-азаматтардың 

есімін жаңадан туған нҽрестеге беру халықтық дҽстҥрмен жҽне олардың 

дҥниетанымымен астасып келе жатқан, атадан балаға мирас болған ҥлгілі 

ҥрдіс. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы развития и формирования системы 

антропонимов в казахском языке. Для того, чтобы показать мотивацию и 
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производность образования антропонимов, обьектом анализа, в числе статистического, 

становятся собственные имена, представленные в письменных летописях, а также 

анализируются их словообразовательная парадигма, синтагма и словообразовательное 

значение. 

Annotation 

To show motivation and anthroponomies formation  derivativeness, the object of the 

annals, including statistical, become proper names submitted in written annals, and also their 

word-formation paradigm, a syntagma and word-formation value are analyzed. 

 

 

ТҤРКІСТАН МЕН СТАМБҦЛ ҚАЛАЛАРЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ ЖҼНЕ 

ҚАЛАЛАРДЫҢ ТАРИХ САХНАСЫНДАҒЫ АЛАТЫН ОРНЫ 

 
Боранбаева Жаңагҥл Қарабалақызы 

Тҥркістан облысы, Сарыағаш ауданы, 

№2 А.Сҥлейменов атындағы білім беретін жалпы орта мектебі 

 

Ҽр елдің тарихында саяси орталық, сол мемлекеттің атақ даңқын 

асыратын, сол ҥшін кҥресіп ерекше назар аудартатын астанасы, рухани 

орталығы болып ерекшеленетін елді-мекені, болмаса қалалары болады.  

Халықаралық келіссҿздер, ҿз мемлекетінің ішкі жҽне сыртқы қызметтерінде 

ҽскери, саяси-экономикалық тҧрғыдан дамуына ҿз ҥлесін қосуда ерекше 

атсалысатын тарихтың куҽгер жҽдігерлері ол - қала. Осындай орталықтар 

қатарына Қазақ елінің Тҥркістан қаласын жҽне Тҥркия елінің  Стамбҧл 

қалаларын жатқызуға болады. Бір қызығы осы аты аталған қалалардың 

тарихы, басынан кешкен  оқиғаларында ҧқсастықтарды байқауға да болады. 

Тҥркістан қаласының тарихи жаңғыруы. Қазақстан – кҥллі тҥркі 

халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». Бҥгінгі қазақтың сайын 

даласынан ҽлемнің ҽр тҥкпіріне тараған тҥркі тектес тайпалар мен халықтар 

басқа елдер мен ҿңірлердің тарихи ҥдерістеріне елеулі ҥлес қосты. Сонымен 

қатар жаңа облыс орталығы ретінде Тҥркістанды дамыту барысында оның 

халықаралық аренадағы беделін жҥйелі тҥрде арттыру қажет. Қазақстанның 

ежелгі астанасы халқымыздың рухани орталығы ғана емес, сондай-ақ, бҥкіл 

тҥркі ҽлемі ҥшін киелі орын болып саналады. /Н.Назарбаев «Ҧлы Дала жеті 

қыры»/ Елбасының мақаласындағы айтылған бойынша Тҥркістан қаласының 

ҽлемдік деңгейде таныту ҥшін оның тарихына терең ҥнілуді қажет етеді. 

Қазақ жеріндегі шаһарлардың ірге кҿтеру тарихы ықылым замандар 

тереңінде жатыр. Тҥркістан шаһары-солардың бірі. Б.з.б. ІІ мыңжылдықтан 

бастап Тҥркістан қаласы тҿңірегінде, Қазақстанның басқа да 

ҿңірлеріндегідей Андронов мҽдениетін жасаушылар тҧрған. Қала іргетасы 

б.з. І мыңжылдығы орта кезінде қаланған. Қазақ даласындағы саяси 

жағдайларға байланысты орта ғасырда негізі қаланған қанша қалаларымыз 

сақталынбай қалды. Ҽрине мҧндай тарихи жҽдігерлеріміздің азайып кеткені 

қынжылтады. Ҽр тарихи кезеңде Тҥркістан қаласы тҥрлі қиындықтарды 

басынан кеше отырып, қазіргі уақытқа дейін ҿз жылнамасында тҿрт рет 
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жаңғыруды басынан ҿткерді десек болады. Стамбҧл қаласы да тҿрт рет 

жаңғыруды басынан ҿткергендігін сараладым. 

Бірінші жаңғыруы: VII – XII ғасырда Тҥркістан тҿңірегіндегі Шауғар 

ҿңірі атанғандығы. Бҧл ҿңір Кҿк Тҥркі қағанатына қараған. ІХ ғасырда 

қарлҧқтар мен оғыздардың қол астында болуы.Ҧлы Жібек жолы бойында 

орналасуы қала беделін кҿтермесе тҥсірген емес. Орта ғасырлық 

археологиялық жҽдігерлердің ішіндегі тҥрлі елдерден келген ҿнімдердің ҿзі 

осыған дҽлел. Қала беделінің кҿтерілуіне тағы бір себептердің бірі қаланың 

тоғыз жолдың торбында орналасуы. Сауда керуендері оңтҥстік жағынан 

Ҿзбек хандықтарына, Солтҥстікке Сыр бойы қалалары арқылы, ары қарай 

батысқа бағыт алып кетіп жатты. Сауданның дамуы қала тҿңірегіндегі елді 

мекеннің кҿбеюін тездетіп, халық тығыз қоныстанған қҧт мекенге айналды. 

Екінші жаңғыруы: Йасы атануы. Йасы қаласы туралы деректер ХІІІ 

ғасырда жарық кҿрген Киракос Гандзакенцидің «Армения тарихы» атты 

еңбегінде Йасы Асон деген атаумен берілген. Х ғасырдың соңында саманилік 

билеуші Насыр жаулаушылық соғыстар жасаған. ХІІ ғасырдың 1-ширегінде 

қидандар шабуылынан қала қҧлдырайды. Кейін қайта гҥлденіп, ҿлкенің 

орталық қаласына айналады. Йасы атауы XIV ғасырдан бастап та тарихи 

шығармалардың беттерінде жиі кҿріне бастайды. 

Қожа Ахмед Йасауидің кезеңінен бастап, қала атақ-даңққа бҿленді. 

Тҥркі халықтарының рухани астанасына айналды десек болады. Ғылым, діни 

сауаттылық дамуы қарқынды жҥргізілді.Сҥлеймен Бақырғани, Ахмед 

Игҥнеки, Жҥсіп Баласағҧндардың қалада ҿз білімдерін дамытып, 

шығармашылықпен жҧмыс жасады. Қожа Ахмед Йасауи қайтыс болғаннан 

кейін , Ҽмір Темірдің бҧйрығымен кесене тҧрғызылуы, қасиетті орынға 

айналдырды. Қалаға тҽу етіп келушілер санның арттырды. 
Ҥшінші жаңғыруы: 1579 жылдан Хақназар ханның иелігіне айналып, 

Есім хан билікке келген 1598 жылдан Қазақ хандығының орталығы болуы.  
Сол кезден бастап Йасы Тҥркістан деп қатар атала бастаған. Қазақ хандары 
ішіндегі Тҽуке ханның кезіндегі қала мҽртебесі тіптен асқақтап кетті десек 
болады. Сонымен бірге қазақ халқының атақты тҧлғаларының Тҥркістанға 
жерленуінің ҿзі осыған дҽлел. Осы орталық болу статусы Ресей империясы 
кезінде де жалғасын тапты. Тҥркістан губерниясы, Тҥркістан генерал-
губернатылығы қҧрылып, Тҥркістан деп атау берілуі, аумалы-тҿкпелі патша 
ҥкіметі мен кеңес ҥкіметі қҧрылуы кезіндегі Алаш ҧлт ҿкілдерінің 
келешектегі Алашорда автономиясын аумағын кеңейтіп, болашақтағы 
Алашорда ҥкіметінің астанасы етіп жариялау негізігі мақсаттары болған. 
Барлық тарихтағы болған оқиғалардың куҽсі болуы ешқандай уақытта 
Тҥркістан қаласының беделінің тҿмендемегендігін айқындайды. 

Тҿртініші жаңғыруы: Тҽуелсіздік алағаннан кейінгі еліміздегі кҿне 
тарихымызды қайта жаңғырту мақсатындағы жҥргізілген жҧмыстар 
нҽтижесіндегі ЮНЕСКО ауқымында Тҥркістан қаласының 1500 жылдық 
мерекесінің атап ҿтілуі, жҽдігерлерімізді қайта қалпына келтіру 
жҧмыстарының жҥргізілуі қайтадан жаңа ҿмірге келгендей ҽсер берді. 

Елбасы Жарлығының шешімімен Тҥркістан облысы деп жарияланып, 
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облыс орталығын Тҥркістан деп жариялануы Алаш ҧлт ҿкілдерінің 
арманының жҥзеге асқанныңдай болды. 

Стамбҧл қаласының тарихи жаңғыруы. Стамбҧл-Тҥркияның ең ҥлкен 
қаласы.Стамбҧл ғасырлар бойы ҽр тҥрлі атаулары болған. Бҧл қала аттары, 
қала тарихының ҽр тҥрлі кезеңдеріне байланысты.Стамбҧл қаласы да тарихи 
тҿрт рет жаңғыруды басынан ҿткізген. 

Бірінші жаңғыруы:Қала алғашында (330-1453ж.ж) Рим императоры 
қҧрметіне Константинопль деп аталып, Шығыс Рим  ипериясының орталығы 
болуы. 

Екінші жаңғыруы: Шығыс Рим ипериясы бҿлініп кеткеннен кейін, 395-
1453жылдары Византия империясының орталығына айналды. 
Константинопль Балқан тҥбегі, Кіші Азия, Сирия, Египет елдерімен 
Византия империясының  алтын кҿпіріне айналды. 

Ҥшінші жаңғыруы: Осман империясының Сҧлтаны ІІМехмед 1453 
жылы 29 мамырда Византия мемлекетімен соғыста Константинопль тҥбіндегі 
шайқаста жеңіске жетуі нҽтижесінде қала Осман ипериясының қҧрамына 
ҿтіп, Осман империясының астанасы етіп жарияланып, Стамбҧл деп 
аталуы.1453-1918 жылдар аралығында Осман империясының астанасы болып 
қызмет жасады. 

Сҧлтан І Сҥлейман 1520 жылы ҽкесінің ҿлімінен кейін 26 жасында таққа 
кҿтеріліп, Осман империясының 46 жыл басқарды.  Сҧлтан Сҥлейман 
басқару кезеңі Осман ипериясының қҧлпырып гҥлденген кезі. Заңнамасын 
ҿзгертті. Жҥйеленген ғылым мен ҿнерге жақын ҿнегелі, білімді жан 
болғандықтан Стамбҧл қаласын Ислам ҿркениетінің орталығы етуді мақсат 
етіп қойды. Ислам архитектурасы негізінде салынған мешіттерді салу, 
ҽлемдік деңгейде мҽртебесін кҿтерді. 

Тҿртінші жаңғыруы: 1918-1923 жылдары Тҥркия Республикасының 
астанасы болып жаңғыруы. «Кемалдық революцияның» куҽсі болып, 
Тҽуелсіз Тҥркияның тарихтағы алғашқы тҧсауын кесуі. 

Жалпы тарихта бірнеше мемлекеттердің орталығы болған қалалар аз 
кездеседі. Кейде адам тағдырларының ҧқсастығы іспетті қалалар арасында да 
ҧқсастық кезестіруге болады.  Тҥркістан мен Стамбҧл қалалар тарихында 
ҧқсастықтарда кездеседі. 

1.Қазақ хандығы Тҥркістан қаласын Шайбандықтармен кҥрес 
нҽтижесіндегі жеңістен кейін қол жеткізссе, Стамбҧл Осман империясына 
Византия империясымен соғыстағы жеңіс нҽтижесінде иеленді. 

2.Қалалардың географиялық орналасуы қалалардың экономикалық-
саяси, мҽдени орталық болу мҽртебесіне тікелей ҽсер етті. Тоғыз жолдың 
торабында болуы барлық кезде батыс пен шығыс арасындағы «алтын 
кҿпірге» айналды. 

3.Сҽулет қҧрылыс ескерткіштеріндегі діни архитектуралық қҧрылыстар 
қала беделдерін одан сайын асқақтатып, ҽлемдік деңгейдегі мінҽжат ететін 
орынға айналдыруы. Мысалы, Тҥркістандағы Қожа Ахмед Йасауи кесенесі, 
Рабиға Сҧлтан Бегім, Есімхан кҥмбездері, Стамбҧлдағы Ҽулие София храмы, 
Сҥлеймание, Ахмадие мешіттері тағы да басқа ескерткіштер қазіргі кҥнге 
дейін беделін кҿтеріп келеді. 
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4.Халықтардың тығыз қоныстанған ҽрі сан ҧлт ҿкілдері мекен етуі 
екеуінің де қҧтты мекен болуында. Мысалы, Тҥркістан қаласында 40-тан 
астам ҧлт ҿкілі сҿзіміздің дҽлелі. 

Қорыта айтқанда Тҥркі халықтары тарихында ерекше қҧтметке ие, екі ел 
арасындағы экономикалық-саяси ,мҽдени байланыстары ешқашан тоқтамаған 
қалалар. Тҽуелсіздік алғаннан кейінгі байланыстар одан ҽрі нығайа тҥсті. 
Қазіргі кезде екі ел арасындағы жастардың білім алу мақсатындағы 
ізденістері жылдан-жылға арта тҥсуде. 1992жылы ашылған Тҥркістан 
қаласындағы Қожа Ахмед Йасауи атындағы Халықаралық Қазақ-Тҥрік 
Университеті қазіргі уақытта тҥркі халықтары жастарының алтын кҿпірі. 

Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі 
1. Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласы.//Егемен Қазақстан.  
21.11.2018 
2. Оңтҥстік Қазақстан облысындағы жер-су, елді мекен атауларының қысқаша тарихы. 
Алматы,2009 
3. Османская империя:Государственного управления, социальные и этнорелигиозные 
проблемы.М.,1986 

 

Аннотация 

Тҥркістан мен Стамбҧл қалаларының тарихтағы ерекше орның, тарихи 

ҧқсастықтарын талдай келе қалалар мҽртебесін ғылыми сомдау. Тҥркі халықтары 

тарихында ерекше орынға лайықты екендігін, тҥркі ҽлемінің генезисіне ортақ мҽдени-

рухани орталық болғандығын дҽлелдей тҥсу. Қала тарихтарын зерттеу арқылы 

Қазақстан мен Тҥркия  елдері арасындағы тарихи сабақтастық ізін жалғастыру. 

Аннотация 

Проанализировав историческую роль и сходство городов Туркистан и Стамбул, 

дать научное определение статус городов. Доказать что история тюрского народа 

достойна особого внимания и в генезисе тюркоязычного мира занимала общую 

культурно-духовную роль. Изучая историю городов, установить взаимосвязь народов 

Казахстана и Турции. 

Anotation 

The histotical of the ancient special place of Turkestan and Istanbul to having shown 

scientific honour of the city.Turkish  nation cultural centre, because the history turkish nation to 

live up in great place of the city. 

Searching the history of the city to continue the historical unit of Kazakhstan and Turkey 

countries. 

Anotasiya 

Türkistan ve İstanbuldaki şehirlerin tarihte tarihsel  benzerlikleri, şehirlerin durumunu 

analiz etmedeki rolcü, Türk dünyasının tarihinde özel bir yeri hak ettiğini ve Türk dünyasının 

ortak bir kültürel ve manevi merkezi olduğunu kanıtlamak Kentsel tarihi inceleyerek Kazakistan 

ve Türkiye tarihi kayıtlarına devam edin. 

 

Түйінді сөздер: Тарихи жаңғыру, діни орталық, сабақтастық, саяси орталық, 

мҽртебе. 

 

ЕЖЕЛГІ  КАРЕЛИЯ МЕГАЛИТІ МЕН ЕГИПЕТ 

ПИРАМИДАЛАРЫНДАҒЫ КҤЛБІЗІК ЖАЗУЛАРЫНЫҢ 

МАҒЫНАСЫ  

 
Бекжан Орынбай Дҽндейҧлы 
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті,  

Тҥркология ғылыми-зерттеу институты, филология ғ. к.  

аға ғылыми қызметкер  

 

Карелия мегалитіндегі ежелгі кҥлбізік жазуының мҽні 

2018 жылы «Ютуб» ҽлеуметтік желісінде ежелгі адамзат тарихын 

зерттеуші Андрей Скляровтың Карелия мегалиттері (ҥлкен, аса ірі тастар) [1] 

жайындағы зерттеулері (2004) бойынша фильм жарияланды. Ол фильмді мен 

ақпанның 13 кҥні кҿріп, мҧқият зер салдым. Соның нҽтижесінде ірі 

тастардың бірінен кҥлбізік (руна) жазуының ҽріп-таңбаларын байқап 

қалдым.Зерттей келгенде таңбалар оқылып, мағынасы ашыла берді. Бҧл 

жазудағы ең ҥлкен жаңалық мағынасы РЧболып оқылған бірігіңкі 

дауыссыздардың таңбасыныңжазылғандығы болды. Осы таңбаны қосқанда 

қазірге дейін анықталған бірігіңкі дауыссыздардың саны 9 болады. Бҧлардың 

ҥшеуін В.Томсен анықтаған, қалған алтауы біздің зерттеулеріміз арқылы 

ашылды.Мҽтін мағынасының жаңалығы да қазақ тарихына қосылған орасан-

зор ҥлес болып саналады. РЧ таңбасы екі тҥрлі нҧсқамен жазылған.Олар 

мынадай болып келеді: 

,  

Енді жазу жазылған, фильмнен ҥзінді фотосурет пен қол кҿшірменің 

суретін келтірейік: 

 

 
 

Жазу тас шҧңқырдың қарама-қарсы екі жағына жазылған. Арғы бетінде 

Б
2
еРЧ еЛ

2
і деген жазу екі нҧсқада екі рет жазылса, бергі бетіне ҚаС

1
С

1
аҚҤЧ

4
 

аР
1
ыС

1
 еЛ

2
І сҿйлемі бейнеленген. Бірінші БЕРЧ ЕЛІ тіркесіндегі Л таңбасы 

ҽрі Л
2
, ҽрі Б

2
болып оқылатын кҥрделі графемамен жазылған. Тҿменде осы 
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жазулардың қол кҿшірмесін ҧсынайық: 

 
Ҧлтымыздың ежелгі есімі ҚАССАҚ Украйнадағы Маныч ҿзенінің 

бойындағы қабірден табылған садақ қаптамасындағы жазуда [2] кездесіп, 

оқылған болатын.Ол еңбекте ҚАС сҿзі НУХ пайғамбар бабамыздың кіші ҧлы 

ЯФЕТТІҢ ҧлтымызға тҽн қосымша аты екені сҿз болған еді. Сондай-ақ 

ондаҚАС сҿзінің мағынасы тіліміздегі КІШІ сҿзінің мағынасымен сҽйкес 

болғандығы туралы да айтылады.  Бҧл мағынаның САҚ сҿзінде де бар екені 

мҽлім. Ал бҧл сҿз ҚАС сҿзінің керісінше оқылуы екендігі туралы да пікір 

білдірілді.  Сонда ҚАС та, САҚ та мағыналас, тҧлғалас, дыбыстас 

болғандықтан біріктіріліп айтылып ҧлт есіміне айналғандығы кҿрінеді. Қас 

есімі айтыла келе ҚАС // ҚОС // ҚҦС // ОҚҦС> ОҒҦЗ болып ҿзгеріліп 

айтылуға, ҚАССАҚ- > ҚАЗЗАҚ >ҚАЗАҚ болып ҧяңдануға кҿшті. 

Сҿйлемдегі ҧлы жаңалықтың бірі ҤШ АРЫС тіркесінің жазылуы екені 

белгілі. Бҧл қазақ шежіресіндегі АҚАРЫС, ЖАНАРЫС, БЕКАРЫС болып 

айтылатын ҚАЗАҚ БАБАНЫҢ ҥш ҧлының есімінде қазірге дейін айтылып 

келеді. Бҧлардың есімдері Ҽбілғазы ханның «Тҥрік шежіресінде» КҤН, АЙ, 

ЖҦЛДЫЗ [3] болып айтылған. 

Египет еліндегі ежелгі Унас пирамидасындағы кҥлбізік жазуының 

мағынасы 

 

Египет еліндегі Саккараадағы Унас пирамидасы туралы фильмді [4] 

жҽне ондағы кҥлбізік жазуын да осы ақпан айының он ҥші кҥні кҿріп 

тамашаладым. Бҧның да ең тамашасы жазуда ҚАССАҚ ЖҼНЕ АҚ АРЫС 

бабаларымыздың есімдері жазылған. Енді осы жазудың фильмнен 
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ҥзіндісуреті мен қол кҿшірмесін келтірейік: 

 

 
 

 
 

 

Аудармасы: Ажа ҚАЗАҚтың-ақ, -ақ, -ақ АҚ АРЫС елі. 

Мҧнда анау айтқан тҥсініксіз сҿз жоқ. Оқ сҿзі кҥшейтпелілік мағынаны 

білдіретін шылау сҿз. Бҧл шылаулар ерте кезде еріндік дауыстылар О, Ҿ 

арқылы қоллданылатын болған.  Қазір бҧл шылаулар тек езулік А, Е 
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дауыстылары арқылы -ақ, -ек болып қолданылады.Ал АЖА сҿзі туыстық 

мағынадағы ҥлкендікті білдіретін қазіргі ҼЖЕ сҿзімен мағыналас, тҥбірлес 

сҿз. Бҧл сҿз қазір «Ай дейтін АЖА, қой дейтін қожа жоқ» деген мақалда ғана 

сақталған. Унас пирамидасында қолданылған ҚАССАҚ ЖҼНЕ АҚ АРЫС 

тектес ҧлтымызға тҽн есім сҿздер ҚАЗАҚ ҧлтының шежіресіне, ежелгі 

тарихына қатысты аса қҧнды мҽліметтер болып табылады. Шежіремізде ҽліге 

дейін қолданылып келе жатқан АҚ АРЫС есімі ежелгі заманда жазылып 

қалған дерекжазбадан шыққан соң, қалған ЖАНАРЫС, БЕКАРЫС аталар 

атының да кҿне жазба деректерден шығып қалуы алыс емес деуге болады. 

Египет елінің ежелгі Менкаур пирамидасындағы бірінші кҥлбізік 

жазуының мағынасы 

Ақпан айының 14 кҥні Гизадағы Менкаур пирамидасы туралы тҥсірілген 

фильмді «Ютубтен» [5] кҿріп отырғанда, ҥлкен тас блогына терең ойылып 

тҥсірілген бейне назарымды аударды. Арнайы зер салып қарағанда, бейненің 

кҥрделі графема ҽдісімен жазылған жазу екенін аңғардым. Сҿйтіп кҥрделі 

графеманы бҿлшектеп оқудың сҽті тҥсті. Енді сол бейненің фотосуреті мен 

қолкҿшірме суретін ҧсынайық: 
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Транскрипциясы: аС
1
ыЗ аЛП аДЖ

і
а ҚаС

1
С

1
аҚыНҚҤЧ

4
 аР

1
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1
 еЛ

2
іНК 
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2
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1
, аЛЧ! 

Аудармасы: Асыл, алып, ажа ҚАЗАҚтың ҤШ АРЫС елінің ЕСІ, АҚЫЛ-

ОЙы ақ, ар, есті шығара таңғалдыратын СЫЙҚЫР, ҚҦМАР! 

Жазудағы Қазақ елі-Ҥш арысының есті шығара таңғалдыратын 

СЫЙҚЫР-ҚҦМАРлы АҚЫЛ-ЕСініңқаншалықты АҚ, АР, АЛЫП екенін 

жердің екі бҧрышындағы Египет пен Карелиядағы алып тастардаҚаС
1
С

1
аҚ 

ҤЧ
4
 аР

1
ыСболып бірдей жазылуы-ақ аңғартады. 

Египет елінің ежелгі Менкаур пирамидасындағы екінші кҥлбізік 

жазуының мағынасы 

Менкаур пирамидасындағы екінші кҥлбізік жазуы ‒ ДҤНИЕ 

ЖҤЗІНДЕГІ ЕҢ ДАҢҚТЫ ЖАЗУ аталатын жазу болайын деп тҧр! Ҿйткені 

бҧл жазуда пирамиданың не ҥшін салынғанын анықтайтын жҽне оның 

тҥркіше атының қандай болғанын бҥкіл ҽлемге жариялайтын ЕСІМ-АТАУы 

ЖАЗЫЛҒАН! Пирамиданың не ҥшін салынғаны ҽлемдегі ғалымдардың 

шешуін осы кҥнге дейін таба алмай келе жатқан, бастарын қатырып жҥрген 

мҽселелердің бірі еді. Оның шешуі енді табылды деп сҥйіншілеуге, ҽлемге 

жар салуға толық болады! Енді жазудың фотосуреті мен қол кҿшірмесін 

ҧсынайық: 
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Транскрипциясы: аР
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Аудармасы: Ар ақыл-ой ҤЙінде  ес-аңы ШЕБЕР ҒАРЫШ ЕБ-ҤЙі анық 

АНТ тектес ЖАЗУ-ақ (СЫЗУ) ҿзі! 

Жазу пирамидада жазылған соң АРЧ ЕБ-ҤЙНі пирамиданың сол 

замандағы аты екені ҿзінен ҿзі-ақ белгілі болады.Кҿп ғалымдар қазіргі 

кездегі ҤЙ сҿзі ежелгі ЕБ сҿзінен ҿзгерген деп ойлайды. Ал шындығында бҧл 

екі сҿз де тілімізде қатар қолданылған сҿз. ҤЙН[6]сҿзі бізге ең алғаш енесей 

жазуында кездесіп, ЙН бірігіңкі дауыссыздар таңбасымен оқылды. Арч араб 

тілінде сақталған сҿз. Оларда қазір бҧл сҿздегі кҿне Ч дыбысы ҧяңданып Ш 

дыбысына ҿзгерген жҽне басқы дыбысы ʻайн дыбысымен    عرش ʻАРШ болып 

айтылады. 

АРЧ сҿзі кҿне заманда тілімізде актив сҿз ретінде қолданылғаны 

байқалады. Мысалы, Қҧран кҽрімде кездесетін ғарыш жҽне кҥрсі (орындық) 

сҿздері кҿне замандардағы ақындар еңбектерінде АРСЫ менен КҤРСІде деп 

қолданылғанын оқығаным есімде. Сонда осы сҿз ерте замандағы тілімізде 

АРЧ // АРШ // АРС нҧсқаларымен қолданылғаны сезіледі. Тағы бір дҽлел 

ретінде келтіруге болатын мысалға «қадамды аршындап немесе қарыштап 

басу» тіркестерін келтірсек, АРШ(ын) пен ҚАРЫШ сҿздері ҧзақтық 

мағыналарымен тҥбірлес сҿздер екені аңғарылады. Қарыш сҿзіндегі Қ 

дыбысы жоғарыда келтірген ʻайн дыбысымен сҽйкес дыбыстар. Мысалы, 

араб тіліндегі ʻАЛИ сҿзі қазақ тілінде ҒАЛИ, ҚАЛИ ҿзгешелігімен 

қолданыла береді. Соңғы дҽлелге ҧзақтық мағынасын білдіретін АЛЫС сҿзін 

АРЫС сҿзімен тҥбірлес деуге келетінін келтірмекшіміз. Ҿйткені ҧзақтықтың 

ең алыс мҿлшері жҧлдыздар мекені КҾК кеңістігі десек, екі сҿз де бір 

мағынамен кҿне замандарда кезек қолданылған деуге болады. Тҥркі 

тілдерінде Р // Л дыбыстарының сҽйкестігі мойындалған қағида екені мҽлім. 

Қысқа қорытындылағанда ежелгі замандарда пирамиданы тҥркі 

халықтары ҒАРЫШ ҤЙІ деп атаған. Ол замандағы тҥсінік бойынша кҿне 

адамдардың қҧдайыТҼҢІРІнің мекені кҿк аспан немесе ғарыш болып 

есептелген. Кҿне тҥрҥктер аспан мен қҧдайын ТҼҢІРІ деп атаған. Яғни, АРЧ 

деген сҿздің мағынасы аспан мен ТҼҢІРІні де білдірген деуге болады. 

Сондықтан ежелгі замандағы пирамиданың аты мен қызметі қазіргі АЛЛА 

ҤЙІ ‒ МЕШІТТІҢ қызметі мен атына сҽйкес болған деп тҥйіндейміз.Бҧған 
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араб тіліндегі мешіттің аты БҼЙТУЛЛАҺ (АЛЛА ҤЙІ) та сҽйкес келеді. 

Қосымша тҥсіндірсек, АРЧ ЕБ-ҤЙНі (пирамида) ТҼҢІРІге СЫЙЫНУ 

ҤЙі болған жҽне сол сыйыну ҥйінің атын білдірген. Ежелгі мегалит 

тастардағы жазулар бойынша бҧл айтылған тҧжырымдар баяндама мҽтініне 

сай қысқаша тҧжырымдалды. Кең тҥрдегі қорытулар болашақ еншісіне 

қалдырыла тҧрады дейміз. 
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Аннотация 

Мақалада «Ютуб» ҽлеуметтік желісінде жарияланған Карелия мегалиті мен 

Египет пирамидалары жайындағы фильмдер бойынша дайындалған, ежелгі тҥркі 

кҥлбізік жазуымен жазылған мҽтіндердің оқылуы мен мазмҧны баяндалады. Египет 

пирамидалары аса ҥлкен мегалит тас блоктардан қаланған. Сондай мегалиттер 

қолданылған қҧрылыстар дҥние жҥзінің тҥкпір-тҥкпірінен табылуда. Солардың бірі 

Ресей еліндегі Карелия жерінде орналасқан. Сол мегалиттерді мҧқият қарау 

нҽтижесінде одан кҿне тҥркі ҽліпбиі бойынша жазылған жазулар анықталды. Жазудың 

тілі де тҥркі тілінде баяндалған. Мысалы, Карелия жазуынанқазақ ҧлтының ежелгі есімі 

ҚАССАҚ сҿзі шықты. Бҧл жазуда қазіргі қазақ ҧлтын қҧрайтын БЕРІШ руының аты 

БЕРЧ болып қолданылғаны да анықталды. Бҧндағы РЧ бірігіңкі дауыссздары бҧрын 

кездеспеген жаңа таңбамен белгіленген. Бҧл бірінші рет кездесіп, мағынасы да алғаш 

рет анықталып отыр. ҚАССАҚ этнонимі Египеттің Унас жҽне Менкаур 

пирамидаларында да жазылған. Менкаур пирамидасында жаэылған екінші жазуда 

пирамиданың тҥркіше атауы мен қызметін анықтайтын сҿз оқылды. Ол: АРЧ ЕБ-ҤЙНі 

деп аталған екен. Мағынасы ҒАРЫШ ҤЙІ болады. Ал қызметі қҧдайға сыйыну орны 

болғаны аңғарылды.  

Аннотация 

В статье излагается о дешифровках древнейших текстов, написанных на 

древнетюркском руническом алфавите и о их значениях, которые были встречены в 

материалах фильмов о мегалитах Карелии и пирамидах Египта, опубликованные в 

соцсети «Ютуб». Пирамиды Египта тоже были строенытакими же огромными 

мегалитами. Данное время стройки, которые были строены такими мегалитами 

найдутся  во всех уголках нашей планеты.Одними из них считается мегалиты Карелии, 

которые расположены в России. По результатам тщательной наблюдении таких 

мегалитов были обнаружены надписи написанные древнетюркским руническим 

алфавитом. И язык надписей также определен языком тюркским. Для доказательства 

того можно представить древнейшее название этнонима казах как в форме КАССАК,  
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прочтенное в мегалите Карелии.В этой надписи так же было определено древнейшее 

название рода БЕРИШ казахской национальности как в написании БЕРЧ. Слитные 

согласные РЧ в слове БЕРЧ были встречены впервые, которые были значимы особенным 

знаком, и они являются новостями в тюркологии. Этноним КАССАК так же написан в 

пирамидах Унас и Менкаур Египта. Во второй надписи написанной в пирамиде Менкаур 

прочтено тюркское название слова пирамида. Оно было названо какАРЧ ЕБ-ҤЙНі, 

переводится как МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ РАДИ ГОСПОДА. И определено древнейшее 

предназначение пирамиды как местодля услуги для молитвы господу БОГу. 

Summary 

The article describes the deciphering of the most ancient texts written in the ancient Türkic 

runic alphabet and their meanings, which were met in films about the megaliths of Karelia and 

the pyramids of Egypt, published on the social network ―Youtube‖. The pyramids of Egypt were 

also built by the same huge megaliths. This time of construction, which were built by such 

megaliths can be found in all corners of our planet. One of them is the megaliths of Karelia, 

which are located in Russia. According to the results of careful observation of such megaliths, 

inscriptions written in the ancient Turkic runic alphabet were discovered. And the language of 

the inscriptions is also defined by the Turkic language. To prove this, the ancient name of the 

ethnonym Kazakh can be presented as in the form KASSAK, read in the megalith of Karelia. In 

this inscription, the oldest name of the BERISH genus of Kazakh nationality was also defined as 

in the writing of BERCH. The fused consonants RCH in the word BERCH were met for the first 

time, which were significant special sign, and they are news in Turkology. The ethnonym 

KASSAK is also written in the pyramids of Unas and Menkaur of Egypt. In the second inscription 

written in the pyramid of Menkaur, the Turkic name of the word pyramid is read. It was named 

ARCH EB-UYNi, translated as PRAYER HOUSE FOR THE LORD. And the most ancient 

destination of the pyramid is defined as a place for a service for prayer to God. 

 

 

ТҤРКІСТАН – ТҤРКІ ҼЛЕМІНІҢ ГЕНЕЗИСІ 

 
Джумағалиева Алмагҥл Асановна, Жҥсіпова Меруерт Жайылханқызы, 

Бағыланбаева Нҧргул Яхобқызы 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 

Қармақшы аграрлы – техникалық колледжі 

 

Кеңістік – барлық нҽрсенің, ал уақыт – бҥкіл оқиғаның ҿлшемі. Уақыт 

пен кеңістіктің кҿкжиегі тоғысқан кезде ҧлт тарихы басталады. 

Қазақстан тарихы қазіргі заманауи ғылым тҧрғысынан қарағанда 

тҥсінікті болуға тиіс. Оған қажетті дҽйектеріміз де жеткілікті. Қазақ халқы 

ҿзінің жерін, елін, тҽуелсіздігін сақтап қалу жолында талай қуғын-

сҥргіндерден ҿтіп, «ат ауыздығымен cy кешкен, ep толарсақтан саз кешкен» 

замандарды ҿткерген. Қазақтың кең-байтақ, қазынаға бай жеріне, берекелі 

еліне сырттан кім кҿз алартпады дейсіз. Жайылымдық жер, жазиралы 

алқаптар мен сан тарау сауда жолдары ҥшін болған қақтығыстар ҥздік-

создық жалғаса келе ондаған жылдарға созылған соғыстарға айналғаны 

тарихтан мҽлім. Солардың бҽрінде қазақ халқының «мың ҿліп, мың 

тірілгенін», тарихи-тағдырдың тҧщысынан гҿрі ащысын кҿп татқанын жақсы 

білеміз.Сан ғасырлық тарихымыздың асыл қазыналары тҥгел ашылды, 

жҥмбақтары тҧтас шешілді деу асылық болар. Тҥгенделмеген дҥниеміз, 
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қалпына келтірілмеген қатпарлы тарихи шындықтарымыз ҽлі де қаншама. 

Егемен ел болып, еңсе кҿтергелі бері ғасырлар ауқымына жҥк боларлық 

қыруар шаруа атқарылса да рухани кемелдікке қол жеткізу ҥшін алдағы 

уақытта да тынымсыз ізденіс, тыңғылықты зерттеулер бір сҽтке 

толастамайды деп ойлаймын. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласы жаяу 

қалып бара жатқан рухымызды ат жалына мінгізуді, мешеуленіп бара жатқан 

мҽдениетімізді мҽйектендіруді парасаттылықпен тереңнен қозғап, осы 

мақсатта жеті қырдан қалай асуға нақты жол кҿрсетіп, халқымызды ҿркениет 

ҿріне  жеткізетін сауапты жорықты бастап берді. Енді «Батырлар 

жырындағыдай» «Атылмасаң саған серт, ата алмасам маған серт» деген 

жолайрық тҧр алдымызда. Қорамсаққа қол салу керек, қол салғанда мол салу 

керек.  Қазақ елі бабаларымыздың, ҽсіресе қазақтың тарихынан мҥлде 

мақҧрым ҿсті. Ҽлемдік тарихты, Ресей империясының тарихын бес саусақтай 

біліп ҿстік, ҽргідегі сақ, ғҥн тҥгілі, бергідегі тҥркілерге қазақты жолатпады. 

Тҽуелсіздік алмағанда бҥгін шым батып, сайда санамыз, қҧмда ізіміз 

қалмайтынын енді ғана саралап отырмыз. Ресей патшасы екінші Екатерина 

айтқан бір сҿз бар: «Қазақтар ҽргі тарихын білсе, жер жҥзін жаулап алады» 

деген. Тегін айтылмаған. 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында ғҧмыр кешкен Алаш 

арыстарының тарихи жадына таңқаласың. Басқа мамандық иелері тҥгілі 

ақындарына шейін сақ, ғҧн, тҥркі тарихын совет дҽуіріндегі біршама дҥмше 

тарихшылардан артық білген. Бір Шҽкҽрім мен Мағжан жазып қалдырған 

тарихтың ҿзі жетерлік. Ҧлы Абай да тарихқа бет бҧрып отырған. Қара сҿздері 

мен поэмалары соған дҽлел. Данышпан ақын қырық бесінші қара сҿзінде 

жҽне «Біраз сҿз қазақтың тҥбі қайдан шыққандығы туралы» мақаласында 

тарихымызға қалам тартқан. Бҧл мақаласында «Біздің қазақтың ықыласы 

атасын ғарабтан шықты дегенді, яғни Исраилден шықты дегенді айтады. 

Онысы – ҽрне Тауарихтан хабар тисе, сол жақтан тигендіктен, ислам діні 

бҧрынғы ата-бабаларды ҧмыттырып, діндестерді жақын кҿрсеткендіктен 

артқы жағы хабарсыз қараңғылықта қалғандықтан болған іс» деп жазады. 

Абай атамыз адам екі тараптан тараған дейді. Бірі – Ҥндістаннан, екіншісі – 

Моғол жағынан екенін атап кҿрсетеді. Моғол деп тҥркілерді айтып отыр. 

Тағы бір мҽн беретін жай – Абай дінге кіргізу ҥшін ата-бабаларын 

ҧмыттыратынын, мҧның бҽрі  тарихтан хабарсыз болғандықтан дейді. Абай 

қазақтың тегі Моғолдан, яғни тҥркіден тарайтынын тайға таңба басқандай 

жазып қалдырған. 

Шҽкҽрім «Тҥрік, қырғыз-қазақ һҽм хандар шежіресі» еңбегінде 

«Ҽбілғазы хан һҽм басқа мҧсылман шежірелерінде ең бҧрын от жаққан, 

пешті жылы ҥйді шығарған тҥрік», «Нҽсілі бір болмаса да, екі тҥрік ағайын 

болғысы келсе, бір жерін қанатып, қандарын сҥтке, яки қымызға қосып ішеді 

де, қаны қосылған қарындас болдық дейді. Оны Анда дейді. Біздің қазақтың 

қҧдан-анда дегендегі Андасы осы сҿз» деп жазады. Темучин мен Жамҧқаның 

қалай анда болғаны тарихтан мҽлім. Келе-келе қазақтар одақ қҧрғанда, туыс 
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болғанда ақ байтал сойып, бауыздау қанын сҧқ саусақтарымен маңдайларына 

басып, етін бірге жеген. Қазір қҧдаға қҧйрық-бауыр асату сол кҿне 

тҥркілерден жеткен бабалар жаңғырығы болса керек. 

Ақын Мағжан бҥгінгі кҿп тарихшыларымызға қарағанда, кҿне тарихты 

қолмен қойғандай жіліктеп береді. 

«Пайғамбар ҿлеңінен ҥзінді: 

Тҥн баласы… Тҥн жолына тҥскен ол, 

Сақаусың деп Мҧса тілін кескен ол, 

Тҽңірінің сҥйікті ҧлы Айсаның 

Тітіркенбей ҧрттап қанын ішкен ол»… 

… Ерте кҥнде отты Кҥннен Гун туған, 

Отты Гуннен от боп ойнап мен туғам, 

Жҥзімді де, қысық қара кҿзімді 

Туа сала жалынменен мен жуғам. 

«Алыстағы бауырыма» ҿлеңінен ҥзінді: 

Япырмай, емес пе еді алтын Алтай 

Анамыз бізді тапқан, асау таудай! 

Бауырында жҥрмеп пе едік салып ойнақ, 

Жҥзіміз емес пе еді жарқын Айдай?! 

Алалы алтын сақа атыспап па ек, 

Тебісіп бір тҿсекте жатыспап па ек? 

Алтайдай анамыздың ақ сҥтінен 

Бірге еміп, бірге дҽмін татыспап па ек? 

Алтайдың алтын кҥні еркелетіп, 

Келгенде жолбарыс боп, 

жаңа ер жетіп. 

Ақ теңіз, Қара теңіз ар жағына, 

Бауырым, мені тастап, қалдың кетіп!» 

Мағжанның ҧшқыр қиялы Қара теңіздің де, Ақ теңіздің де ар жағына 

шарықтайды. Бҧл – ақынның қҧр бос қиялы, ҽдемі ҽсерлеуі емес. Нақты 

тарихи деректі жыр арқауына айналдыруы.Тарихқа нақты дерек, шынайы 

факті керек. Қырым тҥбегінің Патша заманындағы (1792 жыл) жҽне Кеңес 

одағы орнаған кездегі картасында (1924 жыл) Қазақ руларының атымен 

аталған елді мекендер атойлап тҧр. Арғын, Найман, Керей, Қыпшақ, 

Қоңырат, Жалайыр, тіпті Тама мен Тҥйте де бар екен. 

Мағжан қазақ тарихын былай бастайды: 

Тҥркістан – екі дҥние есігі ғой, 

Тҥркістан – ер тҥріктің бесігі ғой. 

Тамаша Тҥркістандай жерде туған 

Тҥріктің тҽңірі берген несібі ғой. 

Ертеде Тҥркістанды Тҧран дескен, 

Тҧранда ер тҥрігім туып ҿскен 

Тҧранның тағдыры бар толқымалы, 

Басынан кҿп тамаша кҥндер кешкен. 
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Тҧранның жері де жат, елі де жат, 

Қҧйындай бастан кешкен кҥні де жат! 

Тҧранды тҥгелімен билеп тҧрған 

Ертеде ертегі хан Афрасиаб. 

Тумайды адамзатта Шыңғыстай ер, 

Данышпан, тҧңғиық ой, болат жігер. 

Шыңғыстай арыстанның қҧр аты да 

Адамның жҥрегіне жігер берер. 

Шыңғыстан Шағатай, Ҥкітай, 

Жошы, Тҿле – 

Атаға тартып туған бҽрі бҿрі. 

Шыңғыстың қол бастаған екі кҿзі: 

Жолбарыс Сҧпытай мен кҿкжал Жебе. 

Тҥріктің кім кеміткен музыкасын. 

Фараби тоғыз шекті домбырасын 

Шерткенде тоқсан тоғыз тҥрлендіріп, 

Жҧбанып, кім тыймаған кҿздің жасын?! – 

деп ертедегі тҥркілердің біртҧтас мемлекет болып, оның кейін ҽр тҥрлі 

қанды шапқыншылықтарды бастан кешіру салдарынан ҽуелгі атын да, атағын 

да жоғалтып алған тарихын баяндап береді. Соның ішінде кҿне Тҧранның 

тарихтан ҿшуінде ҿлшеусіз рҿл атқарған – Араб халифатының 

шапқыншылығын есімізге тҥсіре отырып,  дін мен тілден, ҽдет-ғҧрып пен 

салт-дҽстҥрден айырып қана қоймай, сондай ғажайып қҧндылықтардың 

жойылуына барынша кҥш салған жаулап алушылардың пиғылын 

ҽшкерелейді. Осы аралықта «Араб халифаты тҥрік елінің ата мҧрасы болған 

оймақ жазуын істен шығарып, осы арқылы келер ҧрпақ жас буынды 

ҿткендегі ата тарихынан мҥлде қол ҥздіріп жіберген. Аз-кем тарих беттерін 

ақтарғанда аңдағанымыздай діні мен тілін, дҽстҥрі мен ҽдет-ғҧрпын ала 

келген араб халифаты Тҧран ҿлкесін 705-715 ж талан таражға ҧшыратып, 

халқын қырып жойды, сҿйтіп Тҧран атауын Тҥркістан атауымен алмастырды. 

Тҧранның тарихтағы атауы осылайша тарихтан ҿшті. Бірақ сол ҿшкен 

тарихты жаңғыртып жырға қосқан Мағжан ақынға қалай тҽнті болмайсың. 

Тҧран тарихын ғана емес кҿз алдымыздағы Тҥркістан тарихын да ҧмытып, 

бауырлас тҥріктерден теріс айналған сҽттер де кешегі тарихтың еншісіне 

айналып бара жатыр. 

Мағжанның тарихты ҥстірт емес, тҥбегейлі білгені таңқалдырады. 

Қазақты Сақ ханы Афрасиабтан (Ер Тонга) бастап, Абылай ханға ҽкеліп бір-

ақ тірейді. Афрасиаб Ҽмудариядан Енисейге (Енесай) шейін созылып жатқан 

Тҧранды билеген сақ. Жобамен біздің дҽуірге дейінгі ІV-VІ ғасырда ғҧмыр 

кешкен. Аты Фирдоусидің «Шахнамесінде» бар. Қазіргі Самарқанның 

жанында Афрасиаб деген қала болған. Бҧқарада жерленген дейді 

тарихшылар. Мағжан ер Тҥріктің баяғы рухын аңсайды. Жҿні бар. Анығында 

Мағжанша суреттесек, Сақ, Ғҧн, Тҥрік қоңыраулы найза қолға алса, Тынық 

мҧхит пен Атлант мҧхитының арасындағы Еуразия қҧрлығына ат ойнатып, 
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ойран салып, Шығыста шай ішіп, Батыста ет жеген. Қытайың қалтыраған, 

Римің дірілдеген. 

Ғҧн қаһаны Мҿде (Шҽкерім шежіресін қараңыз) Қытайдың Лю Бань 

бастаған 300 мың ҽскерін талқандап, ҽйгілі Хань империясы 23 жыл алым-

салық тҿлеп тҧрған. Бҧл шамамен біздің жыл санауымызға дейінгі 209 жыл 

болу керек. Бҧған дейін Цинь империясы тҧсында Ғҧндардан қорғану ҥшін 

Қытай қорғаны салынған. Қытайдың ғҧндардан қорыққаны сонша биіктігі 6-

10 метр, ені 5-6 метр қорғанды 5000 километрге екі жылда салып бітірген. 

Ал, Батыс Ғҧндардың қаһаны Еділ (Атилла) Рим империясын тізе бҥктіріп, 

Жерорта теңізінің батыс жағалауына шейін жеткені тарихтан мҽлім. Шығыс 

тағы Ғҧн империясы мен батыстағы Рим империясының тотемі (пірі) де 

бірдей. Римнің негізін салған Ромул мен Ром қасқырдан туған деген аңыз 

бар. Екі баланы емізген қасқыр бейнесі Римде бҥгін барып кҿрсең де тҧр. 

Туристер қызыға тамашалайды. Алтайдан тараған кҿшпенділер де кҿкбҿріні 

пір тҧтады. Тҥркілердің атасы Ашинаны апанда асыраған қасқыр туралы 

аңыз бізде де бар. Кездейсоқтық емес шығар. Бір қазанға екі қошқардың басы 

сыймайтыны тағы бар. Ақыры біздің кҿкбҿрі Рим қасқырын жеңіп, 

батыстағы алып империя ыдырап тынғаны тарихтан мҽлім. 

Шыңғыс ханның немересі Қҧбылай Тынық мҧхиттың жағалауына шейін 

жаулап, Жапонияны басып ала жаздаған. Жер қайысқан қолы теңіздегі 

алапат дауылдан опат болып, жапондар аман қалған. Корей тҥбегінде де 

кҿшпенділер ат ойнатқан. Тҧран даласындағы балбал тастар Кореяда да тҧр. 

Шыңғыс хан мен ҧрпақтары да Тынық мҧхиттан (Қҧбылай) Адриат теңізіне 

дейін жаулап, Еуропаңызды жҥрелеткен. Қазақтар «Ҧлың – Ҧрымға, қызың – 

Қырымға. «Балқантау – ол да біздің барған тау» дейді. Сонау ықылым 

заманнан бізге жеткен бабалар сҿзі ғой. Ҧрымы – Рим, Қырымы – белгілі, 

Балқантауы – Балқан тҥбегі. 

Елбасы Н.Назарбаев «Ежелгі заманда-ақ Қазақстанның Орталық, 

Солтҥстік жҽне Шығыс аймақтарында таукен ҿндірісінің ошақтары пайда 

болып, қола, мыс, мырыш, темір, кҥміс пен алтын қорытпалары алына 

бастады» деп жазады «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласында. Шҽкҽрім 

қажы жазғандай от жағып, пеш салған бабаларымыз соққан қару-жарақ, ат 

ҽбзелдері, тҧрмысқа қажет ыдыс-аяқ, ҽшекейлері озық, сапалы, бҥгінгі тілмен 

ҽдіптесек ҽлемдегі ең ҥздік жоғары технология болатын. Тақымында – 

тҧлпары, қолында – алдаспаны мен кҿк сҥңгісі, ҥстінде – сауыты бар ҽскер ол 

дҽуірде ешкімге дес бермейтіні белгілі. Металл қорытатын пештерді 

археологтар осы ҿз облысымыздағы Жезқазғаннан, Балқаштан, 

Қарқаралыдан жҽне басқа жерлерден тауып отыр. Сақтардың Алтын адамы 

Кенттен табылды. Сақ патшасының киімдерінің, ҽшекейлерінің жҧрнағының 

ҿзі кҿз жауын алды. 

Тарихынан жеріген халық ҧлт ретінде жойылады. Міне, енді қорамсаққа 

қолды мол салып, жебені шірене тартатын кез келді. 

Сонымен Тҥріктің қара шаңырағы – қазақта. Қара шаңырақты ҽуелетіп 

тҧрған ошақтың ҥш бҧтындай ҥш ҧстыны (тастабаны) бар. Бірі – Алтай, бірі 
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– Тҥркістан, бірі – Тілі. Бҥкіл тҥркі тектес ҧлттар Алтайдан таралғаны аз 

айтылған жоқ. Ал, Тҥркістан бҥкіл тҥркі жҧрағатының рухани астанасы.  

Эстонияның Еуропадағы ҽйгілі жоғарғы оқу орындарының бірі – Тарту 

университетінің музейінде қойылған ҿте кҿне глобуста тек Тҥркістан қаласы 

ғана тҧр екен. Глобус 1800 жылғы. Бҧл дегеніңіз ежелден Тҥркістан 

тҥркілердің астанасы болғанының айғағы. 

Қара шаңырақ қазақта. Мҧны Ҧлы Мағжан баяғыда айтып кеткен. 

«Тҥркістан» ҿлеңінен ҥзінді: 

Тҧранда тҥрік ойнаған ҧқсап отқа, 

Тҥріктен басқа от болып жан туып па? 

Кҿп тҥрік енші алысып тарасқанда, 

Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па? 
Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. «Ана тілі» газеті 2019 жыл 

2. М.Жҧмабаев «Кҿп томдық шығармалар жинағы» 1-том 

 

 

ТҤРКІСТАН – ТҤРКІ ҼЛЕМІНІҢ ГЕНЕЗИСІ 

 
Баймағамбетова Гҥлбада Матығҧлқызы 

Арал индустриалды –техникалық колледжінің 

қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің оқытушысы 
  

Менің елім-Қазақстан! Қандай мҽртебелі, кеудеңде мақтаныш пен ҿрелік 

отын лаулатар қасиетті ҧғым. Бҥгінде Қазақ елі жер-жаһанға татулық пен 

берекенің, бейбітшіліктің ордасы ретінде танылды. Ал мҧндай зор мҽртебеге 

ие болу жолында ата- бабаларымыз жан аямай кҥресіп, Ҧлы даланы кейінгі 

ҧрпағына ҧлы мҧра етіп қалдырды. 

...«Абылай хан дҥниеден ҿтер алдында Бҧқар жыраумен қоштасып:- 

Қанша жыл ҿмір сҥріп, жасағанымнан не пайда, қазақтың арқасын тамға, 

аузын нанға сҥйегенім жоқ, бҧл бір. Ақбозаттың қҧнын ер қҧнына теңегенім 

жоқ, екі. Мылтығымның қҧнын екі ердің қҧны дегенім жоқ, ҧста мен 

етікшінің қҧнын жарты қҧн дегізіп кесім кестіргенім жоқ, мҧным ҥш. Осы ҥш 

арманым бойымда кетті  .» деген екен. Абылай ханның осы ҥш арманының 

орындалып келе жатқаны байқалады. Бҧл қазақтың басын біріктірсем, яғни 

«Мҽңгілік Ел» етсем дегенін, ел болашағын тереңнен ойлағанын білдіреді 

емес пе?.. 

Бабаларымыздың ҿткен жолына қарасақ, сонау ҿткен заманда арман 

болған тҽуелсіз ел, Мҽңгілік ел болу бҥгінде Президенттің алға қойған игі 

бастамаларында  жарқын кҿрініс беріп тҧр. Президент атап ҿткендей, 

«Мҽңгілік ел» -Қазақ елінің ҧлттық идеясы. «Ырыс- ынтымаққа жолығады, 

дҽулет –бірлікпен толығады» деген халқымыздың даналығын еске алсақ, 

«Ҧлы даланың жеті қырын»ел алдында нақтылап айтып берген Мемлекет 

басшысының алдында ҽлі де халқын биіктерге жетелейтін ҧлы мҧрат жатыр. 

Н.Ҽ Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласы- мазмҧны 
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терең мақала дер едім. Осы уақытқа дейін тҽуелсіз Қазақстан тарихымен 

терең айналысқан тҧлға бола қойған жоқ. 

Тҧңғыш Президент мақаласында мақтаныш сезімін тудыратын кезеңдер, 

тарихтың тартымды беттері кҿрсетілген. Мақаланың кіріспесінде Қазақ елі 

мен оның байырғы халқы – қазақ халқын, басқа ҿркениетті елдермен 

салыстыра отырып, тарих толқынында ҥздіксіз дамып келе жатқан ҿркениет 

ретінде қарастырған. Қазақ халқында жеті – қасиетті сан. «Жеті атасын 

білмеген жетесіз», «жеті қазына», «жеті» саның қадірлеу кҿне заманнан 

басталады. Елбасы Н. Назарбаев жаңа мақаласында осы қасиетті жеті санын 

қолдана отырып, Ҧлы даланың жеті қырын ерекше жеткізіп, сипаттаған. 

Ҧлы даланың жеті қырының кез келгені – Қазақ елінің ҿміріндегі ерекше 

мҧра. Атқа міну мҽдениеті, ежелгі металл ҿндіру мен ҿңдеу технологиясы, ҿз 

жазуы мен мифологиясы бар озық мҽдениетті Қазақ елінің рухани бай-

лығының айшықты белгісі – «аң стилі ҿнері», бҥкіл ҽлемді тамсандырған 

Дала ҿркениетінің жҽдігері − «Алтын адам» жауынгері, тҥркі ҽлемінің бесігі 

саналатын Алтайдан бастау алатын тҥркі тарихы, ҽлемдік экономиканың 

ҿркенденуіне септігін тигізген − Ҧлы Жібек жолы жҥйесі, Қазақ елінің ҧлт-

тық брендіне лайықты алма мен қызғалдақтар, еліміздің аумағында орын 

алған тарихи жайт қана емес, сонымен қатар ҽрбір қазақ ҥшін де аса қымбат 

қҧндылықтар. 

  Ҧлт тарихына деген кҿзқарасты анықтап алмай, ҽрі бабаларымыздың 

жҥріп ҿткен жолына деген біржақты жҽне теріс кҿзқарасты жоққа шығаратын 

іргелі еңбектер жазылмай ҧлт тарихын ҧлықтау ҽсте мҥмкін емес. Алаш 

ардақтысы Ахмет Байтҧрсынов «Сҿздің ең ҧлысы, ең сипаттысы – тарих» 

деген болатын. Демек, тарихымызды бҥтіндеу – ҿскелең ҧрпақ тҽрбиесінің 

толыққанды болуының басты кепілі болмақ. Елбасының «Ҧлы даланың жеті 

қыры» атты мақаласында бҥгінгі кҥнге дейінгі ҿткенімізді саралап, 

бҥгінімізді салмақтай таразылап айтып келе жатқан ҧшқыр ойлары мен 

тҧжырымдары жинақталып, барша Қазақстан жҧртшылығына ерекше ҥнмен 

қайыра жаңғырып жеткендей. 

Ҿткені жоқ елдер қаншама?! Ал ҿзгенің ҿзегін ҿртейтін ҿрелі тарих ҽр 

ҧлтта бола бермейді. Себебі, тарих – уақыттың тҿрелігімен, Тҽңірдің 

сыйымен келетін толғамды дҥние. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Ҧлы даланың 

жеті қыры» мақаласы дҥйім жҧртты ерекшелігімен елең еткізді. Мақаланың 

басты мақсаты – ҧмыт қалып бара жатқан салт-дҽстҥріміз бен бағаланбай 

қалған ҧлттық қҧндылықтарымызды жадымызға тҥсіріп, олардың қадір-

қасиетін білуді ҥйрету екені айдан анық. Тағы бір тҥсінгеніміз – осындай 

қҧндылықтарымыз арқылы ғана біз, қазақ халқы тарих сахнасынан 

кетпейтініміз, ҿшпейтініміз, алайда оны бағамдай алмасақ, ҿзіміз бір игі іске 

жаратпасақ, тарихсыз да, тамырсыз да қалатынымыз. 

Генезис қҧбылыстың тууы мен онан ҽрі дамуын бейнелейтін ҧғым 

екендігін баршамыз білеміз. Генезис дамудың белгілі бір кезеңін аңғартады. 

Тҥркістан-тҥркі ҽлемінің генезисі 

Қазақтардың жҽне Еуразияның басқа да халықтарының тарихында 

http://www.wikiwand.com/kk/%D2%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC
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Алтайдың алар орны ерекше. Осынау асқар таулар ғасырлар бойы Қазақстан 

жерінің тҽжі ғана емес, кҥллі тҥркі ҽлемінің бесігі саналды. Дҽл осы ҿңірде 

біздің дҽуіріміздің І мыңжылдығының орта шенінде Тҥркі дҥниесі пайда 

болып, Ҧлы дала тҿсінде жаңа кезең басталды. 

Қазақстан – кҥллі тҥркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». 

Бҥгінгі қазақтың сайын даласынан ҽлемнің ҽр тҥкпіріне тараған тҥркі тектес 

тайпалар мен халықтар басқа елдер мен ҿңірлердің тарихи ҥдерістеріне 

елеулі ҥлес қосты. Осыған байланысты, «Тҥркі ҿркениеті: тҥп тамырынан 

қазіргі заманға дейін» атты жобаны қолға алу қажет. Бҧл жоба аясында 2019 

жылы Астанада Тҥркологтардың дҥниежҥзілік конгресін жҽне ҽртҥрлі елдер 

музейлерінің экспозицияларына ежелгі тҥркі жҽдігерлері қойылатын Тҥркі 

халықтарының мҽдени кҥндерін ҧйымдастыру керек. Сондай-ақ, 

Википедияның ҥлгісінде Қазақстанның модераторлығымен Тҥркі 

халықтарына ортақ туындылардың бірыңғай онлайн кітапханасын ашу да 

маңызды.   Сонымен қатар жаңа облыс орталығы ретінде Тҥркістанды 

дамыту барысында оның халықаралық аренадағы беделін жҥйелі тҥрде 

арттыру қажет. Қазақстанның ежелгі астанасы халқымыздың рухани 

орталығы ғана емес, сондай-ақ, бҥкіл тҥркі ҽлемі ҥшін киелі орын болып 

саналады... 

Бҧл мақаладан ҥзінді ...Тҥркі ҽлемінің бесігі де – Қазақ жері. 

«Тҥркістан екі дҥние есігі ғой, 

Тҥркістан ер тҥріктің бесігі ғой. 

Тамаша Тҥркістандай жерде туған, 

Тҥріктің Тҽңірі берген несібі ғой», - деп, Мағжан Жҧмабаев жырлаған 

Тҥркістан қазірде дербес облыс деген мҽртбеге ие болды. Н.Назарбаевтың 

бҧлай жасауының салмақты себептерінің бірі – Тҥркістан жерінің қасиетті де 

киелі болуы жҽне Тҥркістанның рухани мекен екендігінде. 

Ҽлқисса, Тҥркістанның тарлан шайыры Мағжан ақын жырға  қосқан, 

ҽлдебір тарихи жазбаларда, яки, сирек кездесетін қолжазбаларда Тҧран деп 

аталған, ер тҥрік, ҿр тҥрік туған, тҧрған, ҿскен, ҿнген қасиетті қара топырақ  

сандаған ғасырларды бастан ҿткеріп, артта тастап, нешелеген сҧрапыл 

замандарға куҽ болып, кҿненің кҿзіндей, шежіренің ҿзіндей кейіпте тҥтінін 

тҥтетіп, бір ҧрпақтан екінші ҧрпаққа сҽлемхаттай жетіп отырған Тҥркістан 

топырағы... Қазақтың біртуар ҧлдарының бірі, ірі қайраткер Мҥстафа 

Шоқайҧлы ҿзінің «Тҥркістан» мақаласында : ... Тҥркістан-тҥркілер елі деген 

сҿз...Сонау ҤІ ғасырдың ҿзінде-ақ монғл дҽуіріне дейінгі кҿшпелілер 

империясын, тҥркі жҧрты қанатын жая қоныстанған кең байтақ аймақты 

сасонид ҽулеті кезіндегі ирандықтар осылай атай бастаған екен» деп жазған 

болатын.  «Сол  ҥлкен Тҥркістан аумағы...» Ал, доктор Баймырза һайт  болса 

былай жазған екен: «..Тҥркістан термині Иран тілдерінен енген «И» изафеті 

мен «стан» қосымшасы арқылы «Тҥркілер жҧрты» (елі, ҿлкесі) мағынасын 

береді.  Қазіргі кезде, ҽсіресе, 1945-50 жылдардан кейін, ҽлем тҥркілрінің 

бесігі ретінде танылған Тҥркістан атауын қолдану жҿнінде бірнеше пікірлер 

бар. «Тҥркістан» сҿзін дҧрыс тҥсіну жҽне тҥсіндіру айрықша мҽні бар 
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мҽселе...» Тағы бірқатар деректерге сҥйенсек , Тҥркістан атауын ІХ-Х 

ғасырларда ҿмір сҥрген араб-парсы тарихшылары мен географтары 

қолданғаны белгілі болып отыр. Алайда, сол кең мағынадағы Тҥркістан мен 

зҽулім –зҽулім кесенелері мен мҧндалаған мына Иассы-Тҥркістан 

шаһарының ҽңгімесі де, тарихы да, шежіресі де ҧштасып, ҧстасып жатқаны 

ақиқат қой. Мҧнда екеуін бір –бірінен бҿлуге болама?! Сол ҥлкен Тҧранның 

ордасы, кіндігі емес пе,бҧл Тҥркістан?! 

Ертеде Тҥркістанды Тҧран дескен, 

Тҧранда ҽр тҥрігім туып-ҿскен. 

Тҧранның тағдыры бар толқымалы 

Басынан кҿп тамаша кҥндер кешкен- деп, біздер ҥшін беймағлҧм, бірақ 

ақынға танымал тарихи дерек кҿзі бар.  Не себепті Тҧран атауы Тҥркістанға  

ауысқан? Мҧнда ҽлем тарихында ономастикалық ғылымда танымалы болған 

халықтық, отаршылдық, тоталитарлық топонимдердің  алмасу заңдылығы 

жатыр. Тҧран атауының-Тҥркістанға, ал Тҥркістан аталымының Орта Азияға: 

алмасу тарихында  басқыншылық, отаршылдық саясаттың қара таңбасы ҿз 

белгісін қалдырған. ҤІІІ ғасырда арабтардың ҧлы Тҧран жеріне жасаған 

басқыншылық жорықтарынан кейін жергілікті халықтардың дҥниетанымына, 

ҧстанған діні мен діліне, тілі мен ҽдет-ғҧрпына аяусыз қол салып қирата 

бастаған. Арабтар ҽуел бастан-ақ елді мекен, жер атауларын, кісі аттарын 

арабшалап ҿзгертуге, яғни, халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи 

санасын шаюға бар кҥшін салып басқты. Міне, соның бір кҿрінісі Тҧранның 

Тҥркістан  деп  аталуында жатыр. 

Ал Тҥркістан (Иассы) жайындағы алғашқы деректерді ІХ ғасырдың  

жазба мҽдениет ескерткіштерінен кездестіруге болады.Ол ҽуелде Шауғар деп 

аталды, кейінірек Иассы деп атала бастаған. ХҤ ғасырдан бастап Тҥркістан 

атанған. Тереңге меңдейтін тарихы, ҿзіндік аса бай дҽстҥрі бар. Шауғар-

Иассы-Тҥркістан ортағасырларда Оңтҥстік Қазақстан қалаларының ішінде 

Отырардан кейінгі екінші дҽрежеге кҿтерілген аса маңызды ғылым мен 

мҽдениет орталығы еді деп бҿле-жара айтуға болады. 

Жазба ҽдебиеттерде Тҥркістанның аты ҽсіресе Орта Азия, Таяу жҽне 

Орта Шығыс жҧртын Ҽмір Темір Кҿреген(1335-1405) билеген кезде жиірек 

айтылатын. Оның ҿзіндік себептері бар. Осы бір дала қыраны атанған 

қаһарлы қолбасшы Тҧран мен Иран жерінен жер қайысқан  қалың қол жинап, 

қатаң тҽртіп орнатып, кіндік қаласын Самарқан еткен Ҽмір Темір, ХІҤ 

ғасырдың соңғы ширегінде Алтын Ордаға, Ресейге қарай мойын бҧрған кезде 

Дешті-Қыпшақ пен Сырбойын мекендеген елдің кҿңілін аулау ҥшін оның 

қасиетті орталығы Тҥркістанға назар аудара бастайды. ... 

Сол Ҽмір Темір ҿз шығармаларын кҿне тҥркі тілінің қыпшақ-оғыз 

диалектінде жазған тҥркістандық сопы Қожа Ахмет Иасауиге ерекше ілтипат, 

қҧрметпен қараған... 

Ия, дҽл осы қалада жеке ҥлгі-ҿнегесімен барша тҥркі жҧртын ислам 

біліміне ҧйытқан, бҧдан кейінгі танымы мен тҥсінігін қалыптастырған, алпыс 

ҥш жасында ҿз еркімен қылуетке тҥсіп, Хақ дидарын кҿруді, яғни дҥниенің 
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ақиқатына жетуді мҧрат тҧтқан ҧлы піріміз Қожа Ахмет Иасауи тҧрған. 

Тҥркістан- Алтайдан ҿрбіген он сан тҥркі тайпаларының кең жазыққа 

тҥсіп, қайта тоқайласқан, тҧтас ҧлыс боп ҧйып, ортақ ділі мен дінін 

қалыптастырған қасиетті мекен, 

Тҥркістан- тоғыз жолдың торабына айналып, тҥркілер еліне ҽлемнің 

тҿрт қиырынан жаңалықтар жеткізген, тҥркілер туралы мағлҧматты да сол 

тҿрт қиырға таратқан, сҿйтіп, ҧлы даланың ҽлемдік ҿркениетпен байланысын 

қамтамасыз еткен сырлы ҿлке. 

Тҥркістан- ежелгі тҥркілік тҽңіршілдікті ҿз кезіндегі ілгерішіл ілім 

ислам дінімен ҧштастырып, барша тҥркі жҧртының кейінгі бірыңғай 

дҥниетанымы  мен  иманын  қалыптастырған рухани астана. 

Қазақстанның халық жазушысы Шерхан Мҧртаза ҿзінің Рашит 

Ыбыраевпен бірлесіп жазған «Киелі Тҥркістан» деген мақаласында былай 

дейді: 

«..Ҽр елдің, егер ол ҿз тарихын, ҿз ҧлтын, ҿз мҽдениетін, ҿз намысын 

бағалай білетін ел болса, сол елдің пір тҧтатын, асыл кие тҧтатын бір мекені 

болады. Мсыалы, ол ҿзбектерде-Самарқанд, Бҧхара, орыстарда-

Суздал,Владимир, Иранда-Машхат, Монголда-Қарақҧрым т.б. 

Біз ҥшін , қазақтар ҥшін сондай рухани алып- Тҥркістан, Ҽрине, ҽулие-

ҽмбие тҧтатып киелі мекен ҽр жерде бар.» 

Тaмыpcыз тaл бoлмaйды, 

Тapиxcыз eл бoлмaйды, - дeп кeлeтін мaқaл тҧңғыш Президенттің «Ҧлы 

дaлaның жeті қыpы » aтты мaқaлacының бap мҽнін aшып тҧpғaндaй. 

Мeн бҧл мaқaлaны oқи oтыpa Aлтaй мeн Aтыpaудың apacын, Epтіc пeн 

Ecілдің жaғacын мeкeндeп, Қapaтaудaн Ҧлытaуғa дeйінгі ҧлы дaлaны 

жaйлaғaн ҧлтымыздың ҧлылығынa, бaбaлapымыздың бaтыpлығынa тaғы біp 

мҽpтe қaнықтым. 

Тaуындa жaтқaн тacын тҥpceң тapиxы cҿйлeйтін дaлaмыздaн Aлтын 

aдaм тaбылып, Ҧлы Жібeк жoлы жҥpіп ҿткeн aлтын eтeк Aлтaйдың Тҥpкі 

ҽлeмінің aлтын бecігі aтaнуы зaңдылық дeп білeмін. 

Руxани жаңғырудың жалғасы іспетті тағылымды мақалада ҧлт 

тариxының бастаулары, Ҧлы Дала ҿркениеті, тҥркі ҽлемінің генезисі, 

тҥркілердің адамзат тариxына қосқан сҥбелі ҥлесі сияқты маңызды 

тақырыптармен бірге оларды жҥзеге асырудың да нақты жолдары 

кҿрсетілген. Терең тариxымызды тҥгендеуге мҥмкіндік беретін 

бағдарламалық мақаланың тҥгел тҥркі мен Ҧлы даладан бастау алатын 

тамырлас жҧрттардың да ортақ игілігіне айналары сҿзсіз 
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Аннотация 

Бҧл жҧмыста Тҧңғыш Президентіміздің «Ҧлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласына тоқталып, оның ішінде Тҥркістан-тҥркі ҽлемінің генезисі жайында 

баяндалды. Тамыры терең тарих - кез-келген ҧлттың елең еткізер бары мен нары, 

мақтан тҧтар байлығы мен берекесі. Тек қҧрметтеп, қадірлей алу деңгейіне қарай 

немесе насихаттау мен ҧрпағының ҥлгі ете алуына сай қай елдің қай деңгейде екенін 

аңғартуға тырыстым. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың дҥйім жҧртты ерекшелігімен елең 

еткізген «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласының басты мақсаты қамтылды. Яғни, 

ҧмыт қалып бара жатқан салт-дҽстҥріміз бен бағаланбай қалған ҧлттық 

қҧндылықтарымызды жадымызға тҥсіріп, олардың қадір-қасиетін білуді ҥйрету екеніне 

кҿз жеткізуді қарастырдым. 

«Тҥркістан екі дҥние есігі ғой, Тҥркістан ер тҥріктің бесігі ғой., - деп, Мағжан 

Жҧмабаев жырға  қосқан, ҽлдебір тарихи жазбаларда, Тҧран деп аталған, ер тҥрік 

туған, ҿскен, ҿнген қасиетті қара топырақ  сандаған ғасырларды бастан ҿткеріп, 

артта тастап, нешелеген сҧрапыл замандарға куҽ болып, кҿненің кҿзіндей, шежіренің 

ҿзіндей кейіпте тҥтінін тҥтетіп, бір ҧрпақтан екінші ҧрпаққа сҽлемхаттай жетіп 

отырған Тҥркістан топырағы туралы баяндалады. 

Annotation 

This work is about  the genesis of   Turkistan which is  noticed  on the   article    «Seven  

fences of  the great steppe» of  the  first President. History  is the  all each nation has, and  it is 

the  pride of each nation. I have  tried  to notice that   the level of the  nation  in  closely 

connected  with  respect and  propaganda of  their history.The main aim of  the  article by our 

first  President «Seven  fences of  the great steppe» covered everything. That is the traditions and  

customs  which  is  being  forgotten ,and  the values that we  don‘t  respect. It all  were 

remembered by their  article.As Magzhan  Zhumabaev said   «Turkistan is  the door of two 

worlds», it is  named  before Turan  in come chronicals. Turkic here  people  were born  there, it  

was delivered  to generations like an old  letters.  That
᾿
s  why  we talk about  Turkistan said on   

this article. 

Аннотация 

Данная статья посвящена статье пербого Президента Республики Казахстана 

«Семь граней Великой степи», в том числе генезису Туркистана- тюркского мира. 

Укоренившаяся глубокая история-радость любой нации и ее гордость, богатство и 

процветание. Я признаю степень, в которойони основаны на уровне уважения и 

достоинства или распространения и воспроизводства их потомства. Основная цель 

статьи «Сем чудес великой степи», в которой затрагивались особенности Первого 

Президента Н.А.Назарбаева. То есть я осознала, что нам напоминают о наших 

постоянных традициях и ценностях, которяе не были оценены, и что они учатся 

уважать свое достоинство. 

«Туркестан-колыбель тюркского народа»,-писал Магжан Жумабаев в своих стихах, 

в некоторих историческихнадписях, таких как «Туран», мужчина, выросший и посеянный 

на священной земле. Он рассказывает о туркестанской земле, которая является 

свидетелем современности и как дым летописи, и посылает прветствия от одного 

покпления к другому. 
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Тҥркістан — екі дҥние есігі ғой, 

Тҥркістан— ер тҥріктің бесігі ғой . 

Тамаша Тҥркістандай жерде туған 

Тҥріктің Тҽңірі берген несібесі ғой, - 

деп Мағжан ағамыз жырлап кеткен Тҥркістан ҿлкесі қазақ халқының 

киелі ордасы. Халық арасында тарап кеткен «Арыстанбабқа тҥне, Қожа 

Ахметтен тіле» деген сҿздері Тҥркістанның қасиетті жер екендігіне кҥмҽн 

келтірмейді. 

2018 жылдың 19 маусымы – тарихи кҥн. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың 

жарлығымен Тҥркістанның облыс орталығы аталуы барлық қазақ халқын 

қуантқаны рас. Тҥркістан  - тарихы терең, еліміздің рухани орталығы болған 

кҿне қала. Кҿне қалаларымыздың тарихын зерттеп, зерделеу бҥгінгі 

ҧрпақтың  міндеті. 

1913 жылы «Қазақ» газетінде Міржақып Дулатов «ҿзінің тарихын 

жоғалтқан жҧрт, ҿзінің тарихын ҧмытқан ел қайда жҥріп, қайда тҧрғандығын, 

не істеп, не қойғандығын білмейді, келешекте басына қандай кҥн туатынына 

кҿзі жетпейді. Бір халық ҿзінің тарихын білмесе, бір ел тарихын жоғалтса, 

оның артынан ҿзі де жоғалуға ыңғайлы болып тҧрады» деп жазған болатын 

[1]. Қазақстанның тарихын Тҥркістанды танып – білмей тану мҥмкін емес. 

2000 жылы Тҥркістан қаласының 1500 жылдығы ЮНЕСКО арқылы  

халықаралық деңгейде аталып ҿтті. Осы мерекеде жиналған жҧртшылық 

алдында Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев «Тҥркістан – ҧлттық бостандығымыз бен 

елдігіміздің ақ ордасы, Киелі Тҥркістан дҥние тҧрғанша тҧрсын!» деген 

ҥлкен ой білдірген болса, «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласында 

«Қазақстан – кҥллі тҥркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». Бҥгінгі 

қазақтың сайын даласынан ҽлемнің ҽр тҥкпіріне тараған тҥркі тектес 

тайпалар мен халықтар басқа елдер мен ҿңірлердің тарихи ҥдерістеріне 

елеулі ҥлес қосқаны» жайында айтқан болатын [2]. 

Ортағасырлар кезеңінде Қазақстанда гҥлденген ондаған қалалар ҿмір 

сҥрген. Олардың тамаша архитектуралық ҥйлесімділіктері, сарайлары, 

мешіттері, ҧлық мавзолейлері, медреселері, ҧстаханалары, шеберханалары 

кімдіболмасын таңқалдырмай қоймаған. 

Қазақстан археологиясындағы жарқын оқиғалардың бірі – жазба 

деректерде кҿрсетілген ортағасырлық қалалық мҽдениет пен қалалардың 

табылуы болды. Қазақстан тек кҿшпелілер Отаны деп кешегі кҥнге дейін 

айтылып келген пікір жоққа шығарылып, жеріміздің ҿзіндік, далалық 

ҿркениеттің бесігі болғандығы айқындалды. Ол ҿркениет диқан мен малшы, 
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қала мен дала мҽдениеттерін бойына сіңіріп, кіріктіре білген. Мҧндай 

дҽстҥрлі бірлестіктің ізі тіптен қола дҽуірі кезінде болғаны байқалады. 

Археологтар мен тарихшылар Орта Азия мен Қазақстанның отырықшы-

егіншілік кезеңінің гҥлденген тҧсы 10-12 ғасырларға сай келетінін анықтады. 

Сол кездегі қоғамның дамуы қолҿнердің, ғылымның, ҿнердің, 

архитектураның шыңына жеткендігінен кҿрінеді. Археологиялық деректер 

мен жазба мҽліметтер куҽ болғандай, ерте ортағасырлардағы Қазақстан 

қалаларының тҧрғындары ҥйсіндер, қаңлылар, соғдылықтар, тҥркілер болған 

[3]. 

Тҥркістан қаласының іргетасы біздің заманымыздың 1-мыңжылдықтың 

бас кезінде каланған. Археологтар Тҥркістан қаласының тарихы тереңде 

жатқанын дҽлелдеп отыр. Тҥркістан қаласының айналасындағы аймақта тас 

дҽуірі ескерткіштері — Шоқтас, Қошқорған бҧл ҿңірде ҽуелгі адам кем 

дегенде 550 мың жыл бҧрын мекен еткенін кҿрсетеді. Біздің заманымыздан 

бҧрынғы 1-мыңжылдықтан Тҥркістан қаласы тҿңірегінде Қазақстанның басқа 

да ҿңіріндегідей Андронов мҽдениетін жасаушылар тҧрған. Тҥркістанның 

ежелгі аты — Ясы. Археологтар ертедегі Ясының орны қазіргі Кҥлтҿбеге 

сҽйкес келетінін дҽлелдеп отыр. 7—12 ғасырларда Тҥркістан тҿңірегі Шауғар 

ҿңірі атанған. Бҧл ҿңір Тҥрік қағанатына қарады. 9 ғасырда қарлҧқтар мен 

оғыздардың қол астында болды. Бҧл ҿңірге 809-819 жылы аралығында 

Хорасан билеушісі ҽл-Манун, 10 ғасырдың соңында саманилік 

билеуші Наср жаулаушылық жорықтар жасаған. 12 ғасырдың 

1ширегінде қидандар шабуылынан Шауғар қҧлағаннан кейін, Ясы ҿлкенің 

орталығына айналды. Қожа Ахмет Ясауи осында келіп қоныс тепкен кезде 

атақ-даңққа бҿленді. Қожа Ахмет Ясауи қайтыс болғаннан кейін оның қабірі 

басына мазар тҧрғызылды. Ол касиетті орын деген атқа ие болды. 

Қаланың Ҧлы Жібек жолының бойында, Дешті Қыпшақ пен Орта Азияның 

аралығында болуы, географиялық жағдайдың қолайлылығы, сонымен бірге 

адамдардың мазарға тҽуҿп етуі, сауданың қызу жҥруі елді мекеннің 

ҿркендеуіне ықпал етті [4]. 

Яссы атауы алғаш рет армян елшісі Гетумның (13 ғасыр) жазбаларында 

кездеседі. 1389 жылы қаланы Тоқтамыстың ҽскері талан-таражға салды. Олар 

тіпті Қожа Ахмет Иассауидың кесенесін де тонап кеткен. Келесі ғасырларда 

Яссы қаласы бірде Ҽмір Темір ҧрпақтарының, бірде Ҿзбек ордасы 

хандарының қолына ҿтіп отырды. 16 ғасырдың ортасынан бастап Яссы 

қазақстардың қолына қарады. Тап осы уақытта Тҥркістан облысының 

қарамағында орналасқан қалаға жаңа атау берілді. Олда Тҥркістан аталып, 

қазақтар қаланы ҿз орталықтары етіп алды. Қаланың Тҥркістан деп аталуы 

облыстың атын шығарудан туса керек. Осы Тҥркістан қаласы 18 ғасырға 

дейін (ара-тҧра ҥзіліс болмаса) қазақ хандарының ірі орталығы жҽне ресми 

ордасы болды [3]. 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев Тҥрксітан қаласына сапар шегіп, қала халқымен 

кездескенде: "Халқымыз ҥшін тарихы бай, тағылымы терең Тҥркістанның 

еліміз ҥшін орны ҿте бҿлек. Ол бҥкіл Орталық Азиядағы ең кҿне қалалардың 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%83%D2%93%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96_%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
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бірі. Тҥркістан — қазақ елінің рухани жҥрегі, қазақтың кҿптеген аяулы 

перзенттері мҽңгіге жай тапқан қасиетті қала. Осында жерленген 164 ҽйгілі 

тҧлғаның 21-і ел басқарған қырандар, 30-дан астамы қол бастаған батырлар, 

ауқымды сҿз бастаған билер. Тҥркістан тарихы — кҥллі қазақтың тарихы. 

Қасиетті Тҥркістанға деген мақтаныш сезімі ҽр қазақтың жҥрегінде ҧялаған. 

Тҥркістан тек бізге ғана емес, кҥллі тҥрік жҧртшылығына қасиетті ҽрі қадірлі 

мекен. Халқымызда "Мҽдинада Мҧхаммед, Тҥркістанда Ясауи" деген сҿз бар. 

Осындай сан алуан факторлар Тҥркістанды тҧтас тҧран додасының, тҥбі бір 

тҥркі жҧртының рухани орталығына айналдырды», -деп айтып ҿткен болатын 

[4]. 

Қаланың тарихи туризм ҽлеуеті зор. Тҥркістан қаласының тарихи 

туризмінің басты нысаны ретінде 1991 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 

Республикалық музей ретінде қҧрылған «Мемлекеттік тарихи-мҽдени Ҽзірет 

Сҧлтан қорық музейін» айтуға болады. Тарихи музей қорына Қазақ 

хандарының зираттары, ҧлы астроном, ғалым Ҧлықбектің қызы Рҽбия 

Сҧлтан Бегім мазары, ортағасырлық «Шығыс моншалары», Жер асты мешіті, 

т.б тарихи нысандарды жатқызуға болады. Ескі Кҥлтҿбе қаласы, 

ортағасырлық Тҥркістан қалаларының қазіргі орны, қала басындағы тарихи 

музейлер мен тарихи мҽдени орталықтар – туристерді ҿзіне шақыра алатын 

нысандар. Саяхат сапары Кҥлтҿбе қаласынан бастау алады. Ҿйткені Кҥлтҿбе 

– қазіргі Тҥркістан қаласының ескі орны. Бҥгінгі таңда ескі қаланың жоғарғы 

қабатының тарихи белгілері бҧзылған. Бірақ саяхаттаушы туристерге ескі 

қала орны ерекше қызығушылық тудыратыны анық. Сондай-ақ Кҥлтҿбеден 

Тҥркістан қаласының 1500 жылдық тарихын дҽлелдейтін деректер табылған. 

Тағы бір қала орны – ортағасырлық Тҥркістан қаласы. Бҧл тҿңіректе 

ертеден шахристан, рабаттар, шағын сауда ошақтары орналасқан. Қаланың 

солтҥстік жҽне батыс бҿлігінде мҧнара мен қабырға қалдықтары салынған. 

Қаланы айналдыра қоршаған қабырғаның ҧзындығы 3 шақырымға жуық. 

Стратиграфиялық зерттеулер бойынша қала цитаделі Монғол 

шапқыншылығынан кейін қалыптасып, XV-XVI ғасырларда кесененің батыс 

жағында шахристан пайда болған.  Кҥлтҿбе қаласынан 350 м қашықтықта 

орналасқан Қожа Ахмет Иасауи кесенесі – Тҥркістанның басты салтанаты. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің, XII ғасырда ҿмір сҥрген ҧлы ақын, сопы 

Қожа Ахмет Иассауидің бейітінің ҥстінен салынған. Бҧл ғимаратты атақты 

қолбасшы Ҽмір Темір салдырған. Бҧл ғимарат – ҿз заманындағы сҽулет 

ҿнерінің барлық жетістіктерін бойына жинаған қҧрылыстарының бірі. 

Бҥгінде кҥрделі жҿндеуден ҿткен тарихи нысан жылына мыңдаған туристі 

тартып, ҿзі қызықтыруда. Қожа Ахмет Иасауи кесенесі – ЮНЕСКО-ның 

мҧралары тізіміне енген ескерткіш. 

Есімхан кесенесі. Тҽуекелден кейін тарих сахнасына 1598 жылы Есім 

хан шығады. Ол бҧдан бҧрын да ағасы Тҽуекел ханның қолбасшысы ретінде 

талай шайқастарға катысып, «Еңсегей бойлы Ер Есім» атанған еді. Сол 

Шығай ханның ҧлы Есім хан жерленген кесене. Қҧрылыстың сағана бҿлігі 

сақталған. Архитектуралық, археологиялық зерттеулерге қарағанда бҧл 
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қҧрылыс XVII ғасырда салынған. 

Рабия Сҧлтан бегім кесенесі. Рабия Сҧлтан бегім кесенесі жобасында 

тҿртбҧрышты. Ол ішкі сегіз қырлы жҽне 4 тҿртбҧрышты бҿлмелерден 

тҧрады. Бҧл қҧрылыс туралы алғашқы деректер XVI ғасырдан бастап 

кездеседі. Рабия Сҧлтан бегім Ҧлықбектің қызы, Ҽмір Темір кҿрегеннің 

немересі, кҿшпенді ҿзбектердің ханы Ҽбілқайырдың ҽйелі болған. 

Қылует жер асты мешіті (XII-XIX ғасырлар). Қылует жер асты мешіті 

Ахмет Ясауи кесенесінен оңтҥстікте, 150 м жерде орналасқан. Қылует жер 

асты мешітінің салынуы Ахмет Иасауи есімімен байланысты. XII-XIX 

ғасырлар аралығында салынған қҧрылысты XX ғасырдың 40 жылдарында 

толығымен бҧзып қыштарын зауыт салуға қолданған. Археологиялық 

архитектуралық зерттеулермен 1941 жылы жасалынған макетке сҥйене 

отырып Қылует жер асты мешіті толығымен қалпына 

келтірілген.  Ортағасырлық монша (XVI ғасыр). Ортағасырлық шығыс 

моншасы Ахмет Иасауи кесенесінен оңтҥстік шығыста, 150 м жерде 

орналасқан, жеті бҿлмеден тҧрады. Монша 1978 жылға дейін жҧмыс істеп 

келген, 1979 жылдан бастап оның негізінде Шығыс моншасы музейі 

ашылған.  Қҧмшықата жер асты мешіті (ХІІ ғасыр). Ахмет Иасауи 

кесенесінен оңтҥстік-шығыста, 1 шақырым жерде орналасқан. Жер асты 

мешіті сопыларлың діни-ғҧрыптық қҧрылыстары қатарына жатады. 

Кҥйдірілген қышпен салынған. 

ЮНЕСКО мойындаған - Тҥркістан Тҥркістан қаласындағы мҽдени-

тарихи нысандарды дамыту бағытындағы саяхаттың ендігі мақсаты музейлер 

мен мҽдени орталықтарда жалғаспақ. Мҧндай нысан қатарына алдымен 

осыдан 5 жыл бҧрын ашылған «Тҥркістан тарихи-мҽдени этнографиялық 

орталығын» айтуымызға болады. «Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы 

аясында ашылған орталықта ғылыми зерттеу жҧмыстары жҥргізіліп, орталық 

қорындағы тарихи жҽдігерлер қоры туристерге кҿрсетіледі. 

Тҥркістан тарихи музейі. Қаладағы ХІХ ғасырда ҽскери казарма болған 

ғимаратты кҥрделі жҿндеуден ҿткізіп, тарихи музейге айналдырды. 

Тҥркістан тарихи музейінің экспозициясы 8 бҿлімнен тҧрады: Тас, қола жҽне 

ерте темір ескерткіштері, тҥркі кезеңіндегі Тҥркістан оазисі, Шауғар қаласы, 

Ясы қаласы, Қожа Ахмет Иасауи – «Тҥркістан пірі», Ескі Тҥркістан қаласы, 

Тҥркістан – Қазақ хандығының астанасы, Тҥркістан – тҥркі дҥниесінің 

рухани орталығы.  Қазақстанның тарихи туризм ошағы саналатын 

Тҥркістанның туристерді тартуға ҽлеуеті зор. Тек қана тарихи туризм 

аясында ғана емес, ҽлеуметтік мҽдени, саяхаттау мақсатында, этнотуризм 

аясында туристерді тарта алады. Тҥркістан қаласының тарихи-мҽдени 

туризмінің дамуына ҥкімет мейлінше мол назар аудара бастады. Бҧл 

дегеніміз – туризм арқылы тек табыс алып келу ғана емес, Тҥркістандай 

киелі жерді ҽлемге танытып, паш ету. Ендеше, тарихы тереңде жатқан 

Тҥркістан шаһары – Қазақстандағы тарихи туризмнің басты жобасы ҽрі 

ЮНЕСКО мойындаған тарихи орын [5]. Ҽлем мойындаған Тҥркістан  - қазақ 

халқының киелі ордасы. 
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ТҤРКІСТАН ЖҼНЕ ТҤРКОЛОГИЯ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 
Роза Жҧмабайқызы Есбалаева 

Тҥркология ғылыми-зерттеу институтының 

ғылыми қызметкері 

Тҥркістан/Қазақстан 

 

Тҥркі бірлігінің рҽмізі іспеттес «Тҥркістан» атауы кҥллі тҥркі жҧртының 

санасында символдық мҽнге ие. Орта ғасырларда қазақ, ҿзбек, тҽжік, қырғыз, 

тҥркімен, т.б. сынды тҥркілер қоныстанған аймақты жаппай географиялық 

атау ретінде «Тҥркістан» деп атағанын білеміз. Кҥні кешеге дейін Оралдан 

Алтайға, Сібірден Памирге, Иранға дейінге ҧланғайыр территорияның ортақ 

атауы болған «Тҥркістан» сҿзі солақай саясаттың кесірінен ҧмытылып, бір 

қаланың атауы деңгейінде сақталып қалды. Ендігі бір тҥсінік, Тҥркістан 

атауы тҥркі руханиятының негізін қалаушы Қожа Ахмет Яссауидің 

қҧрметімен байланыстырылады. Қандай дерек болмасын Тҥркістан тҥркі 

ҽлемінің орталығы саналатыны даусыз. Бҥгінде Тҥркістанның тҿрінен орын 

алып, тҥркі дҥниесінен келген студенттердің басын біріктіретін білім ордасы 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті, ҽлемдік 

тҥрколог ғалымдармен байланыс орнатуда ҿлшеусіз еңбек етіп жатқан 

Тҥркология ғылыми-зерттеу институты сан ғасыр бҧрынғы Ҧлы Жібек 

жолының бойындағы Тҥркістанның атын қайта жаңғыртуда. Тҧңғыш Елбасы 

Н.Ҽ. Назарбаев ҿзінің «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласында Тҥркістанды - 

тҥркі ҽлемінің генезисі ретінде бағалап, оның халықаралық аренадағы 

беделін жҥйелі тҥрде арттыруды ҧсынған болатын[1]. Сонымен қатар 

Қазақстанның ежелгі астанасы халқымыздың рухани орталығы ғана емес, 

сондай-ақ, бҥкіл тҥркі ҽлемі ҥшін киелі орын болып саналады. 

Тҥркістанды тҥлетудің бір қыры оның ғылыми бағытында. Білім мен 

ғылымды ҿркендетуде қала тҿрінен білім ордасы Ахмет Ясауи университеті 

бой кҿтерді. Ал1992 жылы тҧңғыш Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев пен Тҥркия 

Республикасының Премьер-Министрі Сҥлеймен Демирелдің келісімі 

нҽтижесінде «Халықаралық университет» мҽртебесінің берілуі Тҥркістанға 

ҽлем назарын аударатындай жаңалық еді. Ҽлемнің тҥкпір-тҥкпірінен, 

Қазақстанның бас қаласы Алматыдан білікті мамандар мен ғалымдар 

https://kk.wikipedia.org/
https://sputniknews.kz/
https://massaget.kz/layfstayl/alemtanu/Qazaqstanym/43165/
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шақыртылып, университет потенциалының жоғарылауына кҥш салды. 

Бҥгінде «Визитинг профессор» бағдарламасы бойынша Тҥркия, Грузия, 

Малайзия жҽне Ресей елінен профессорлар келісіммен дҽріс береді. 

Білімгерлер Тҥркия, Еуропа мемлекеттерінде білім арттырады. Бҥгінде 

Университетте Ҽлемнің 17 мемлекетінен келген 29 ҧлт пен ҧлыстың жастары 

білім алуда. 

Тҥркістан ежелден тҥркі руханиятының қайнар кҿзі болғандықтан 

тҥркілік мҽселелер сан ғасырлар бойы ақындар, ғалымдар, даналардың 

еңбектерінде сақталып, ондағы тіл мен дін, ҿзара татулық, ғасырларды 

жалғайтын ҧлт пен мемлекеттің жағдайы баяндалған маңызды 

қолжазбаларды зерттеудің маңызы арта тҥсті. Сондықтан тҥркологияның 

ғылыми орталығықҧрылуы керек жҽне ол Тҥркістанда болуы тиіседі. Сондай 

ниетпен 1992 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік 

университеті жанынан профессор М.Мырзахметҧлының бастамасымен 

«Ясауитану» ғылыми-зерттеу лабораториясы ашылды. Аталған лаборатория 

1993 жылы ғылыми-зерттеу орталығы, кейін Қазақстан халықтарының 

тарихы мен этнофилология ғылыми-зерттеу институты,  2000 жылы Қожа 

Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті Сенатының 

шешімімен Тҥркология ғылыми-зерттеу институты болып ашылды. 

Институтта ҽр жылдары басшылық еткен М.Мырзахметҧлы, 

Ш.Ыбыраев, С.Мадуан, Д.Кенжетай, Қ.Ергҿбек, М.Куталмыш, 

О.Кылычарслан, Ҿ.Кучукмехметоғлы, С.Дағыстан т.б. ғалымдар 

тҥркологияның дамуы мен келелі мҽселелері тҿңірегінде тың сҥрлеу салды. 

Ҽлемдік тҥрколог ғалымдармен байланыс орнатып, жаңалықтар енгізуді 

жоспарлады. 2002 жылы 9-12 қазан аралығында Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-тҥрік университетінде ҿткен дҽстҥрлі І халықаралық 

Тҥркология конгресінде қазіргі заманғы тҥркология ғылымының ҿзекті 

мҽселелерін жариялау мақсатында «Тҥркология» журналын жҥйелі тҥрде 

шығарып  тҧру туралы қарар қабылдады. Сол уақыттан бастап Журнал 

тҧрақты тҥрде шыға бастады. Ал 2003 жылы мамыр айынан Париж 

қаласындағы халықаралық ISSN орталығында ҚР Инвестициялар жҽне даму 

министрлігі Байланыс, ақпараттандыру жҽне ақпарат комитетінің мерзімді 

баспасҿз басылымы жҽне ақпараттық агенттігіне тіркелді. Қазіргі жаһандану 

дҽуірінде, тҥркі халықтары бірін-бірі терең тҥсінісу қажеттілікке айналған 

кезеңде, тҥркі халықтарының тереңнен тамыр тартқан тарихын, мҽдени-

рухани қҧндылығын танып-білу ғылыми-танымдық мҽнге ие. Тҥркі 

халықтарының тілі мен ҽдебиеті, фольклоры, тарихы, мҽдениеті мен діні, 

ҿркениеті, этнографиясын бҥгінгі заман талабына сай қарастыру, қазіргі тҥркі 

халықтарының арғы тарихын, кҿне тҥркі тілінің қалыптасып, дамуын, кҿне 

тҥркі этногенезін, тҥркі тілдес халықтарының шығу тегін, жалпы айтқанда, 

тҥркі халықтарын кешенді тҥрде зерттеу бҥгінгі Тҥркология ғылыми-зерттеу 

институтының негізгі жҧмысы. 

Институтта осы кезге дейін «Тҥркістан тарихы мен мҽдениеті» (Ғылыми 

мақалалар жинағы. – Тҥркістан. 2000, -216 бет.), «Қазіргі заманғы тҥркология 
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ғылымының ҿзекті мҽселелері жҽне алдағы міндеттері: «ҚР тҽуелсіздігінің 

жҽне Қ.А.Ясауи атындығы ХҚТУ-інің 10 жылдығына арналған І 

Халықаралық тҥркология конгресінің материалдары»[2], Мырзахметов М. 

«Тҥркістан мен Тараз арасы»[3], Қҧрышжанҧлы Ҽ. «Қҧтадғу білік»[4], 

 Керімҧлы Ҽ. «Ескі тҥркі жазба ескерткіштері»[5], Кенжетай Д. «Қожа 

Ахмет Ясауи дҥниетанымы» [6], «Қазақ фольклорының типологиясы» 

(Алғысҿзін жазған Р.Бердібай). Ҧжымдық ғылыми жинақ.[7]т.б. 

тҥркологияның маңызды мҽселелеріне қатысты институт ғалымдарының 100-

ге жуық кітаптары жарық кҿріп, ел игілігіне қызмет етуде. 

 Тҥркология ғылыми зерттеу институты тҥркі халықтарының тілі мен 

ҽдебиетін, тарихы мен мҽдениетін танытуда ҽлемдік тҥркология мҽселелері 

тҿңірегінде ойлы пікір мен ортақ шешім жасаудатҥркі халықтарының бірлігін 

арттырып, ортақ одақ қҧру тҿңірегінде жҧмыстар атқаруда. Биылғы жылдың 

ҿзінде тҥркі жҧртының белгілі ғалымдарымен онлайн байланысқа шығып, 

тҥркологияның ҿзекті мҽселелерін талқылады. Атап айтсақ, тҥркітанушы, 

Таяу Шығыс жҽне Орталық Азияның тарихын зерттеуші профессор Юлай 

Шамилоғлымен онлайн семинар ҿткізіп, ХХІ ғасырдағы тҥркологияның 

негізгі басымдықтары мҽселесін сҿз етті. Ғалым, Орта ғасырда Тҥркі 

жҧртына ортақ Махмуд Қашқаридың «Диуани лҧғат ат-тҥрк» сҿздігі ҽлі 

кҥнге ҿз қҧнын жоймай, ҿзінен кейінгі бірнеше кезең ғалымдарына ғылыми 

жол сілтегенін білеміз. Одан бері тҥркі халықтары ҿз тілінде бірнеше сҿздік 

шығарды. Солардың қатарында қазақ тілінің 10 томдық «Тҥсіндірме сҿздігі», 

15 томдық «Қазақ ҽдеби тілінің сҿздігі» тҥркологияға қосылған сҥбелі еңбек. 

Мҧндай прогресс тҥркі халықтарында сирек кездеседі. Бҥгінде тҥркі 

халықтарының тілдері мен мҽдениетін зерттеуге халықаралық қызығушылық 

оянды. Ал тҧтас тҥркі ҽлемін зерттеуге бағытталған тҧста жеке тілдер, 

ҽдебиет, фольклор, мҽдениет, ҿндіріс пен тарих жаңаша синтезделіп, 

толығымен қалыптасуда,деді. 

Тҥркі жҽне орталық еуразиялық зерттеулер профессоры Юлай 

Шамилоғлының ортағасырлық кезеңдегі тҥркі тілдерінің тарихы мен Таяу 

Шығыс жҽне Орталық Еуразияның мҽдениеті, Осман жҽне Ресей 

империяларының мҧсылман тҥркі халықтарының арасында заманауи 

интеллектуалды қозғалыстар жҿнінде ізденіп, Орталық Еуразия тарихындағы 

Юстиниан (6-8 ғғ.) уақытындағы обаларды зерттеп жҥргені бҥгінгі 

тҥркологияға кҿп жаңалықтар ҽкелері сҿзсіз. 

Сондай-ақ, Тҥркология ғылыми-зерттеу институты Тҥркия, Якутия, 

Польша, ҽл-Фараби атындағы ҚазҦУ-нің ТҤРКСОЙ кафедрасы, Ахмет 

Байтҧрсынҧлы атындағы Тіл білімі институты ғалымдарының қатысуымен 

«Тіл мен ҧлттың байланысы» атты Халықаралық дҽрежеде онлайн семинар 

ҧйымдастырған еді. Тҥркі халықтарының тіл мҽселесіне арналған жиында 

Варшавадан байланысқан профессор Е. Қажыбек тҥркі жҧртына ортақ ҽліпби 

керектігін сҿз етті. Елбасы Н. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын қарпіне кҿшіру 

жҧмыстарын бастау керектігін айқындап бергені белгілі. Бҥгінде бҧл 
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жҧмыспен А. Байтҧрсынов атындағы Тіл білімі институты арнайы 

айналысуда. Тҥркі халықтарының ортақ тілі болмай, болашағы бір бола 

алмайтынын ғалымдарға арнайы мҽселе етіп ортаға салды. Анкарадағы тҥрік 

тілі қоғамының президенті доктор, профессор Гҥрер Гҥлсевин сонау 

Тоныкҿк жырында кездесетін «тіл» сҿзі ҽлі де ҧрпақтарының тілінде ҿмір 

сҥруде. Қазақ та, қырғыз да, ҿзбек те «тіл» дейді. Ал оғыздар -т дыбысын 

ҧяңдатып «діл» дейді, деп бастаған баяндамашы тҥрік тілі мен мҽдениетін бір 

ҿзенге ҧқсатуға болатынын, бҥгінгі тҥркі халықтарының тілі, діні, ғылымы, 

кітабы, дағдысы т.б. толып жатқан ортақ қасиеттерін санамалай отырып, 

тҥрік халықтарының ҿзара бірлігін нығайтуға кҥш салуды ҧсынды. Ең ҿзекті 

саналатын «Тҥрк тілінің жағдайы дегеніміз не?» деген сауалды алға тартып, 

соның жауабы болатын бірнеше мысалдар келтіріп, сҿз соңында, кҿне тҥркі 

тілінен бері қолданылып жҥрген ортақ сҿздер сақталуы керек; Ислам 

мҽдениеті шеңберінде ҧлттық тілімізге сіңіп кеткен араб, парсы сҿздерін 

сақтауымыз керек; тҥркі ҽлемі жастарының басын қосып, олардың бірге 

оқуға мҥмкіндіктерін кеңейтуіміз керек; оқу қҧралдарында ортақ мҽтіндер 

болу керек, деген сынды бірнеше ҧсыныстарын білдіре кетті. 

Якутиядан байланысқан саха ғалымы С. Кондратьев, Тҥрк ҽлемінен 

бҿлініп кеткенімізге талай ғасыр ҿтті, саха тіліне монғол мен орыстың ықпал 

еткені белгілі. Алайда ғалымдардың «Саха тілінің 15 томдық тҥсіндірме 

сҿздігін» жасауы тҥрік тіліне қосылған ҥлкен ҥлес,-деп, қабылдауды ҧсынды. 

Қазір тҥркі ҽлеміне қосылып, ендігі байланыстарының ары қарай жалғаса 

беретінін қуана жеткізді. 

Тҥркі дегенді қойып, тҥрк десек болар еді,- деп, сҿзді тҿтесінен бастаған 

А. Байтҧрсынҧлы атындағы Тіл білімі институтының ғалым қызметкері, 

профессор Ҽ. Жҥнісбек, Тҥрк мемлекеттері латын ҽліпбиін ҿзінше қолданып, 

бір-бірімізді тҥсінуден қалдық. Егер тҥрк жҧрты 34 таңба латын ҽліпбиін 

қолданса, ортақ қҧндылықтарымызды еркін оқуға мҥмкін болар еді. Біз бір-

бірімізді қолдап, тҥрк тілін насихаттау жолдарын қарастыруымыз керек 

екенін ашып айтты. 

Ҽл-Фараби атындағы ҚазҦУ-нің ТҤРКСОЙ кафедрасының меңгерушісі, 

доцент Т. Қыдыр, тҥркі халықтарына ортақ ҿзекті мҽселені қозғайтын тҥркі 

халықтарының рухани тҧтастығы жолындағы ізденістер ҥшін мҧндай 

шаралар маңызды.Сонда ғана алыстағы ағайынмен мҽдени һҽм ғылыми 

байланыс орнату барынша жақындата тҥсері анық екенін білдірді. 

Тҥркология ғылыми-зерттеу институты тҥркі жҧртының ғалымдарымен 

байланысты нығайтып, «Тҥркология» журналы жҽне тҥрк ҽлеміндегі 

тҥркологияның ҿзекті мҽселелері» тақырыбында Ҽзербайжан Ҧлттық ғылым 

академиясы «Тҥркология» журналының редакторы, доктор Елчин 

Ибрахимовпен арнайы кездесу ҿткізді. Ҽзербайжан ғалымы «Кеңестік 

тҥркология» мен бҥгінгі «Тҥркология» журналының жаңалықтарына 

тоқталып, ҿзі басшылық ететін «Тҥркология» журналының Scopus санатты 

журналдар базасына еніп, шетелдік ғалымдармен тығыз байланыс 

орнатқанын жеткізді. Ғалым Елчин Ибрахимов ҿз сҿзінде «Тҥркі ҽлеміндегі 
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ең маңызды мҽселенің бірі – латын ҽліпбиі. Латын ҽліпбиі - ғылыми 

кҿзқарастардың белгілері ғана емес, тҥрк жҧртының басын біріктіретін 

маңызды байланыс кҿзі. Ортақ ҽліпби мҽселесін шешу ісі болашақта ортақ 

сҿздік қҧруға кҿмектеседі», деді. Ҽзербайжан мен Қазақстан ғалымдарының 

латын ҽліпбиіндегі кейбір ҿзгешеліктерді де салыстырып, тҥсінік берген еді.  

Тҥрк халықтарына ортақ тіл мҽселесі туралы Тҥркология ғылыми-

зерттеу институты Н.Ф.Катанов атындағы Хакас мемлекеттік университеті 

жҽне Қырғызстандағы К.Ш.Токтамаматов атындағы Халықаралық 

университеті ғалымдарымен «Хакас тілінің бҥгінгі қолданылу аясы» 

тақырыбында да ғалымдар ҿзара сҧхбат ҿткізген еді. Бірлескен сҧхбатта 

хакас тілінің қоғамдық-ҽлеуметтік қызметі туралы ақпарат беріліп, ғылым, 

білім беру жҽне мҽдени салалардағы кҿрінісі сҿз болды. Бҧл туралы хакас 

ғалымы М.Чертыкова баяндамасында хакас тілінің жай-кҥйіне алаңдайтынын 

білдіре отырып, жас ҧрпақтың ана тілін меңгеруге аса қҧлықсыздығы мен 

ыңғай танытпайтындығын, соның салдарынан тілдегі кҥрделі мҽселелерді 

бірнеше мысалмен тҥсіндіріп берді. Қырғызстандағы Туран Язган атындағы 

ҽлеуметтік ғылымдар институтының директоры Чагры Эргезер жҽне Тҥрік 

тілі мен ҽдебиеті кафедрасының меңгерушісі, профессор Э.Хурибаева да ҿз 

ҧсыныстарын айтып, пікірлермен бҿліскен еді. 

Тҥркістан орта ғасырлардан бері мҽдениеті мен діни оқу орындары 

жақсы дамыған аймақ болғандықтан халықтың арасында ескі кітаптар мен 

қолжазбалар жиі ҧшырасады. Кҿпшілігі, саяси науқан кезінде жерге кҿміп, 

сызды жерлерге тығып сақтағандықтан сапасы сын кҿтермейтіндей жағдайға 

жеткен. Тҥркология ғылыми-зерттеу институты бірнеше жылдық еңбектің 

нҽтижесінде жинаған қолжазбалар мен кҿне кітаптар бҥгінгі ғылым ҥшін 

қҧнды мҧралар. Институт қорында жиналған материалдар арасында Орта 

Азия мен Қазан баспаханаларынан жарық кҿрген араб, парсы, шағатай, қазақ 

тіліндегі кітаптар да бар. Кезінде литографиялық тасбаспадан шыққан 

Қ.А.Ясауи хикметтері, М. Хазини, Физули, Ҽ. Науаидың кітаптары, сондай-

ақ, қазақ шайырлары Шҽді тҿре, Майлықожа секілді танымал ақындардың 

шығармалары да жинақталған. Ел арасында атадан балаға мҧра болып 

сақталған кҿне Қҧран кітаптары, діни дастандар мен шариғат ҥкімдері жайлы 

жазылған қҧнды жҽдігерлер, шежірелер, тҧрмыс-салт пен салт-дҽстҥрге 

қатысты жазылған рухани мҧралар ҽлі де кездеседі[8]. 

Бҥгінде осы істердің ҧйытқысы болып, Тҥркология ғылыми-зерттеу 

институты қолжазбалар қорындағы материалдарды жинақтап, қолжазбалар 

сипаттамасын жасап, баспаға ҧсынған институт ғалымдары С.Дағыстан, 

Н.Мансҧров, Ж.Танауова, О.Нҧсқабаев, С.Қҧдасов, Б.Ҽбжет, Б.Орынбай, 

Р.Есбалаева, М.Шайхыстамова, Ж.Асхатҧлы, Н.Заңҽділ, М.Молдашева талай 

жыл бҧрынғы литографиялық тасбаспа кітаптары мен қолжазбалардың 

ғылыми маңызын айқындап, жарыққа шығаруға еңбек етуде. 

Мақаламызды қорытындылай келе, Тҥркістан мен Тҥркология атауы егіз 

ҧғым сияқты. Тҥркістан тҥркі руханиятының орталығы болса, Тҥркология – 

тҥркі ғылымының рухани ордасы. Екеуінің де тарихы мыңжылдықтарға 
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жалғасады. Біз, ертеңімізге елеңдеп, болашағымызды болжап, ҧлтымыз бен 

ҧлттық мҧрамыздың тамыры тереңдеп, ары қарай бой тҥзеуіне қызмет етуге 

тиіспіз! 
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Аңдатпа 
Мақалада «Тҥркістан» атауының мҽні мен маңызы, Тҥркология ғылымының 

Тҥркістанда бой тҥзеуі, Тҥркология ғылыми-зерттеу институтының қҧрылуы мен 

атқарылған істердің ҽлемдік тҥркологияға ҽсері, ортақ мҽселелері сҿз болады.  

Тҥркология ғылыми-зерттеу институты ғалымдарының бҥгінгі танымал тҥрколог 

ғалымдармен байланысы жҽне латын ҽліпбиі тҿңірегіндегі ортақ проблемалары 

ҧсынылады. 

Кілт сөздер: Тҥркістан, тҥркология, тҥркі ҽлемінің генезисі. 

Аннотация 

В статье освещаются сущность и значение названия» Туркестан", проблемы 

тюркской науки в Туркестане, создание научно-исследовательского института 

тюркологии и влияние проделанных работ на мировую тюркологию, общие проблемы.  

Представлены общие проблемы ученых научно-исследовательского института 

тюркологии в области связи с сегодняшними известными учеными-тюркологами и 

латинского алфавита. 

Ключевые слова: Туркестан, тюркология, Генезис тюркского мира. 

Summary 

The article highlights the essence and meaning of the name" Turkestan", the problems of 

Turkic science in Turkestan, the creation of the research Institute of Turkology and the impact of 

the work on the world Turk, common problems.  The General questions of scientists of the 

research Institute of Turkology in the field of communication with well-known scientists-

turkologists and the Latin alphabet are presented. 

Key words: Turkestan, Turkology, Genesis of the Turkic world. 
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«Бҧл заман білекке емес, білімге сенетін заман. Заманауи ҽлемде елдің 

қуаты, ең алдымен, білім мен ғылымда болатын уақытқа келдік. Сол білімді 

қажетке, тҧрмыс игілігіне жарата білуімізбен ғана бағаланады. Инемен қҧдық 

қазғандай, қиын кҥрделі, орасан қажыр қайрат пен ерік — жігерді талап 

ететін білімсіз ҿмір тҧл»[1],-деп еліміздің кҿшбасшысы, Қазақстан 

Республикасының Тҧңғыш Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев ҿз 

жолдауларында жастарды ҥнемі қолдап, жігерлендіріп отырды. Бҥгінгі 

кеңістік пен уақытта бҽсекеге қабілетті елге айналудағы басты 

кҿрсеткіштердің бірі – білім екендігін айтты. Осыған орай, Н.Ҽ.Назарбаев 

жастарға арнаған жолдауында 2019 жылды «Жастар жылы» деп атап 

кҿрсетті. Қазақтың ақын, жазушысы Мағжан Жҧмабаев жастарға арнаған 

ҿлеңінде: 

Арыстандай айбатты,  

Жолбарыстай қайратты, 

Қырандай кҥшті қанатты 

Мен жастарға сенемін! [2] – дегендей, халқымыздың бай мҧрасын келер 

ҧрпаққа жеткізу жастарымыздың қолында. Жас ҧрпақтың отаншылдық рухта 

тҽрбие алып, білімді болуы - елімізді бҽсекеге қабілетті ҽлемдік елдермен 

терезесін теңестіруге алып баратын бірден-бір жол. Елбасының жолдауында 

айтылған  «Ҧлы даланың жеті қырын» ҽр қазақстандық біліп жҥрсе, еліміздің 

бай мҧрасының ҧмытылмасы хақ. Сол мҧрамыздың бірі – Қожа Ахмет 

Ясауидің даналық ойларына толы хикметтері. 

«Орта ғасырдағы Отырар қаласы ҽлемдік ҿркениеттің ҧлы 

ойшылдарының бірі – Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабиді дҥниеге ҽкелсе, тҥркі 

халықтарының рухани кҿшбасшыларының бірі Қожа Ахмет Ясауи Тҥркістан 

қаласында ҿмір сҥріп, ілім таратқан...» [3] 

«Қожа Ахмет Ясауи қат-қабат қайшылығы мол, аумалы-тҿкпелі дҽуірде 

ҿмір кешті. Кҿшпелі, не жартылай кҿшпелі қыпшақ, оғыз тайпалары бірте-

бірте отырықшылыққа айналып, сауда-саттық, мҽдениет ҿркендеді... Алайда, 

Орта Азия мен Қазақстанға қарақытайлардың басып кіруі Қарахан 

мемлекетінің қҧлауына ҽкеліп соқты. Бҧрынғы Селжҧқ мемлекетінің 

қҧрамындағы Хорезм ҿлкесі дамып, ҿркендей бастады. Осы кезде қанатын 

ҽлемге кең жайған мҧсылман діні сҽл бҽсең тартып, ҿзге діндермен терезесі 

тең болып қалды. Міне, осындай кезеңде жасаған ақын ҿзінің ҽйгілі «Диуани 

Хикмет» атты дидактикалық жырларымен қыпшақ, оғыз тайпаларының 

арасында іслҽм дінінің қайта ҿрлеп, кең таралуына айтарлықтай елеулі ҥлес 
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қосты... Мҧндағы басты мақсат: қасиетті кітап – Қҧран Кҽрімді арабша оқи 

алмайтын, не оқыса да ондағы аяттардың мағынасын тҥсіне білмейтін,.. дін 

қағидаларын қҧр жаттап, оның мҽн-жайын ҧқпайтын қалың қауымға 

кҿмектесу, соның қыр-сырларымен таныстырып, туған тілінде баяндау 

еді...»[4, 7-8 б.] 

Қожа Ахмет Ясауи - сопылық ағымның тҥркілік бағытының негізін 

салушы, ғҧлама. Ҧлы бабамыз Ахмет Ясауидің атын асқақтатып, кҥллі 

дҥниеге мҽшһҥр еткен аса баға жетпес асыл еңбегі - «Диуани хикмет»-

«Даналық кітабы».  

Қожа Ахмет Ясауи бҥгінгі кҥні ҿзі болмаса да, артынан ғибратқа толы 

кҿзі – хикметтері қалды. Ендеше, мектеп қабырғасында баланың санасына 

қҧйылып, кҿкірегін ашатындай оқытылып, талдануға тиіс сҿздер – ҧлы 

Абайдың қарасҿздері мен Ясауидің хикметтері болуы керек. 

Қожа Ахмет Ясауи шығармашылығы тҥркі-мҧсылман ҽлеміне кеңінен 

танылып, Ясауише хикмет жазу дҽстҥрге айналды. 

Абайдың мына бір ҿлеңіне назар аударсақ, кҿтерілген тақырып Ясауи 

хикметтерімен іштей ҥндесіп келеді: 

Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас,  

Рас сҿз ешуақытта жалған болмас. 

Кҿп кітап келді алладан, оның тҿрті 

Алланы танытуға сҿз айырмас [5] 

Хикметте осы тақырыпта былай жазылған: 

«Алланы жиі есіңе ал», - деп келді аят, 

Сарнап мен, сан қиналып жҥрдім міне... 

Жаратқан: «Аз кҥлің», - деп қылады жар, 

«Кҿбірек, - дейді жҽне, - жылаңыздар». 

Мҽніне бҧл аяттың қҧлаңыздар,  

Кҥлместен пҽниде осы жҥрдім міне» [4] - деп, 18-хикметінде осы фҽни 

дҥниеде Алланы ҧмытпай, ҥнемі еске алып, тҽубеге келіп тҧру керектігін 

айтады. Осы ҿмірдің уақытша екендігін, о дҥниенің бар екендігін айтып 

ескертеді. Адамзаттың жарық ҽлеміндегі жарқын ҿмірімен бірге, бақи дҥние, 

мҽңгілік екінші ғҧмыры да жан-жақты терең талданып, ҽр қырынан сҿз 

болады. «Мына жалған дҥниеде кісінің ақысын, малын жемей, адал ҿмір сҥр, 

о дҥниелік болғанда бҽріміз қылкҿпірден ҿтеміз» деген ескертуін айтады. 

Кімнің бҧл дҥниеде қанша жасайтыны белгісіз, бірақ тҥбінде барлық 

пенденің барар жері - бір. Қарап отырсақ, хикметтерде тҽрбиелік мҽні зор 

қаншама даналық ойлар айтылады. Тек сол сҿздерді ҽркім кҿкірегіне тҥйіп, 

санасына сіңдірсе, тіпті айналамыздағы кҥннен-кҥнге ҿсіп келе жатқан 

жемқорлықтың да азаятыны анық. Бҧл ретте сегіз пейіш, жеті дозақтың да 

шынайылығы, олардың ҿзіндік ерекшелігі айтылады. Бес уақыт намаз, отыз 

кҥн оразаны қаза қылмай, жетім-жесірге қарайласып, кісінің ақысын жемей, 

біреуді ҿсектеп, біреуді кемітпей сыйлаған адал адам Алланың шапағатына 

бҿленбек. Бҧл ойларды Абай да «Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас» ҿлеңінде 

келтірген: 
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...Руза, намаз, зекет, хаж - талассыз іс, 

Жақсы болсаң, жақсы тҧт бҽрін тегіс [5]. 

Ясауидің даналығы мен Абайдың ҿлең жолдарының сҿз орамдары ҿзара 

ҧқсас болып келеді. Мҽселен, Абайдың «Патша қҧдай, сыйындым» ҿлеңінде: 

Патша қҧдай, сыйындым 

Тура баста ҿзіңе... 

...О да - қҧдай пендесі, 

Тҥспей кетер деймісің, 

Тҽңірінің қҧрған тезіне? – деген жолдар Ахмет Ясауидің 6-хикметіне 

сҽйкес келеді: 

Иҽ, алла, қҧдіретіңе сыр ағыттым, 

Сыйынып, патша қҧдай, келдім саған. 

Тҽубе қып, кҥнҽм ҥшін қҧрағыттым, 

Сыйынып, патша қҧдай, келдім саған. 

Ясауидің ҿлең жолдарында «Сыйынып, патша қҧдай, келдім саған» деп 

берілсе, Абай ҿлеңінде бастауыш пен баяндауыштың орнын ауыстыра 

отырып , «Патша қҧдай, сыйындым» деп берілген. 

Аллаға деген махаббатты Ясауи мен Абай ҿз ҿлеңдерінде жарыса 

жазғандай. Екі дана да бҧл дҥниедегі ең ҧлы махаббат – Аллаға деген 

махаббат екендігін кҿрсеткісі келеді. 

Алланы шын сҥйгендер махаббатпен  

Нҽпсіден безіп тынды қапалы еткен.  

Қҧйды нҧр қҧдай ҿзі шапағатпен,  

Содан соң дария болып тастым міне [4] деп 18-хикметінде берілсе, 

Махаббатпен жаратқан адамзатты, 

Сен де сҥй ол алланы жаннан тҽтті [5] – деп, адамзат, заман ҿзгерсе де, 

Аллаға деген сенім, махаббат еш ҿзгермес. 

Қожа Ахмет Ясауи хикметтері ҿмірлік тҽжірбиесі мол, сарқылмас сары 

қазына. Қожа Ахмет Ясауи  хикметтерінің негізгі діңгегі -тазалық. «Тазалық» 

сҿзін қалай тҥсінеміз, кейінгі ҧрпақ қалай тҥсініп жҥр? Соған сҽл санамызға 

сҽуле тҥсіріп кҿрейікші. 

Иҽ, «таза» яғни, киімнің, астың дененің таза болуы деп бірізділікпен 

қабылдауымыз мҥмкін. Сірҽ, осы жерде сҽл қателесеміз. Себебі басты 

тазалық - жан дҥниенің тазалығы. 

Рухани тазалық, байлық жайлы Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінде толық 

айтылған. Ҽрбір адамның қадір-қасиетін, ҿмірде алатын орнын оның ішкі 

жан дҥниесінің тазалығымен ҿлшейді. «Диуани хикмет» ҽрбір адамды 

имандылыққа, ізгілікке, жоғары адамгершілік қасиеттерге жетелейтін 

қҧдіретті кҥш, айқын бағдарлама деуге болады. Қазіргі таңда діннен, тілден 

айырылып жҥрген жандар қаншама. 

Бҥгінгі ақпараттық заманда, зайырлы қоғамда адастырушы теріс діни 

ағымдар жастардың ҽлі толық пісіп-жетілмеген санасын улап, сенімдеріне 

кіруде. Жат діни ағымдардан толықтай қолдау тапқан жастарымыз ақиқат 

пен жалғанды ажырата алмай, хақ жолдан адасып отыр. «Жастарымыздың 
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бір бҿлігі ҿмірге осы жат жалған діни кҿзқарасты кҿзсіз қабылдайды, ҿйткені, 

біздің қоғамның бір бҿлігінде шеттен келген жалған діни ҽсерлерге 

иммунитеті ҽлсіз...» [7] деп Н.Ҽ. Назарбаев ҿз жолдауында айтып кеткен 

болатын. Иммунитеті неге ҽлсіз? Оның бірден-бір себебі – тҽрбие мен 

білімнің, діни сауатының жоқтығы.  

Міне, еліміздегі осындай жағдайда тура жолдан адасушыларға бағдар 

бола білетін, ақиқат пен жалғанды ажыратып, адалдық пен ізеттілік жайында 

сҿз қозғайтын барша адамзаттың жанашыры – Қожа Ахмет Ясауи 

хикметтері. 

Қожа Ахмет Ясауи 46-хикметінде: 

«Алла деп қҧр жҥргендер –алдап ҿмір сҥргендер, 

Аузы қанша айтқанмен , істе кҿзге ілмейді» [4] делінген. Осыдан 

бірнеше ғасыр бойы айтылып,жазылған дҥние бҥгінгі қоғамның дертін дҽл 

тапқандай. 

«Тауық қҧс емес, жалқау кісі емес, бос сҿз іс емес» [6], кҿлгірсіген 

сҿзден жерден кҿтерген  жҥк артық емес пе?Ҿзін бос  сҿзбен, болмашы қиял 

ҽлемімен алдайтын, екі сҿздің бірін ҿтіріксіз айта алмайтын надан адам 

кейпімен сҿйтіп ҿз-ҿзін мақҧрым етеді. 

Қожа Ахмет Ясауидің мына бір хикметі керісінше алланы аузына алмай, 

жер бетін мҽңгі басып жҥретіндей кҿреді. Оған мына бір хикметі дҽлел: 

«Мақсатсыз ойын-тойға бҧлай ынтық- 

Аллалап ауызға алмас қҧдайын тҥк. 

Дҥниеқор дҽруішпін деп мҥлҽйімсіп, 

Думан қып дҥние ҥшін жҥрді, достар»[4.91 бет]. 

Иҽ, «дҥниеқор, дҥниеқоңыз» секілді біріккен сҿздер жиі естіледі. 

Адамнан мейір қашып,сҥйектей ортаға  бір зат тҥссе туғанның да арасын ашу 

жеңіл.  

«Жақсы силағанның қҧлы,  

Жаман қорыққанның қҧлы»[6]  тҽрізді мақалды толықтырады. Ол ҿзінің 

даналық кітабында екі ҿмірдің мҽнін аша келіп имандылыққа, ҽділдікке, 

адалдыққа, мейірімділікке ҥндейді. Ҿзінің жиған-тергенін тек ҿзі ҥшін ғана 

пайдаланбай, дҥниеқоңыз болмай, жетім-жесірлерге де кҿңіл бҿлу керектігін 

айтады: 

«...Ел кезіп Мҧстафаша, ақылды ал да, 

Кҿңіл бҿл жетім-жесір, пақырларға. 

Дҥниеқор, безбҥйрекке жақын барма, 

Бездім де, дариядай тастым міне.» [4] 

Ҿзінің хикметтерінде Қожа Ахмет Ясауи ҿз ҿмірін баяндай отырып, 

ҿмірден кҿп сабақ алғандығын айтады. 

Ясауи де, Абай да ҿз сҿздерінде «имандылыққа» тоқтала кетеді. 

Мысалы, 65-хикметте: 

«Алла бізге иман сыйлық жеткірді,  

Ол Мҥстафа хақ расулы деп білді» [4] – деп, «иман» сҿзіне кҿп 

тоқталады. Қожа Ахмет Ясауидің осы имандылық мҽселесін Абай 
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Қҧнанбаевтың қарасҿздері де жалғастырады: 

«Иман деген - алла табарака уа тағаланың шҽриксиз, ғайыпсыз бірлігіне, 

барлығына уа ҽр тҥрлі бізге пайғамбарымыз саллалаһу ғалайһи уҽссҽллҽм 

арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын ҧсынып, инанмақ. Енді бҧл 

иман дерлік инануға екі тҥрлі нҽрсе керек. Ҽуелі - не нҽрсеге иман келтірсе, 

соның хақтығына ақылы бірлҽн дҽлел жҥргізерлік болып, ақылы дҽлел - 

испат қыларға жараса, мҧны якини иман десе керек. Екіншісі - кітаптан оқу 

бірлҽн яки молдалардан есту бірлҽн иман келтіріп, сол иман келтірген 

нҽрсесіне соншалық берік боларға керек» [5]. Адамның жҥрегінде иман 

болмаса бҽрі қҧр бекер. Имандылық дегеніміздің ҿзі Алланың қҧлына ғана 

тҽн, адамгершілік қасиеттерді тҽрбиелеп, оны қҧдай жолына салып отыратын 

киелі кҥш деп тҥсіндіреді. «Ақыл кітабы» адамның ішкі жан-дҥниесінің тҥрлі 

теріс ой-пиғылдардан, жаман ниеттерден таза болуын талдап, Алла алдында 

пҽк, кіршіксіз болуға шақырады. 

«Жақсы ғой жамандыққа ҧрынбаған,  

Алла хақ қҧйды, рас, нҧрын маған»[4.57 бет] –деп ақын жақсы мінездің 

жақсылыққа ҽкелетінін дҿп басып кҿрсетеді. Ақынның 

айтуынша, имандылықтың  ең басты кҿрінісі – мейірімді, кешірімді, 

ҿзгелерге жанашырлықпен қарау болып табылады. 

Бҥгінгі кҿп жастар ислам дінін ҧстанатындарын біледі, алайда оның қай 

тармағына, қай мазһабына жататынын біле қоймайды. Тіпті, Алланың елшісі 

– Мҧхаммед пайғамбарымыздың ҿміріне қатысты  кҿп мҽселелерді де білуі 

екіталай. 

«...Ҽкесі Ҽбділла ерте дҥние салып, 

Анадан тумай жатып жетім қалып, 

Атасы Ҽбдімҥтҽліп қолына алып, 

Ҿсірген Мҧхамедті бағып-қағып... 

...Білсеңіз Мҧхаммедті бейне сҧңқар, 

Қадиша кҿрген жерде-ақ болыпты іңкҽр. 

Кҿңілмен сҥйіп оны шын ынтызар,  

Жҥрегі ғашықтықтан кҥйіп-жанар»,[4] - деп, 51-хикметінде Мҧхаммед 

(с.ғ.с.) пайғамбардың шығу тегі туралы, жастық шағында ҽкесі мен анасынан 

жетім қалып, атасының қолында тҽрбиеленетіндігін, тіпті пайғамбардың 

сыртқы бейнесін суреттеп береді. 

Пайғамбардың туғаннан ҿлгенге дейінгі барлық ҿмір жолын Шҽді 

Жҽңгірҧлы  ҿзінің «Назым сияр Шҽриф» атты туындысында да жазады. 

Мысалы, мына ҥзіндіде Мҧхаммед (с.ғ.с.) қалай ҿмірге келгенін оқимыз: 

«Ғабдолла Ҽмина атты ҽйел алды, 

Ибраһим тҽртібімен некеленді. 

Ҽуелі кездескенге Ғабдолламен, 

Алты айда Ғабдоллаға ажал жетті, 

Пайғамбар тумай  жатып ҿліп кетті. 

Алланың ҽмірімен Мҧхаммедті, 

Қҧрсақта анасының жетім етті» [8]. 
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Кҿптеген қазақтың ақын-жазушылары ҿздерінің істерінің басын 

«бисмиллҽһсіз» бастамаған. Мысал ретінде Шҽді тҿре Жҽңгірҧлы ақын да: 

«Жат еттім аузыма алып бисмиллҽні, 

―Ҽррахманир-рахим-дҥр‖ Ахад аты»,[8] –деп, ―Харунның жер жҧтқан 

оқиғасы‖ деген діни дастанын Алланың атымен жазған. Қ.А. Ясауидің 

ҿнегелі жыр-жолдары да: 

―Бисмиллҽһ‖ деп баяндайын хикмет айтып, 

Талибтерге дҥр мен жаухар шаштым міне, 

Риязатты қатты тартып, қанды жҧтып, 

Мен «Дҽптер сани» сҿзін аштым міне» [4] – деген жолдармен басталады. 

Яғни, Қожа Ахмет Ясауидің даналығы мен қазақ ақын-жазушыларының 

еңбектері бір-бірімен ҿзара сабақтасып, ҧштасып жатқанын байқаймыз.  

Жергілікті халықтың салт-санасы мен сенім-нанымына, ҽдет-ғҧрпына 

қайшы келмейтін діни-мистикалық мектептің негізін қалаған Қожа Ахмет 

Ясауи шығармашылығы сопылық ағымның тҥркілік дҽстҥріне даңғыл жол 

салды. 

Ы.Алтынсариннің сҿзімен қорытындылайтын болсақ, 

«мҧсылманшылдықтың тҧтқасы - сенім, иман, имандылық». Имандылыққа 

бастайтын негізгі діңгек дін болса, сол дінді уағыздап, тазалыққа, 

имандылыққа шақыратын Қожа Ахмет Ясауидің хикметтері – бҥгінгі 

заманның бойтҧмары. Жоғарыда атап ҿткендей, мҧсылмандықты насихаттап, 

тура жолды кҿрсететін Ясауидің хикметтері осы уақытқа дейін жабулы 

кҥйінде қалмай, бҥгінгі таңда елінің ертеңін ойлайтын саналы жас ҧрпақтың 

арқасында барша жҧртқа насихатталып жҥр. Тағы бір дҽлел ретінде Ясауи 

хикметтерінің кҿтерген тақырыбын, қазақ ақын-жазушыларының 

шығармаларынан да кездестіреміз. Бабалар шығармашылығынан ҥлкен 

ҥндестік байқаймыз. Сондықтан жас ҧрпаққа тҽрбие беру ҥрдісінде Ясауидің 

хикметтерін негізге ала отырып, ақын-жазушыларымыздың ҿлең жырлары 

мен қарасҿздерінің мағынасына ҽр уақытта терең ҥңілуіміз керек.  

«Айтылған сҿз, уҽденің байламы жоқ, 

Ҿтірікке шындықтың қайраны жоқ, 

Шындық айттым осылай шырқыраған, 

Қҧл Қожа-Ахмет сҿзінің жалғаны жоқ » [4]- деген аталы сҿздің дҥниеге 

қҧр кҿзбен емес, ойлы кҿзбен қарау керек екендігін айтады.  

Дана жҧртымыз сҿздің салмағын сезіне білген. Дҥниеде сҿзден кҿне, 

сҿзден берік ескерткіш жоқ, кҿненің кҿзі болған хикметтер - жас ҧрпақты 

тҽрбиелеудегі басты қару. 
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Аннотация 

Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» 

мақаласы аясында ҧлттық қҧндылықтарымыз бен мҽдениетімізді жаңғырту 

мақсатында «Ҧлы даланың даналары» атты мақаламызды ҧсынып отырмыз.  

Мақаланың мақсаты  -  зайырлы қоғамда ҿмір сҥріп жатқан жастарымызға ҿз діні 

мен тілінен адаспай, бабалар ҿсиеті арқылы тура жолды нҧсқап кҿрсету. Ҧлттың ҧлы 

тҧлғаларын білу – тарихи тамырыңды тану, сол арқылы ҿсіп келе жатқан жас 

ҧрпақтың бойына отаншылдық сана-сезімдерін қалыптастырып,  ҧлттық рухта 

тҽрбиелеу. Сонымен қатар, «алтын тірек» болған арыс тҧлғаларымыздың рухына тҽу 

етіп, барымызды баршаның игілігіне арнау. 

Мақалада Қожа Ахмет Ясауи хикметтері мен қазақ ақын-жазушыларының 

туындылары салыстыра отырып талданды. Имандылыққа негізделген хикметтердегі 

ҿткір мҽселелер кейінгі ғасырда да қазақ ақындарының арасында жалғасын тапты. 

Ғасырлар желісімен санаға жетіп, адамзаттың ортақ қҧндылығына айналды. 

Сатпаймын, сатқан емен дінімді мен, 

Ҿлмейтін, ҿшпейтҧғын кҥнім білем. 

Таппайтын кҥнде тыным, тҥнде тыным, 

Мҧсылман Мҧхаммедтің ҥмбетімін, - деген ҿлең жолдары ҽр мҧсылманның 

жҥрегінде жҥрсе дейміз! 

Түйінді сөздер: 

Иманды – верующий –believer 

Даналық –мудрость –wisdom 

Ҧлттық – национальный – national 

Тҽрбие – воспитание –upbringing 

Ҧрпақ – поколение – generation 

Ақын-жазушылар – поэты и писатели – poets and writers 

Ҥндестік – созвучность – consonance 
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История – несомненно, одна из самых интереснейших в мире наук, 

несмотря на то что нами изучена лишь частичка определенных тех или иных 
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событий, мы можем ответить на многие вопросы уже сейчас. Ведь каждый из 

нас,  не задумываясь, хотим мы этого или нет, оставляет свои следы в 

истории нашей с вами страны. Некоторые из нас оставляют едва заметные 

следы, а кто-то остается надолго в памяти своего народа и своей страны. 

Ведь не зря наш первый президент страны Н.А. Назарбаев говорил: «Нам 

необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть 

контуру будущего». 

Каждый современный человек интересуется исторический прошлым 

своей страны. Этот интерес зарождается изначально в семье, когда родители 

рассказывают о своих родителях, родственниках. Затем, придя в школу, этот 

интерес только усиливается, когда на уроках истории и географии ребята 

знакомятся с историей страны и ее основными событиями. Так жизнь 

каждого из нас становится интересной и увлекательной, так  мы все больше и 

больше узнаем нового об истории своей семьи, своего народа, своего 

государства. До наших времен дошли уникальные сооружения прошлого, и 

куда бы мы с вами не пошли, не поехали – эти уникальные сооружения будут 

удивлять нас своим многообразием и разными необычными формами. 

Несомненно, все это позволяет поднять престиж нашего Казахстана в мире. 

В нашем динамичном и современном обществе всегда уделялось 

большое внимание знаниям исторического прошлого казахского народа, 

архитектурным сооружениям, древним городам, священным местам. Наше 

прошлое – это фундамент стабильной, полноправной жизни в настоящем и 

залог плодотворного развития страны в будущем. Прошлое нашей страны, 

каким сложным и трудным оно ни было, это достояние народа, а его 

сохранение в  памяти народной – важнейшая политическая, нравственная, 

культурная задача. 

Невозможно строить планы на будущее, если не знаешь прошлого. Да и 

в сегодняшних событиях лучше разбирается тот,  кто имеет, достаточное 

представление того, что же было вчера. Беспамятство – это преступление по 

отношению к историческому и культурному наследию Казахстана. 

Государство сильно ведь не только своей экономической и военной мощью, 

но ещѐ и уважением к достижениям предков, сохранением традиций, память 

о важных событиях и выдающихся личностях страны. 

Одним из таких выдающихся исторических личностей является Ходжа 

Ахмед Яссауи (Ясави). Суфийский поэт, один из первых поэтов-мистиков в 

тюркоязычном мире, мыслитель, ставший духовным наставником для всех 

мусульман Востока, религиозный проповедник, основоположник тюркской 

ветви суфизма, прозванный «Святейшим султаном». Родился в городе 

Сайрам (Испеджаб) на территории современного Казахстана, в 1093 году, 

согласно другим источникам – 1103, 1036, 1041 годах и ушел из жизни в 1166 

году. Биография Х.А. Яссауи достоверно неизвестна, однако о нѐм 

существует множество легенд.  

Его мать Карашаш-ана умерла рано, она принадлежала к знатной семье. 

Своѐ первоначальное образование получил у своего отца шейха Ибрагима. 
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Отец умер, когда Ахмеду исполнилось всего 7 лет. Был учеником известного 

ученого Баха ад-Дин в Испиджаби, затем в Отраре учился у знаменитого 

Арыстан-баба. После смерти учителя, когда Ахмеду Яссави исполнилось 17 

лет, прибыл в город Яссы (современный Туркестан). [1] С этого возраста он 

начал писать стихи на арабском, шагатайском, персидском, тюркском 

языках; стал изучать восточную поэзию и литературу. Затем направился в 

Бухару, которую мусульмане всего мира считали куполом ислама. В Бухаре 

нашел достойного учителя в лице знаменитого шейха Ходжа Юсуфа 

Хамадани, возглавлявшего в то время известную школу мистиков, решившим 

посвятить себя поиску единения с духом Аллаха.  К этому их призывали 

шейхи-суфи. Суфизм был новым мистико-аскетическим течением в исламе. 

В Центральной Азии суфизм получил распространение в 9-10 веках, что 

выражалось в сознании школ отдельных суфийских толков, оформлявших в 

ордены, во главе которых стояли наставники, называвшиеся в тюркоязычных 

странах шейхами, пирами, ишанами, баба, ата. В результате, получив 

духовное всестороннее образование и глубокого познания суфизма, Ходжа 

Ахмет Яссауи удостоился сана знатока суфизма и возвращается в город 

Яссы. Здесь основывает суфийский орден «Яссави». 

Благодаря Яссауи, суфизм, как философская система, стал играть 

решающую роль в духовном познании и мировоззрении тюркского народа. 

Если до Яссауи тюркские народы молились Тенгри, после него – стали 

верить в Аллаха. С помощью суфизма тюркские народы познали восточную 

философию, философию мировой религии. 

В это же время жили выдающиеся деятели тюркской культуры, Махмуд 

Кашгари и Жусип Баласагуни. Х.А.  Яссауи был знаком с их трудами. Они 

писали свои произведения на тюркском языке, используя алфавит на основе 

арабской графики. Один из них создал тюркский словарь, второй обратился с 

назиданиями к лучшим умам своего времени, а третий стал 

основоположником суфийского направления мусульманской философии в 

нашей стране. 

Х.А.Яссауи посвятил всю свою жизнь, все силы объединению 

родственных народов, создание духовного единства на фоне 

многочисленных религиозных течений. Из рукописных источников, 

полученных от прежнего имама Туркестана Абд-ал-Кадыра, известно, что 

жители Туркестана в течение многих лет противостояли ходжа Ахмеду 

Яссави, и ему пришлось пройти сложный, многострадальный жизненный 

путь. 

Несомненно, немеркнущее в веках драгоценное наследие Яссауи 

является «Дивани Хикмет», его знаменитая («Книга мудрости») – написана 

на кыпчакском диалекте древнетюрского языка. К великому сожалению, 

оригинал не сохранился, но до нас дошли лишь только копии (15-16 века). 

Образцов много таких; сохранились они в Стамбуле, Коканде, Ташкенте, 

Москве, Алматы. Тюркоязычные люди без особого труда могут прочесть 

«Дивани Хикмет». В нѐм отражаются и раскрываются основные правила и 
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принципы мусульманства. Так, шариат – свод законов ислама, обычаи и 

традиции. Тарихат – суфийское учение. Хакихат – приближение к богу. 

Магрипат – познание религии. Без шариата, тарихата и магрипата нельзя 

достичь хакихата, нельзя приблизиться к богу. Яссауи призывает к 

набожности, терпеливости и покорности, он убеждает всех в истинности слов 

(хадиса) пророка: «основная вера – совесть». В загробном мире это «золотой 

мост», ведущий в рай. Таким образом, он призывал людей к честности, 

доброте и милосердию. Исторические документы свидетельствуют, что 

«Дивани Хикмет» Ходжа Ахмета Яссауи переписывался очень много раз, а 

также редактировался и дополнялся. Рукописи «Дивани Хикмет» хранятся, в 

основном, в библиотеках Стамбула, Ташкента, Санкт-Петербурга. В 

последнее время данный документ несколько раз переиздавался как за 

рубежом, так и в Казахстане. 

Х.А. Яссауи несомненно был первым талантливым тюркским поэтом, 

написавшие свои произведения на огузско-кыпчакском диалекте. Среди 

наиболее известных его произведений – «Мират-ул Кулуб» («Зеркало 

души»), «Пакыр-нама» («Сказание о бедном»). 

Он был не только религиозным деятелем, но и замечательным поэтом, 

философом. Тонко подмечал все стороны окружающей его 

действительности. Его волновало всѐ: и мирская жизнь, и судьбы правителей, 

и судьба самого народа. Будучи мудрым человеком, он понимал жизнь во 

всех еѐ проявлениях. Произведения: стихи, диваны, рисали – были 

популярны среди местных жителей очень широко. В своих духовных 

проповедях, стихах и трактатах он откликался на злободневность, когда 

чувствовал, что может сказать своѐ откровенное слово народу. Ходжа Ахмед 

Яссауи призывал народ быть терпимым к людям другой веры. 

К Яссауи шло большое количество паломников. Странники, 

миссионеры, народные проповедники, именуемые «баба», распространяли 

учение Яссауи в Туркестане среди киргизов, в районе Волги, Хорасане, 

Азербайджане, Малой Азии. 

Со временем он становится известным всему исламскому миру 

мудрецом. Согласно легенде, в возрасте 63 лет Ходжа Ахмет Яссауи отходит 

от мирской суеты для служения Всевышнему. Последние свои годы жизни 

провел в подземной келье города Яссы, около мечети. Свой поступок 

объясняет тем, что: «Достиг возраста пророка шестидесяти трех лет, для меня 

этого достаточно, нет необходимости жить сверх срока, отведенного 

пророком». Соответственно он, как человек преданный учению ислама, не 

может больше видеть солнце. В 1166 (1967) году Ходжа Ахмет Яссауи умер, 

похоронен в городе Яссы как великий святой. Есть разные сведения, сколько 

лет на самом деле прожил Х.А. Яссауи. По одним источникам он прожил 73 

года, по другим 85 лет. Он оставил после себя двух дочерей – Джемальханым 

и Гаухар-Хуштадж. Единственный сын умер ещѐ при жизни отца.[2] 

В конце 14 века по велению великого повелителя Тимура (Темира 1370-

1405), почитавшего Х.А. Яссауи на месте небольшой усыпальницы был 
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воздвигнут грандиозный мавзолей, именуемый «Хазрет - Султан». Это 

архитектурный памятник – шедевр средневековой архитектуры Казахстана, 

который впоследствии стал местом массового паломничества для мусульман 

всего мира. Посещение этого мавзолея три раза приравнивалось Хаджу к 

Мекке. Нельзя передать восхищение  параметрам этого великолепного 

сооружения. Длина дворца 65,5 метров, ширина 45,5 метров при высоте 

арочных порталов в 37,5 метров. Толщина внешних стен – почти 2 метра, 

стены центрального зала – 3 метра толщиной. Во дворце – мавзолее свыше 

тридцати помещений: церемонный зал, мечеть, библиотека, мавзолей. [3] 

Купола церемонного зала, мечети и мавзолеи украшены глазурными 

кирпичами, фасады расписаны куфическими надписями из синих, голубых и 

белых глазурованных кирпичей, соцветия которых ассоциируются с фонами 

природы и спецификой климата солнечной страны. Облицовка выполнена 

полихромными глазурованными плитками. Отделка интерьеров вызывает 

восторженные отзывы известных авторитетов архитектуры. Дверь 

усыпальницы украшена прекрасной резьбой по слоновой кости.   

В нутрии мавзолея есть знаменитый тайказан – большой котѐл, в десять 

петель которого вдета 10 знамен. Это символ объединения десяти основных 

племѐн, составившую основу казахского народа. Котѐл считается святым 

предметом у кочевников и показывает вечное единство десяти племѐн. У 

казахов есть выражение: «десятизнамѐнный алаш». Алаш – военный клич 

казахов против врага, святое слово. [2] 

Захоронения суфийских «святых» (турба) становятся объектами 

паломничества, у них, как и у живых шайхов, испрашивают «благодать», 

ищут заступничества и исцеления. Гробница Ахмета Яссауи и Арыстан Баба 

связаны в одну сеть (цикл) паломничества (пилгримаж; зийарат). 

Так Туркестан приобрел широкую мировую известность благодаря 

проповеднической деятельности проповеднической суфийского шайха и 

философа Ходжа Ахмета Яссауи.  

В 16-18 веках Туркестан был столицей Казахского ханства. Казахские 

ханы осознавали политическую и духовную значимость этого города для 

сплочения казахского народа. Туркестан и его величественный памятник  -  

мавзвлей Ходжа Ахтета Яссауи – связываются с идеей казахской 

государственности. Эта роль подчеркивается еще, что данное почитаемое 

место со временем превратилось в пантеон выдающихся деятелей, 

знаменитых поэтов и ученых. Внутри комплекса были погребены такие 

известные исторические личности, как Абулхаир-хан, Рабига Султан-Бегим, 

Жолбарыс-хан, Есим-хан, Ондан-султан, Абылай-хан, Каз дауысты Казыбек-

би. 

Прошло много уже столетий как нет Яссауи, но и сегодня Туркестан 

живѐт так, как будто этот великий старец каждое утро обходит улицы города 

и постукивает посохом в окна домов с напоминанием о том, к чему он 

призывал в своих проповедях много столетий назад. Старые истины так же 

прочны, как комоды наших бабушек. Всѐ лучшее в этом мире берѐт начало в 
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добром отношении людей друг к другу, в почитании памяти умерших, в 

бережном отношении к земле, воздуху, воде. Яссауи открыл и оставил эти 

истины нам в надежде НАТО, что каждый из нас найдѐт дорогу к Храму. 

Анализируя и переосмысливая в наше время наследие Яссауи 

отмечаешь, что именно Яссауи и его «Хикметы» стали не только основой 

тюркского единства, но и духовной основой формирования 

центральноазиатской формы ислама, после распада государства Караханидов 

и Сельджукидов, ведь ислам в Центральной Азии потерял на какое-то время 

свое влияние. Распространения идей ислама в контексте суфийской 

идеологии и идей самого Яссауи имело важное значение для истории 

тюркоязычных народов Центральной Азии. При этом, центральноазиатской 

ислам впитал в себя все домусульманские верования и ценности, которые 

были присущи коренным народом центральной Азии (тенгрианство, 

зороастризм, шаманизм, культ предков). Поэтому центральноазиатской 

суфизм стал новой стадией или этапом развития регионального ислама [4]. 

Неслучайно один из номеров The Muslim Magazine (США) [5], был 

озаглавлен Sufism the heart of islam («Суфизм – сердце ислама»). 

Суфии выступали против использования религии над насилием 

человеческой духовности, над его внутренним миром. Они выступали за 

равенство всех религий и верований. Суфии утверждали, что каждый должен 

идти своим путѐм к истине, и  каждый человек в праве иметь свою веру. 

Яссави отмечал: «Если будет перед тобой неверный, не делай ему обиды: от 

души обидчика отвращается Аллах. Такому уготована преисподняя».  

Можно сделать вывод, что суфийские философы выражали гуманизм 

веротерпимости и универсализма. Идейное течение суфизма, отвечавшее 

велению времени, сыграло огромную духовно-нравственную роль в истории 

народов Центральной Азии. 

Именно поэтому его гуманистическая направленность во многом 

объясняет популярность и распространѐнность суфизма в странах 

классического ислама по сей день, и тенденций возрождения суфизма в 

государствах Центральной Азии. 

Духовным символом единения тюркских народов Евразии может 

служить тот факт, что огромный казан (котѐл, «тайказан», 1399г.) весом в две 

тонны, высотой 160 см, диаметром 245 см и заполненный повторяющейся 

мусульманской формулой «Царство принадлежит Аллаху» в мавзолее Ходжи 

Ахмета Яссауи в городе Туркестане отлит уроженцем Южного 

Азербайджана (современный Иран), мастером Абд ал Азизом из Тавриза 

(Табриз).  

Таким образом, имя Яссауи сближает тюркские народы и позволяет 

почувствовать им своѐ единство. Для современных тюркоязычных 

государств мира имя Яссауи является одним из самых великих, его духовное 

наследие бесценно, а язык, на котором написаны его «Хикметы», позволяет 

насладиться первозданной красотой тюркского слова. 
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«Прошлое – это поезд, но он уже ушел. 

Будущее – это обыкновенная мечта, 

но ещѐ не известно, сбудется ли она. 

Настоящее – это подарок жизни. 

Поэтому нужно жить настоящим, 

с надеждой на будущее и с опытом прошлого». 
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Аннотация 

Мақалада қазақ халқының тарихи ҿткеніне жалпы шолу ҧсынылады. Біздің 

ҿткеніміз-бҥгінгі кҥнгі тҧрақты, толық қанды ҿмірдің іргетасы жҽне болашақта елдің 

жемісті дамуының кепілі. Мемлекет ҿзінің экономикалық жҽне ҽскери қуаты ғана емес, 

сонымен қатар ата-бабалардың жетістіктеріне қҧрметпен қарау, дҽстҥрлерді сақтау, 

маңызды оқиғалар мен елдің кҿрнекті тҧлғалары туралы естелік. Бҧл мақала Қожа 

Ахмет Яссауи тарихи тҧлғасына арналған. Бҧл жҧмыс халықтың тарихи ҿткені туралы 

тҥсінік беретін ҿте қызықты жҽне серпінді тақырып. Ҽр тҥрлі ақпарат кҿздерімен 

ҥлкен жҧмыс жҥргізілді. Жҧмыстың мазмҧны осы жҧмысты талдауға сонымен  қоса  ҿз 

сабақтарында жҽне сабақтан тыс қызметте қолдануға мҥмкіндік берді. 

Басты сөздер: тарихи тҧлға, философ, ақын, мистик, уағыздаушы, "Диван и 

Хикмет". 

Аннотация 

В статье предлагается общий обзор историческому прошлому казахского народа. 

Наше прошлое – это фундамент стабильной, полноправной жизни в настоящем и залог 

плодотворного развития страны в будущем. Государство сильно не только своей 

экономической и военной мощью, но ещѐ и уважением к достижениям предков, 

сохранением традиций, память о важных событиях и выдающихся личностях страны. 

Данная статья посвящена выдающейся исторической личности Ходжа Ахмету 

Яссауи. Данная работа очень удивительно интересная и динамичная тема, которая дает 

представление о историческом прошлом народа.  Проведена большая работа с 

различными источниками информации.  

Ключевые слова: историческая личность, философ, поэт, мистик, проповедник, 

«Дивани Хикмет». 

Annotation 

The article offers a general overview of the historical past of the Kazakh people. Our past 

is the foundation of a stable, full-blooded life in the present and the key to the productive 

http://bigenc.ru/text/1842585
http://www.safarabdulloh.kz/img/books/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://www.safarabdulloh.kz/img/books/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://www.safarabdulloh.kz/img/books/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf


303 

development of the country in the future. The state is strong not only for its economic and 

military power, but also for respect for the achievements of ancestors, preservation of traditions, 

the memory of important events and outstanding personalities of the country. This article is 

devoted to the outstanding historical personality of Khoja Ahmed Yassaui. This work is very 

surprisingly interesting and dynamic topic, which gives an idea of the historical past of the 

people. A lot of work has been done with various sources of information. The content of the work 

allowed to analyze this work and apply it to their lessons and extracurricular activities. 

Key words: historical figure, philosopher, poet, mystic, preacher, "Divan and Hikmet». 

 

 

«МҼҢГІЛІК ЕЛ» – ЖАЛПЫҦЛТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ ТҤПҚАЗЫҒЫ 

 
Ж.С. Коздигарина 

Тҥркістан облысы  «Ҽдістемелік орталығы» 

«Мектепке дейінгі жҽне бастауыш білім 

беру» бҿлімінің бҿлім басшысы 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев 

«Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауындарухани тҧтастану мен ҧрпақтар 

жалғастығы, ҧлттық сана-сезім мен жаңа қазақстандық патриотизмнің 

белгіленген бағдарға орай қалыптасуы мҽселелерімен сабақтас сауалдардың 

маңыздылығына тоқтала отырып, жақын болашақта аса қуатты да кҥшті 

Қазақстан мемлекетін ҿркениетті жолмен қҧруға барлық жағдай 

жасалғандығына айрықша назар аударды. Сонымен қатар «Қазақстан-2050» 

стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауын жҥзеге 

асыру бойынша ерекше жауапкершілікті мемлекет қҧрушы ҧлт ретінде қазақ 

халқына жҥктей отырып, ҧлттың мҽдени коды (тілі, руханияты, дҽстҥрлері) 

сақталғанда ғана уақыт ҥніне ілесе алатынымызға кҿңіл бҿлген болатын. 

Елбасы: «Ҧлт ҿзінің мҽдени кодын жоғалтатын болса, ҧлттың ҿзі де 

жоғалады. Абыройлы тарихымыз, даңқты ата-бабаларымыз туралы жады 

естеліктер ғана бізге алдағы уақытта қиындықтарға тҿтеп беруге 

кҿмектеседі», – деген еді. [1]. 

«Ҽрбір ҧлттың баласы ҿз ҧлтының арасында, ҿз ҧлты ҥшін қызмет 

қылатын болғандықтан, тҽрбиеші баланы сол ҧлт тҽрбиесімен тҽрбиелеуге 

міндетті», – деп М.Жҧмабаев жазғандай халық педагогикасы ілімдерін 

негізге алып жҧмыс жҥргізген дҧрыс деп есептей келе, ауыз ҽдебиеті 

жанрлары арқылы жҧмыс ҿрбітілді [2]. Ауыз ҽдебиеті ҥлгілері арқылы 

халықтың ҿткендегі ҿмірін, тарихы мен тҧрмыс-тіршілігін, арманын білуге 

болатынын кҿрсете білдік. 

Бҧл пікірлердің қазақ фольклорына да қатысты екені даусыз. Жалпы 

ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінен халықтың ой-ҿрісінің сҽбилік дҽуіріндегі кҿрінісін 

байқауға болады. Ф.Энгельс «Неміс халқының кітаптары» деген еңбегінде 

ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінің шығу тегіне талдау жасай келіп, оның халықтың 

тҧрмыс-тіршілігімен байланысты туындағанын айтады. Ал М.Горький ауыз 

ҽдебиеті туралы жазған еңбегінде: ауыз ҽдебиетінің ең ескі тҥрлерінің ҿзі 
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шаруа адамның кҥн кҿрінісіне, еңбек ету ҥрдісіне байланысты туындаған», - 

дейді. Сондай-ақ бір топ ертегі, аңыздарда жауыздық пен ізгілікті, жалқаулық 

пен елгезектікті салыстырмалы тҥрде сҿз етіп, ертегідегі кейіпкерлердің іс 

ҽрекеті арқылы ишарамен меңзеп, жақсыдан ҥйренуді, жаманнан жиренуді 

балаға ҥйретеміз. Яғни В.Г.Белинский айтқандай, ертегі-аңыздарды «халық 

ҿмірінің айнасы» деуге болады. Бабаларымыз ертегі айтуды ермек еткен 

емес, керісінше бала тҽрбиесіне қолдана білген. Неше тҥрлі ғажайып 

уақиғаларға қҧрылған ертегілердің жігін келтіріп, тартымды етіп айтып беру, 

ҽр эпизодтың арасынан қыл ҿтпестей етіп байланыстыру, кейіпкерлеріне 

мінездеме беру, оларды тыңдаушының кҿз алдына елестетердей етіп 

бейнелеп беру, ҽр кейіпкердің мінез-қҧлқы мен іс-ҽрекетіне қарай сҿз 

сараптау, тілдік сипаттау таба білу, ертегі айтушының мол ҿнері, тіпті 

айтқыштық шешендігі, ҽрі дикторлық, ҽрі ораторлық шеберлікті талап етеді. 

Демек, ертегінің тартымды, қызықты, тыңдаушыға ҽсерлі болуы оны 

айтушыға байланысты. Ал, балаларды ертегі айта білуге ҥйрету сҿз ҿнеріне, 

тілінің дамуына, ой-ҿрісінің жетілуіне ҽкелері анық. Ертекші ҿнер адамы 

болғандықтан, репертуарына аса жауапкершілікпен қараған. Ол жҿнінде 

орыс фольклористері А.Н.Афанасьев, Н.Е. Окучев, М.К.Азайдовский 

Ю.М.Соколов , сондай-ақ қазақ фольклористері: М.Ҽуезов, С.Мҧқанов, 

Е.Исмайлов, М.Ғабдуллин т.б. еңбектерінде терең талдау жасап, келесі 

пікірлер айтқан. Мҽселен, С.Мҧқанов: «Халық ертекшілері ҥлкен ҿнер адамы 

саналған», - десе, М.Ҽуезов: «Ертек айта білушілерді ҧзақ мазмҧнды 

эпикалық жыр орындаушы ақындармен, жыршы, жыраулармен пара - пар 

бағалаған», - дейді. [3]. Ал кҿрнекті фольклорист ғалым М.Ғабдуллин: 

«Ертекшілер ауыз ҽдебиеті ҥлгілерін шебер орындаушылар ғана емес, тың 

сюжетті ертегілерді туғызушы, шығармашылық адамы», - деп тҧжырым 

жасайды. Қазақ ауылында аты жҧртқа жайылған атақты ертекшілердің кҿп 

болғаны, олардың Қҧламерген, Аяз би, Ер Тҿстік, жерден шыққан Желім 

батыр, шық бермес Шығайбай, Алдар кҿсе, Жиренше шешен, Тазша баланың 

қырық ҿтірігі, т.б ертек-аңыздарды біздің дҽуірімізге сақтап, жеткізудегі рҿлі 

жҿнінде ауыз ҽдебиеті ҥлгілерін жинап, зерттеуші Г.Н.Потонин, В.В.Родолв, 

Ҽ.Диваев, Н.Пантусов т.б. айтқан ой-пікірлері де бар. Ал, осы ертегілерді біз 

ҽжелеріміздің аузынан, пластинкадан тыңдап ҿскенбіз. Оны қазіргі 

ҧрпағымызға айтып тарихымыздың қҧндылығын дҽріптеудеміз. Оны 

тыңдаған баланың да таным-білімі кеңейеді. Мен жҧмыс жасаған 

балабақшада Тазша баланың қырық ҿтірігі секілді жарыс та болды, бірақ 

нҽтиже ойдағыдай шығып шешендік таныта алған жоқ, ҿйткені ҧлттық 

мҧрағатымызды дҽріптеу ҽлі де жеткіліксіз. Сондықтан осы ертегілерді 

айтып қоймай, қуыршақ, саусақ театры арқылы ҿрбіттік. «Менің сҥйікті 

ертегім», «Ертегі сыры», «Ерте, ерте, ертеде» тақырыптарында суреттер 

кҿрмесі де ҿткізіліп тҧрды. Осы шаралар баланың қиялын, қызығушылығын 

арттырды. М.Ҽуезов ҿзінің «Абай жолы» роман-эпопеясында былай жазған 

екен: «Абай биыл ғана анық бағалады. Бҧның ҽжесі бір тҥрлі шебер ҽңгімеші 

екен. Қызық сҿйлейді. Ҽңгіменің барлық жерін дҽмді ғып, қызықтырып 
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айтады. Ҽуелі Абай ауыра бастағанда бір кҥні кешке ҧйықтай алмай жатып, 

ҽжесінен ҽңгіме айтуды сҧрады. 

Сонда ол ойланып отырып: 

- Е-е.. Бҧлдыр-бҧлдыр кҥн ҿткен. Бҧрынғыда кім ҿткен...? – деп, кішкене 

тақпақтап бастап еді». Міне, осы сҿздің ҿзі Абайдың санасына ҧялап, ертегіге 

деген қызығушылығын оятады. [5]. 

Осыдан-ақ ертегінің бала қызығушылығына нақты септігі тиетінін анық 

кҿз жеткізіп, педагогикалық жоба жазылды. Жоба – педагогтардың оқыту 

жҽне ҿз білімін кҿтеру ҽдістерінің бірі. Негізгі бағыты: зерттеп ҿңдеу 

шеберлігі, мҽселені қоя білу, мҽліметтерді жинақтау жҽне ҿңдеу, тҽжірибе 

ҿткізу, алған нҽтижелерді талдау. 

Жобаның тақырыбы: «Халық ертегілерінің мектеп алды тҽрбиесіндегі 

орны». Алға қойған мақсатымыз: баланың шығарманың кҿркемдік мазмҧнын 

тҥсініп жҽне оны қабылдай білу; оқиғаның баяндалу ерекшелігін тҥсіну, 

ҽңгіме-ертегілерді ҿз бетінше қҧрастыра білу; сахналық қойылым барысында 

кейіпкер бейнесіне ене білуге машықтандыру. Міндеті: ауыз ҽдебитінің кҿне 

жанры ертегінің ҽр тҥрлі салада кіріктірілуін тереңдету. Балалардың 

кҿркемдік эстетикалық талғамын арттыру. Оны қандай жҧмыстар тҥрімен 

ҧйымдастыруға болады, яғни ҧйымдастыру тҥрі; кҿркем ҽдебиет, бейнелеу 

ҿнері, сҿйлеуді дамыту, дене шынықтыру, музыкалық тҽрбие, ҽлеуметтік 

тҽрбие жҥйесі. Бҧл жҥйелерді іске асыру ҥшін негізгі бағытымыз; 

балалармен, ата-анамен, педагогтармен жҧмыс болды. Балалармен жҧмыс: 

ҧйымдастырылған оқу қызметі, сахналық қойылым, ҽңгімелер, ойындар, 

кҿрмелер, сайыстар, фотожҧмбақтар. Ал ата-аналармен жҧмыс: кеңестер, 

ҽңгімелер, кҿрмелер, қойылымдар, саяхаттар, бірлескен жҧмыстар, 

сауалнама; сонымен қатар, педагогикалық ҧжыммен жҧмыс: кеңесер, 

семинарлар, шебер қолдар ҥйірмесін қҥру, педагогтардың мамандық 

қҧзреттілігі, ертегі, ойындарды безендіру. Ата-анамен «Ертегі айта білесіз 

бе?», «Баланың ертегіге қызығушылығын қалай арттырасыз?» 

тақырыптарында кеңестер, пікірталастар қаралды. Педагогтармен «Халық 

ертегісінің мектеп алды тҽрбиесіндегі жҥйесі», «Халықтың қарасҿз 

ғибратының бірі ертегі», «Ертегіні дене тҽрбиесі сабағында қолдану», Ойын 

«Эвристикалық айтыс, Ертегімен сусындаған жас ҧрпақтың даналығы» 

тақырыптарында кеңестер, оқыту семинарлары, шебер-сыныптар ҿткізілді.    

Балалармен жҧмысты халқымыздың аңызын негізге алып домбыраның шығу 

тарихы жҿнінде мҽлімет беру мақсатымен, домбыраны таныстыру ҥшін 10 

кезеңге бҿлдік. Олар: домбыраның қҧрылымымен таныстыру, домбырамен ҽн 

айту ҿнері, домбырамен кҥй тарту ҿнері, домбырамен би билеу ҿнері, кҥйші, 

домбырашы Қҧрманғазы Сағырбайҧлымен таныстыру, домбыра жасаушы 

шебер Қамбар ағаймен кездесу, ҿнер қайраткерлерімен кездесу кҥй 

қҧдіретіне тҽнті болу, домбыра туралы аңызбен таныстыру «Ақсақ қҧлан», 

домбыраны қҧрметтеу мақтан ету, домбыраның шығу тарихымен таныстыру, 

сахналандыру. 

Осы 10 кезең тақырыпқа сай жоспарланып ҿткізілді. 
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Негізгі мақсат: балаларға домбыра туралы тҥсінік беру, оның 

қҧрылымымен таныстыру. Домбырадан тартылған ҽуенді тыңдауға, оған 

еліктеп лҽззат алуға дағдыландыру, балалардың есту қабілетін музыка 

тыңдау, сезіну арқылы жетілдіру, музыкалық сезімін ояту. Ол баланың осы 

мҽселені толық тҥсінуіне мҥмкіндік береді. Осы шаралардан соң 

домбыраның шығу тарихын «Ақсақ қҧлан» аңызымен таныстырдық. Бҧл 

жерде балаға ертегі мазмҧнын меңгерту маңызды. Шығарманы жҥйелі 

баяндап ҿз кҿзқарасымен мҽнерлеп айта білуін қалыптастыру ерекше мҽселе. 

Адамгершілік қасиеттерге тҽрбиелеу, аңыз арқылы бала Жошы хан, 

нҿкерлер, біршама, қҧлын, оқ, кҿмей сҿздерін меңгере алды. Баланың сҿйлеу 

мҽнері тілі дами тҥсті. Ертегіні бекіту ҥшін мультфильмдер кҿруі тиіс. 

Ертегіден есімізде не қалғанын пысықтау ҥшін «Сҥйікті ертегі», «Ертегі 

оқиға желісімен» тақырыбында суреттер кҿрмесін ҧйымдастырдық. 

Балалармен «Не? Қайда? Қашан? ертегілер сыры» тақырыбында ойын 

ҿткізілді. Бҧл ҽрекеттер баланың тҥсінігін, ҿз ойын еркін жеткізу қабілетерін, 

қиялын дамытады. Осы кезеңдерді қорыта келе, «Домбыра асыл мҧра» 

тақырыбында сазды кҿрініс сахналадық. Бҧл сценарийді домбыраның шығу 

тарихы аңызын негізге ала отырып жазылды. «Домбыраның шығу тарихы» 

аңызын оқып шумақтар жҥректен бҧлқына шығып, тек қазақпын деген 

пенденің жҥрегін оятар туынды дҥниеге келді. Оны балабақшамыздың 

балаларының орындап шығатынына кҽміл сенген соң кҿріністі қоюға бел 

будық. Халық аңызы арқылы қасиетті домбыраның тарихы жҿнінде балаға 

тҥсінік беру басты мақсатымыз болды. Домбыраны дҽріптеп қастерлей 

білугеҥйрету, домбырадан тартылған кҥйлерді, домбырамен айтылған 

ҽндерді тыңдауға, оны қабылдап, салыстырып, айыра білуді ҥйрету керек. 

Балалардың ой-ҿрісін, талғампаздығын арттыра отырып, бҥлдіршіндерімізді 

жан-жақты етіп тҽрбиелеуге, отансҥйгіштікке, мейірімділікке, ҽсемдікті 

сҥюге тҽрбиелеуді басты ҧстаным етіп алдық. 

Сонымен бірге, баланың музыкалық мҽдениетін, эстетикалық талғамын, 

ҧлттық сана-сезімін қалыптастыру сҿзбен жеткізе алмайтын ҽсемдікті музыка 

тілімен жеткізу маңызды. Мектепке дейінгі ҧйымдардағы патриоттық тҽрбие 

беру жҧмыстары ҧлттық мҧра, тарих, тіл, елге қҧрметпен қарауға баулуға 

негізделді. Жалпы жасалған жобаның қорытындысында алған нҽтижелер 

бойынша адамгершілік, рухани, азаматтық, сҧлулық ақыл ойы дамиды, 

шыншылдық, зҧлымдық, ізгілік туралы тҥсінік алады, сҿз қоры молайып 

сҿйлеу мҽнері ҿседі. Сондай ақ танымдық-шығармашылық қабілеті жан-

жақты дамиды, ҥлкендермен, достарымен еркін қатынас жасайды, жеке 

шығармашылық қабілеті, қҧзыреттілігі дамып, баланың эстетикалық талғамы 

қалыптасады. Міне, осындай нҽтижелер баланың танымын, ой-қиялын 

кҿрсете алады. Балалар ертегіні шын пейлімен, кейіпкер бейнесіне ене 

орындап шықты. Балалардың қызығушылығы басым болып, оны кез келген 

кезде ҿз беттерінше де ойнап, ҿзге жолдастарына да айта жҥрді. Біз осылай 

баланың тіл байлығын дамытып, сҿз қорын молайтып, сҿйлеу мҽнерін 

жетілдіреміз. Баланың шығармашылығы артып, таным білімі ҧлғаяды. 
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Баланың танымдық білімі тереңдеп, тілі дамыған баланың ой-ҿрісі, 

шығармашылығы дамитыны бҽрімізге аян. Бала кейіпкер рҿлінде ойнай жҥре 

ойы ҿседі. Аңыз, ертегілер балаларды елін, жерін сҥюге ҽділет ҥшін, бақыт 

ҥшін кҥресуге баулиды. Оны қойылым барысы дҽлелдей білді. Ол балаға 

ҿсиет, ҿнеге, уағыз, насихат береді. Ертегі арқылы жақсыдан ҿнеге алып 

тҧшынса, ғибрат алса, ал жауыздықтан, зҧлымдықтан жиіркенетін, бойын 

аулақ салатын болады. Аңыз ҽңгіме, ертегілер адамға ой салушы, тҽлімдік 

мҽн-мағынасы зор халықтық шығармалардың аса қызықты да кҿркем 

тҥрлеріне жатады. Ең бастысы бала оған қызығады, тыңдағысы келеді ҽрі 

айтып, ҽрі оны сахналағысы да келеді. Олардың еркін ойнауына ықпал етеді, 

ал ойын ҿсіп жетілуіне арналған басты қҧрал. 

Бҧл іс-шаралар арқылы баланың адамгершілік қасиеті дамып, 

патриоттық тҽрбие алады, тілі дамып, сҿз қоры молаяды. Ҿз елінің тарихын, 

ҽдет-ғҧрпын біледі. Бҧл шаралар ҽр кез жалғасын табады, келесі қойылым 

«Ана ҿмір гҥліміз», «Бҽйтерегім мҽуелі»- деп аталады. Осы бағытта 

балаларға аңыздың мҽні неде екенін тҥсіндіру, мейірімділікке, 

қайырымдылыққа, зеректікке ҥйрету – басты мақсатымыз. Аңызды жан-

дҥниесімен сезіне білуге баулу арқылы сахналандыру кезінде кейіпкер 

бейнесіне ене орындап жаттықтырады. Халық ауыз ҽдебиет жанрларына 

сҥйіспеншілігін арттыра, ананы қҧрметей білуге ҥйренеді. Бҧл қойылымдар 

жалпы балаларға абыройлы тарихымыз, даңқты ата-бабаларымыз туралы 

мағлҧмат береді. 
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ТҤРКІСТАН ҾРКЕНИЕТІ-БҼЙТЕРЕКТІҢ БІР БҦТАҒЫ 

 
Қораласбаева А 

Жамбыл облысы, Т.Рысқҧлов ауданы ҽкімдігі білім 

бҿлімінің «Алғабас шағын орталықты орта мектебі» 

 

Тҥрік мемлекетімен жасалып жатқан экономикалық жҽне мҽдени 

ғылыми байланыстар жалпы тҥбі бір тҥркі халқымен біртҧтастығымыздың 

айғағы. О бастан -ақ бір бҽйтеректің бҧтақтары  "Тырнақты етінен бҿлуге 

болмайды" дегендей біз бір атаның балаларымыз.Тарихтың да ҽділетсіз болар 

кездері бар ғой. Біз тҥркі тілдес халықтар мың жылдан кейін қайта қабысуға 

ҧмтылудамыз.  



308 

Осындай кезде қҧм арасында шҿгіп қалған жалғыз тҥйедей тарихи 

ескерткіштеріміздің діңі болып Қожа Ахмет Иасауи кесенесі тҧр. Оны сақтау, 

ҧрпақтан ҧрпаққа дҽріптеу арқылы біз бҥгін мҧсылман халқын елеңдетеміз. 

Ҽлем тарихымызды қасиеттесек ештеңеден кем болмаспыз. Тҥркістан таяу 

маңда ҿз дҽуіріндегі адам баласының ҽдебиетімен мҽдениетінің алтын 

кҿмбесі ретінде танылған Отырар жатыр. Ҽттең Шыңғыс ханның 

шапқыншылығында қҧрбандыққа шалынбаса шығар биігіміз тек қана 

асқақтай тҥсер еді -ау.  Иасауи арқылы біз бҥкіл мҧсылман елдерін тҥркі 

халықтарын ҿзімізге тарта аламыз. Данышпан ақынның, қасиетті ҽулиенің 

рухын тірілтіп отырсақ ынтымақ пен бірлік жолындағы мақсатымыздың 

дҧрыстығы дер едім. Бірлік бар жерде ғана ел дҽулетті мҽдениетті бола 

алады. XV-XVI ғасырлардағы шығармаларды қарасақ, бҧл қала бірде иасы 

қорғаны екінші бір тҧста Тҥркістан қорғаны деп кҿрсетіледі. Оданда 

бҧрынғы жазбаларға кҿз салсақ, негізінен Тҥркістан атауы бір жағы 

Отырармен екінші жағы Сауранмен шектесетін аймақтың атын білдіргендей.  

Монғол дҽуірінен кейінгі атқарған айрықша рҿлі мен орны жайында 

Рузбиханның жазбаларында жан-жақты айтылады. "Иасы қаласына тҥрлі 

тауарлармен мен қымбат бағалы бҧйымдар ҽкеледі сҿйтіп мҧнда қызу сауда 

ҿрістейді, қала саудагер кҿпестерінің жҥктерін шешіп тҥсірер жан-жақтағы 

елдерге керуендер орны болып табылады". Атақ - дҽріпі данышпандық тҽлімі 

талай ҧрпақты тамсандырған тҥркі жҧртының заңғайыр ҧлы перзентіҚожа 

Ахмет Иасауи туралы ел аузында да архив қорларында да бізді талай 

жаңалықтар тосатынын да тағы сеземіз. Отырар ҿңірінің бір қатар тарихи 

орындары асқан ойшыл ақын қалың тҥркі жҧртына сопылық ілімді таратушы 

Қожа Ахмет Иасауи есімісмен тығыз байланысты осы Отырардың іргесіндегі 

мазаратта Ҽзіреті сҧлтанның ҧстазы Арыстан бабтың жҽне оның сопы 

данышпанның қабірлері жатыр. Отырардың бір қақпасының "Сопыхана" деп 

айтылғаны тарихи қҧжаттардан мҽлім. Арыстан бабқа тҥне Қожахметте тіле- 

дейтін ата- бабаларымыздың жолын берік ҧстанған нағыз шын берілген зират 

етушілер Отырар жеріне тағзым етпей тҧрып, Тҥркістан шаһарына ат басын 

бҧрмайды. 
 

Бҥкіл тҥркі ҽлемінің сопылық бірлестіктері жҽне олардың шайқылары 

Иасауиді ҿзедеріне пір етіп ҧстаз деп таныған. Бҧл жайлы тарихтан да мҽлім. 

Ағылшын ғалымы Д.С.Примингел Қожа Ахмет Иасауиді тҥркілер арасында 

исламды таратушы, сопылық ілімнің тҥрлерін бағытының негізін қалаушы 

деп санады (Исламдағы сопылық бірлестіктер) яғни тайқазан мен мҿрдегі 

жазулар осы бірбелгілі ереженің кҿрінісі, деп тҥсінген жҿн.  

Қожа Ахмет Иасауи есімінің мҿр бетінде басты орын алуы осы заттың 

иесі машхур бабаларымыздың ҿзі емеспе екен деген ойларға да жетелейді. 

Яғни бҧл мҧра Қожа Ахметтің жеке ҿзінің мҿрі ме ҿкінішке орай, оның Қожа 

Ахмет Иасауидің меншікті мҿрі деуге негіз жоқ болып отыр.Ҽзіреті 

сҧлтанның ҥш мҿрі атты мақалада біріншіден Қожа Ахмет Иасауидың 

кесенесінде Ҽзіреті сҧлтанның жҽне шайқылардың аттары жазылған ҥш мҿр 

болғаны нақты анықталды. Олар кҽдімгі мҿрлер атқарған міндет ҥшін 
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жасалмаған. Бҧл мҿрлер Ҽзіреті сҧлтан ғимаратына келген кейбір қадірлі 

зиятшыларға басылып беріліп отырған. Сҽулетті орында болған ҥш мҿрдің 

екеуі із тҥссіз жоғалып отыр тек олардың қағазға тҥсірген бейнесі ғана бізге 

жеткен. Ал ҥшінші мҿрдің ҿзі Шҽуілдірдегі Нарымбет ҽулетінің кҿздің 

қарашығындай сақтап келуінің арқасында ол Қожа Ахмет Иасауи есімін 

қастерлеуші қауымға енді ғана ҽйгілі болып отыр. Тҥркістандағы жер асты 

мешіті немесе ҽулие Қҧмшық ата хақында. Жас кезінде Арыстан баб 

ҽулиеден тҽлім тҽрбие алып білімін жетілдірген Қожа Ахмет Иасауи 

суфизмді уағыздау жолында жан-жақты дайындығы мол дін қайраткері 

дҽрежесіне жетті. Ол бҧл мақсатын іске асыру ҥшін ҽлі де дҽруіштік білім 

терең тамыр жая қоймаған Иасы қаласы мен Қаратау аймағын қалап алғалы 

мҽлім. Ҿз қызметінің алғашқы кезеңінде жергілікті ислам дінінің ортабағыты 

суфизмді жақтаушы дін қайраткерлерінен кҿп қарсылық кездестіреді. Аңызға 

сенсек, тіпті диқаншылықпен айналысатын сҥйір деген тайпа ҿкілдері оның 

жалғыз ҧлын да ҿлтіреді. Ҽйтсе де ҿз қҿзқарасынан таймаған Ахмет уақыт 

ҿте келе суфизмді уағыздаушылар ішінен жарқырап шыққан жҧлдыздардың 

біріне айналып даңқы бҥкіл тҥркі ҽлеміне жайылды.
 

 Тҥркілер Тҥркістан жерінің тҥркі бҿліктеріне қауым немесе қауым 

басшыларының есімдерімен аталған мемлекеттер қҧрған бірақ олардың бір -

бірімен байланыста болған. Ол мемлекеттердің билеушілері ешқашан ҿздерін 

"Тҥркістан сҿзінен тыс тіркеспен яғни атаумен кҿрсетпеген, Тҥркістанда 

немесе ол арадан кҿшіп жетіп, басқа елдерде ҿмір сҥрген тҥркілер саяси жҽне 

мҽдени ҿмірлерінде ҿздерін ҽрқашан Ҧлы Тҥркі отбасының мҥшелері" деп 

сезінген. Олар тарихта "Біз тҥркіміз", немесе "Біз тҥркістандықпыз" деген. 

Бірақ "Тҥркістан" аталатын мемлекет қҧрмаған.Олар ҥшін "Тҥркістан " 

термині аталатын мемелекет қҧрмаған. Олар ҥшін "Тҥркістан" термині 

жинақылық ҧғымды білдіретін жҧрт атауы жҽне шығу тегін білдіретін сҿз. 

Бҧл "Тҥркістан" сҿзінен бас тартудың белгісі бола алмауы.
 

  Шет жерліктер Тҥркістан сҿзін жайдан жай қолдана алмаған. Бҧл 

ҿлкенің халықтары мен ҧлыстары ҿздерінің отанын - ордасын осылайша 

атаған. Ол ҥшін тҧрмыста, мҽдениетте, дінде тілде, дҽстҥрлерде ортақ 

элементтер мен ҧқсастықтар болуы шарт. Демек тҥркі рулар мен тайпалардан 

қҧралған ел осынау ортақтың негізінде ҿзін бір атауымен тҽндестірген.Бҧл 

бірлікті, жалпылықты, тҧтастықты бір ғана сҿзбен - Тҥркістан ҧғымымен 

бейнелеген. Кейінірек тарихи дамуының барысында тҥркістандық ҿркениет 

аясынан арнасынан жекелеген мҽдениеттердің (ҿзбек, қазақ, тҥркімен т.б) 

ҿсіп шыққандығы белгілі. Олардың ҽрқайсысының ҿзіне тҽн тарихы, 

мҽдениеті, діні, ҿмірі, тілі мен ҽдебиеті , ҽдет- ғҧрыптары , сазы халықтың 

дастандары, бейнелеу ҿнері, сҽулетшілігі тҧрмрысы , тағамдары сияқты , 

бірқатар ҿзгешеліктері бар. Сонымен қатар олардың ҽрбірі Тҥркістан 

ҿркениеті атты бҽйтеректің бір бҧтағы іспеттес. Ясауидың рухани- танымдық 

кҿзқарасы қазақ ҧлттық мҽдениетінің ғана емес, бҥкіл тҥркі мемелекеттері 

мҽдениетінің ҿркендеуіне ҥлес қосты. Сондықтан да біз Ясауи сопылық 

ілімін меңгеру арқылы бҥкіл шығыс фҽлсафасымен таныспыз.XV ғасырдың 
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орта кезінен бастап тҥркі жҽне басқа халықтардың азаттық жолындағы 

кҥресінің кҥшеюі ноғай қазақ, татар, қырғыз, ҿзбек, басқа халықтардың бір-

бірімен бҿлісуіне ҽкелді. XV ғасырда тҥрікмен халқы қалыптасты. 1356 

жылы Қҧлағу мемлекетінің қҧлауы Ҽзірбайжан халқының қалыптасуына 

мҥмкіндігін туғызды. XIV-XV ғасырда Кіші Азиямен Баннан тҥбегін 

тҥркілердің бағындыруына байланысты Осман империясы дҥниеге келді. Бҧл 

мемлекет тҥркі тілінде сҿйлейтін халықтардың ең кҿп тҥрін халқын 

қалыптастырды. Тҥркі тілінде сҿйлейтін жекелеген халық топтары дҥние 

жҥзінің ондаған мемлекеттерінде қалыптасып жатты. 
Пайдаланылған ҽдебиеттер 

1. Жібек жолы 1991 жыл №3 4-5 беттер 

2. Жібек жолы 1991 жыл №4-5 10-11 беттер 

3.Жібек жолы 1991 жыл №4-5 20-25 беттер  

4. Тҥркістан тарихы мен мҽдениті 2000 жыл 19-20 беттер 

5. Қазақстан тарихы 10-сынып 47-бет 

6. О.Ғ Қазақстантарихы 7-сынып 

8. Д. Кенжетай. Қожа Ахмет Ясауи дҥниетанымы. – Алматы, 2008. 

9. «Яссауиҽлемі» журналы, 2010. – № 3-4(5). – 102 б.; 2011. – № 2(7) – 74 б. 

Отырар. Энциклопедия. – Алматы: Арыс баспасы, 2005. 

 

Аннотация 

Бҧл баяндамада  авторлар Қожа Ахмет Ясауидің кесенесіне байланысты 

мҽселелерді қарастырды, мысалы оның тарихы жайлы, философиялық кҿзқарастары 

зерттеу нысанына айналды.Дарындылығы мен еңбекқорлығының жемісі ретінде Ясауи 

Орта Азия мен Қазақ елінде исламды тарату мен кемелдендіруге сҥбелі ҥлес 

қосты.Тҥркілер Тҥркістан жерінің тҥркі бҿліктеріне қауым немесе қауым 

басшыларының есімдерімен аталған мемлекеттер қҧрған бірақ олардың бір -бірімен 

байланыста болған. Олар тарихта "Біз тҥркіміз",  немесе "Біз тҥркістандықпыз" деген. 

Бірақ "Тҥркістан" аталатын мемлекет қҧрмаған.Олар ҥшін "Тҥркістан " термині 

аталатын мемелекет қҧрмаған. Олар ҥшін "Тҥркістан" термині жинақылық ҧғымды 

білдіретін жҧрт атауы жҽне шығу тегін білдіретін сҿз. Бҧл "Тҥркістан" сҿзінен бас 

тартудың белгісі бола алмауы. 

Тарихымыздың жалғасы, ҿміршең істеріміздің арнасы бҧдан былай да жалғасын 

таба беруі тиіс екенін дҽлелдеу. Бҥгінгі ҧрпақтың тарихи санасын қалыптастыру жҽне 

тҽуелсіз Қазақстанға деген патриоттық сезімін дамыту. 

Аннотация 

Тема доклада «Священный Туркистан-ветвь Байтерека».  Автор этого доклада 

описывает его историю, также иследует филосовские взгляды. Плоды труда  и талант 

Яссауи,  внесший  в Среднюю Азию и в народ Казахстана огромный вклад. Турки на 

Туркистанской земле назвали своими именами страны, но не были  связаны друг с другом. 

В истории они назывались «Мы турки» или «Мы туркистанцы». Но не было такого 

государства как «Туркистан». Для них термин «Туркистан» было как название народа 

или родословная.  Для них не было возможности  отказа от слова «Туркистан». 

Продолжение истории, продолжение деятельности,  должно находить продолжение и 

это мы должны доказать. 

Привитие истории нынешней молодежи, а также привитие чувства патриотизма 

к независимому Казахстану, наш долг. 

Annotation 

The theme of the report is «The development of Turkistan – one of the Baiterek» This 

report is about KozhaAhmetYassawi`s monument. For example, the authors says that is about 
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history of monument, so which is philosoph interests for search. Yassawi was talantive and hard-

working. He was worked hard for development of  Isslam in middle of Asia and Kazakh country. 

Turks were comprised the groups which is called head`s name in Turkistan, but they were 

connected of each other. They said that ―we were Turks‖ or ―we  Turkistani‖. But they didn`t 

comprise the state. The word ―Turkistan‖ is meaning of firmness, which is names of people and 

family for they. 

The aim is developing for nowadays younger`s of histories of  mind and to developing for 

an independent Kazakhstan of patriot`s feeling. 
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Тҥркістан қаласы №17 Ататҥрік атындағы мектеп-гимназия 

E-mail:kyasaui@mail.ru 

 

Тҥркістан топырағында дҥниеге келген Ахмет Ясауидің сопылық ілімі 

Анадолы, Дешті-Қыпшақ (Алтын Орда), Еділ-Орал аймақтарына дейін жетіп, 

жҥздеген жылдар бойы Қазақ, Қырғыз, Ҿзбек, Анадолы тҥріктері, Тҥркімен, 

Башқҧрт жҽне Татар Тҥріктері ҥшін рухани негіз ретінде қолданылып келеді. 

Қожа Ахмет Ясауидің ҿмірі, ілімі мен хикметтеріне деген қызығушылық 

сопының ҿмір сҥрген кезеңінде-ақ басталған еді. Тҥрік-Ислам дҥниесімен 

бірге, уақыт ҿте келе батыстық білім адамдары да Ахмет Ясауи тақырыбын 

қарастыра бастады. ХІХ ғасырдан бастап ағылшын, неміс, мажар, орыс жҽне 

шығыс ғалымдары Ахмет Ясауи мен Йасауийлік мҽселесін арнайы зерттей 

бастады. Біздің мақсатымыз осы зерттеулерді жинақтап, сараптау жҽне 

оларға баға беру болмақ. 

Батыста жҥргізілген Йасауийлікке байланысты зерттеулерді бірнеше 

топтарға бҿліп қарастыруға болады: 

І Энциклопедия, Библиографиялық сҿздік жҽне Каталогтардағы 

мҽліметтер. Тҥрлі энциклопедия, библиографиялық сҿздік, каталог жҽне 

басқа да кітаптарда Ахмет Ясауи мен «Диуани Хикмет» шығармасына 

қатысты мағлҧматтарды кездестіруге болады. Айрықша атап ҿтетін болсақ, 

П.Мелиоранский, М.Гартман, Х.Ф.Хофманн, Е.Блокет, Е.Дж.В. Гибб сынды 

кҿптеген ғалымдардың зерттеу жҧмыстарында Ахмет Ясауиге байланысты 

ҽртҥрлі қысқаша мҽліметтер беріледі. Мҽселен, П. Мелиоранский тарапынан 

жазылған Ахмет Ясауи тақырыбындағы алғашқы энциклопедиялық 

материалға тоқталатын болсақ, ол «Ислам энциклопедиясына» жазған 

мақаласында Ахмет Ясауидің дҥниеге келуі, білім алуы, ҿлімі мен кесенесі 

жайында мағлҧматтар береді. Ахмет Ясауидің Орта Азиядағы Тҥрік сопылық 

мектебінің негізін салушы болғандығын, Хакім Ата сияқты бірнеше дарынды 

шҽкірттер тҽрбиелегендігін, хикметтері мен насихат мінажаттарының халық 

тарапынан кҿп оқылғандығын анықтап кҿрсетеді. Сонымен қатар, кейін келе 

хикметтерінің Қазан қаласында жарияланғандығын, бірақ жете 

зерттелмегендігін баяндайды. Бҧл жерде мынаны айта кету керек, Ахмет 

mailto:kyasaui@mail.ru
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Ясауи хикметтердің авторы екендігіне жҽне оның тілі тҧрғысында алғаш 

кҥмҽн келтірген ғалымның бірі Мелиоранский еді. Дерек ретінде тек ғана 

«Диуани Хикметтің» Қазандық нҧсқасы мен Ж.Залеманн тарапынан 

ҽзірлеген қолжазбасы, Хакім Ата аңыз-ҽңгімелеріне сҥйеніп жасалған ой-

тҧжырымы орыс шығыстанушылары тарапынан қолдау тауып, дамытыла 

тҥсті. Бҧл жерде А. Воровков сынды бірнеше ориенталистердің еңбектерін 

айта кету керек. Воровков АхметЯсауи хикметтерінің тіл ерекшеліктерін 

қарастыру барысында сопылық мҽтіндерді жақсы білмеушілігінен кейбір 

қате қорытындыларға келеді [1, 229-250 б.]. Мелиоранский де дҽл сондай 

қателік жібереді. Дҽлірек айтқанда, Ахмет Ясауидің «Диуани Хикметтегі» 

алпыс ҥш жасында жер астына тҥскендігіне байланысты ҿлеңдерін қате 

тҥсініп, сопыны алпыс ҥш жасында қайтыс болды деген тҧжырым жасайды. 

Бҧл Мелиоранскийдің хикмет мҽтіні мен мағынасын жете тҥсінбегендігін 

кҿрсетеді. Алайда, тағы бір орыс ғалымы Л.В.Дмитриеваның Ахмет Ясауидің 

биографиясы жҽне «ДиуаниХикметке» байланысты ойлары 

Мелиоранскийден біршама ерекшеленеді. Оның ҽзірлеген Ленинград Шығыс 

жазбалар кітапханасындағы тҥрікше жазба еңбектер каталогында Ахмет 

Ясауи хикметтерінің ХІІ-ХІІІ ғасырларға тиесілі болғандығын, Хажы Жҥсіп 

Хамаданидан білім алғандығын, Орта Азия сопылығында жаңа мектеп 

қҧрғандығын айтумен бірге, «Диуани Хикметтің» 24 жазба нҧсқасының 

болғандығын сипаттап кҿрсетеді [2]. Осы орайда айта кететін мҽселе, жазба 

нҧсқалары туралы пікір білдірген Д.Кенжетай 1878 – 1910 жылдар 

аралығында «Диуани хикмет» кітабы Қазан, Станбул, Самарқан, Ҽндіжан, 

Ташкент жҽне Уфада бірнеше рет жарық кҿрді жҽне ол ҧлттың рухани 

негізіне оралуының айғағы болса керек деген тҧжырым жасайды [3]. Бҧл осы 

кезеңдегі Қожа Ахмет Ясауиге байланысты зерттеулердің батыста кеңінен 

таныла бастауының нҽтижесінде жҥзеге асты ма деген ой туындайды.  

ІІ Ҿміріне, Шығармаларына жҽне аңыз-ҽңгімелерге байланысты 

мақалалар. Н. Малицкий, И. Новицкий, Т. Жозеф, В. Гордлевский жҽне 

басқа да кҿптеген ғалымдар Ахмет Ясауидің ҿмірі, шығармалары мен оған 

байланысты аңыз-ҽңгімелер бойынша мақалалар жариялады. Н. Малицкий 

ХХ ғасырдың басында жариялаған «Ҽзірет Сҧлтан» мақаласында Ахмет 

Ясауидің шығу тегін баяндай келе, мҽшһҥр шағатай сопысы, шайыры Баба 

Раһим Машраптың Ахмет Ясауимен байланысына тоқталады. Мақалада 

Ахмет Ясауиге қатысты деректерде кездеспейтін билеуші Жолбарыс ханмен 

Ясауидің арасындағы қарым қатынас туралы айтылады. Ахмет Ясауиге 

шҽкірт болғаннан кейін Баба Самит деген атпен белгілі бҧл билеуші дҽруіш 

ҿлімінен кейін Ясауи кесенесі жанына жерленеді [3, 21 б.]. Бҧл Ахмет 

Ясауидің мемлекет адамдарымен болған байланыстары мҽселесінің 

айқындалуына мҥмкіндік бере тҥседі.  

ІІІ Ахмет Ясауи кесенесімен байланысты зерттеулер.  

Тҥрік-Ислам дҥниесінің Ахмет Ясауиге деген қҧрметі мен 

қызығушылығының негізінде, соңғы кезеңдерде Ахмет Ясауи кесенесіне 

батыс дҥниесі де қызығушылық танытты. П.Пашино, П. Ахмеров, П. Лерх, А. 
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Семенов, И. Умняков, Г. Пугаченкова, Т. Басенов, Л. Маньковская сынды 

кҿптеген ғалымдар Ахмет Ясауи кесенесімен байланысты зерттеулер 

жҥргізді. 1905 жылы орыс археологы Н. Веселовский нҧсқаулығында 

суретшілер жҽне сҽулетшілерден тҧратын ғылыми топ Ясауи кесенесі мен 

мешітін зерттеу мақсатымен Тҥркістанға келеді. Веселовский «Тҥркістанға 

жасалған ғылыми сапар» мақаласында кесенеге байланысты кҿргендерін, 

зерттеу нҽтижелерінен хабар бере келе, Ясауи кесенесінің ерекшеліктеріне 

айрықша бақылаулар жҥргізеді [4]. С. Малицкий болса, ҿзінің мақаласында 

кесененің негізінен тарихи жҽне сҽулеттік жақтарына назар аударады. 

Тҥркістандағы бҧл кҿркем ғимаратты салдырушы Ҽмір Темірдің ҿнер 

қорғаушысы болғандығын Хорасанда кҿрген керемет ҿнер туындыларын 

Тҥркістанда қалыптастырғандығын айрықша атап ҿтеді. Оның айтуынша, 

Тҥркістандағы Ахмет Ясауи кесенесі Орта Азияның Аясофиясы. Малицкий 

кесенеде ерекше бір кітапхана болғандығын жорамалдайды. Себебі кесене 

салынғаннан бҧрын да оның аймағында ғылым-білім адамдары ҿмір сҥрді. 

Сонымен қатар, кесененің салынуы тҥріктердің рухани бірігуіне маңызды 

ықпал еткендігін де сҿз етеді [5].  

Ғалымдар Ахмет Ясауи кесенесімен байланысты тек мақалалар ғана 

емес, зерттеу кітаптарында жазды. Мҽселен, М. Массон Ахмет Ясауи 

кесенесі туралы арнайы зерттеу кітабын жазып қалдырды. Ол кесененің 

тарихын жан жақты зерттеп, ғимараттың алғашқы қҧрылысы ХІІ ғасырда 

басталғандығын жҽне оны кесенедегі сол заманға тиесілі тастар растайтынын 

айтады. Ол ҿзінің кітабында кесененің тарихтағы ҧлттық, саяси жҽне 

стратегиялық маңызын да баяндайды. Темірлік, Шайбанилік, Астрахандық, 

Қазақ жҽне Қалмақ хандарының ғасырлар бойы кесенеге қызмет 

жасағандығын тарихи дҽлелдермен анықтап жазады. ХVІ ғасырдың екінші 

жартысында Астрахандық билеуші ІІ Абдулла хан кесенеге жҿндеу 

жҧмыстарын жҥргізеді. ХVІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасырдың басында 

Бҧқара хандары Даниал мен Хайдар Тҥркістан кесенесі ҥшін айрықша 

жарлық шығарады [6, 18-21 б.].  

ІV Шығармаларының таралуы жҽне аудармалары. Х.Вамбери, 

С.Залеманн, П. Комаров, Н.Лыкошин, А.Гаррицкий, А.Адалис сияқты 

зерттеушілер Ахмет Ясауи мен оның шҽкірттерінің шығармалары мен 

аудармаларын жариялап, осылайша Ясауи ілімін Батыс ғылым дҥниесіне 

танытты. Мажар тарихшысы Вамбери Орта Азияға саяхат етіп, біршама 

уақыт Мауренахрда ҿмір сҥреді, ҿлкенің тарихы, мҽдениеті, тілі мен 

ҽдебиетін зерттейді. «Мауренахр немесе Бҧқара тарихы», «Шағатайша дҽріс 

кітабы» сынды ғылыми, тарихи жҽне ҽдеби шығармалар жазып, Еуропада 

Ахмет Ясауи хикметтері туралы баяндаған алғашқы ғалым тарихшылардың 

бірі болды. Дҽлірек айтқанда, «Шағатайша дҽріс кітабында» шағатай 

шайырларының шығармаларынан мысалдар келтірумен қатар, Ахмет Ясауи 

хикметтерінен де ҥзінділер ҧсынады. 

А.Гаррицкий шығыстанушылардың назарынан тыс қалған «Пақырнама» 

рисаласын орысшаға аударады. Ол аударманың алғысҿзінде, Ахмет Ясауидің 
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ҿмірі, білім алуы мен шҽкірттері жайында жазып, Ахмет Ясауи рухани 

ілімінің ықпалды болуының себептерін былай кҿрсетеді: «Егер ҧлы шайхтың 

ҿзі айтқандарын ҥлгі етіп орындамағанда оның ілімі бҥгінге дейін жетпейтін,  

Тҥркістан Пірінің кесенесін зиярат етушілердің саны мҧншалықты кҿп 

болмайтын, хикметтері де халық арасында кеңінен таралмайтын еді» [7].  

V Ахмет Ясауи сопылық мектебі жҽне шҽкірттерінің рухани 

ықпалдарына қатысты зерттеулер. Ахмет Ясауи ойларының тақырыбы 

жҽне шҽкірттерінің рухани жалғастығы мҽселесінде де Батыста кҿптеген 

зерттеулер жасалды. Бҧл мҽселеде А.Самойлович, Е.Бертельс, С.Демидов, 

Г.Снесарев сияқты бірнеше ғалымдар ҿз ойларын білдірді. Ахмет Ясауи 

жолын қуушылардың ҿмірі мен шығармаларын зерттеу мҽселесінде 

Е.Шиллер, П.Пашино, В.В.Бартольд, Г.Снесарев, Дж.С.Тримингэм сынды 

зерттеушілер ҿз кҿзқарастарын білдіреді. Американдық дипломат жҽне 

саяхатшы Е.Шиллер ҿзінің саяхатнамасында 1873 жылы Тҥркістанға жасаған 

сапарын жазады. Ахмет Ясауидің тҧлғасы жҽне рухани мирасы, сопылық 

жолы, оның зікір дҽстҥрі, кесенесіндегі жазулар мен қазан айналасындағы 

мешіттер мен қҧдықтарға байланысты мҽліметтер қалдырады. Сонымен 

қатар, кесененің саяси тҧрғыдан маңыздылығын да сҿз етеді. Тіпті, Шиллер 

1591 жылы билеуші Абдолла ханның қолымен жазылып, Ясауи кесенесіне 

жолданған хатты кесене астындағы сҿрелерден кҿргендігін баяндайды. 

Сондай-ақ, басқа ғалымдар да кесененің саяси жҽне ҽскери маңыздылығын 

кҿрсетеді. Мҽселен, П.Лерх кесенеде Тҥркістан Шейх-ул Ислами 

Насруллахтың қорғауында сақталған, Ясауи кесенесі ҥшін Тҥркістан жҽне 

Орта Азияның басқа да билеушілері тарапынан жазылған 15 дана хатты 

кҿргендігін жазады [8, 21 с.], ал, А. Семенов Ҽмір Темірдің кесене ҥшін 

жарлық хат шығарғандығын, жергілікті билеушілердің кесенені ҧдайы зиярат 

етіп тҧратындықтарын баяндайды [9, 121-130 с.]. 

V Хикметтеріне байланысты зерттеулер. Дж.Броккельман, Т.Мензель, 

А.Семенов, А.Боровков сынды шығытанушылар мақалаларында негізінен 

Ахмет Ясауи хикметтеріне тоқталады. Семенов Ахмет Ясауидің ҿмірі, білім 

алуы, тариқат іс-ҽрекеттері, рухани мҽртебесі сынды мҽселелерге назар 

аударумен бірге, «Решехатҥ-л-Айне-л-Хайат», «Сефине-и Евлия» жҽне 

«Хазинету-л-Асфия» еңбектерінің жазылуында Ахмет Ясауи хикметтерінің 

ықпалы болғандығын анықтауға талпыныс жасайды [11, 121-130 с.]. 

А.Боровков болса, Ахмет Ясауидің ҿмірі, хикметтері мен шҽкірттері 

жайында мҽліметтер беріп, хикметтерінің тіл ерекшеліктерін анықтау 

бойынша ҿз пікірлерін ҧсынады. Дегенмен, жоғарыда атап ҿткеніміздей, 

Боровков Ясауи хикметтерінің мҽнін тҥпкілікті мағынасымен 

негіздемегендіктен, кейбір қателіктерге жол береді.  

Неміс шығыстанушысы Т.Мензельдің «Ескі Тҥрік мистиктері» атты 

шығармасын да осы тізімге қосуға болады. Бҧл кітабында ғалым Ахмет 

Ясауи «Диуани Хикметі» жҽне оның тіл ерекшелігі, йасауиліктегі қылует, 

зікір жҽне оның айырмашылықтары тҧрғысында кеңірек тоқталады [13, 269-

289 с.]. Йасауиліктің тҥріктер арасындағы орнын, ҽсіресе, Анадолыдағы 
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сопылық ағымдарға йасаийліктің негіз болғандығын, хикметтерінің тҥркі 

халықтары ҥшін қаншалықты маңызды болғандығын анықтап кҿрсетеді. 

Оның пікірінше, «Диуани Хикметтің» тілі шығыс тҥрікшесі екендігін 

анықтап, «Қҧтты білік» жҽне Орхон жазбаларымен жақыннан байланысы бар 

деп есептейді. Шығарма тҥрік-ислам ҽдебиетінің ең ескі ҥлгісі ретінде қҧнды 

деп баға береді.  

ХХ ғасырдың соңына қарай Ахмет Ясауи мҧрасын зерттеу, ҿмірі мен 

еңбектерін зерттеу жаңа бір деңгейге кҿтерілді. Дж. Флетчер, А.Беннингсон, 

Т.Зарсоун, И.Меликов, А.Бодроглигети, Д.Девиис (Девиистің барлық 

еңбектері), Д.Хмиловская, Л.Мунтеану, А.Масала, E.Визинтейнер, A.Пылев 

сынды батыс ғалымдары Қожда Ахмет Ясауидің ҿмірі, ілімі мен діни 

қағидаларына қатысты ҽртҥрлі зерттеулер жҥргізді. Сонымен қатар, АҚШ-

тық зерттеуші Д. Девистің Ахмет Ясауи жҽне Йасауилік тарихына 

байланысты зерттеулерін сҿз етсек, оның мақала атауларының ҿзінен 

маңызды зерттеулер екендігі кҿрінеді. Ғалымның Ресейде жарияланған 

Ислам энциклопедиялық сҿздігінде «Ахмет Ясауи» материалын  

жазғандығын айрықша атап ҿтуге болады. Демек, Девистің жоғарыда аты 

аталған зерттеу еңбегін оқыған адам осы мҽселеге байланысты 

жаңалықтардан хабардар болатыны анық. 

Қорыта келе, Ахмет Ясауи жҽне Йасауилік мҽселесі батыстық ғалымдар 

тарапынан ҽртҥрлі деңгейде зерттелді дей аламыз. Жоғарыда аталған 

еңбектерде кейбір ғалымдар тек мағлҧмат берумен тоқталып, кейбірі Ахмет 

Ясауидің ҿмірі, ілімі мен хикметтерін кеңінен зерттеуге талпыныстар 

жасайды. Ал енді кейбірі Йасауилік мҽселесінің тек бір ғана бҿлігін 

қарастырады. Кейбірі Ахмет Ясауи мҧрасын ғылыми айналымға шығарып, 

халыққа танытуды мақсат тҧтады. Қысқаша айтқанда, мҽселенің қандайда бір 

мақсатта зерттелуіне қарамастан бҧл зерттеулерге йасауилік зерттеулердің 

дамуы ҥшін маңызды қадамдар ретінде баға беруге болады. Батыс 

шығыстанушылары тарапынан ҧсынылған жаңалықтарды білу ғылым-білім 

саламыз ҥшін пайдадан басқа берері жоқ деп білеміз. 
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Аннотация 

Тҥрік сопылық бағытының негізін қалаушы Тҥркістан Пірі - Қожа Ахмет Ясауи 

ғасырлар бойы тҥркілердің рухани ҿмірінде айрықша із қалдырған ғҧлама тҧлғалардың 

бірі. Тҥрік сопылық ҽдебиетінің негізін сала отырып, ҽдебиетіміз бен мҽдениетіміздің 

дамуына ҥлкен ықпал берген ҧлы ғҧламаның ҿмірі, ҿнегесі мен хикметтеріне деген 

қызығушылық оның ҿмір сҥрген дҽуірінен басталады. Ҥлкен ғҧлама мен оның ілімін 

жалғастырған шҽкірттерінің ҿмірі мен шығармашылығын танытатын кітап жҽне 

мақалалар жазып, туындыларынан ҥзінділер аударды. Сонымен қатар, Тҥркістанда 

орналасқан қасиетті кесенесіне ғылыми экспедициялар ҧйымдастырды. Бҧл зерттеу 

мақаламызда осы мҽселеге қатысты батыста жҥргізілген зерттеу жҧмыстарын 

қарастырып, қысқаша баяндайтын боламыз.  

Кілт сөздер: Қожа Ахмет Ясауи, хикмет, батыс, Тҥркістан, сопылық, йасауийлік, 

кесене, кітап, мақала, аударма, зерттеу жҧмысы.      

Аннотация 

Пир Туркестана – Ходжа Ахмада Ясави – основатель тюрко-суфийского течение, 

один из выдающихся личностей оставивщий специфический след в духовной жизни 

тюрков. Интерес к жизни и хикметом великого ученого, основателя тюрко-суфийского 

литературы, внесенного большой вклад к развитию нашей культуры и литературы 

появилось при его жизни. В последние столетия и западные ученые стали проивлят 

интерес к проблеме  Ясавия.  Были написаны книги и статьи про великого ученого и про 

его учеников, были переведены отрывки его произведении. А также организововали 

научные экспедиции в священном мавзолее. В этой  научной статье будут расмотрены 

исследовательские экспедиции проводимые в западе.  

Ключевые слова: Ходжа Ахмед Ясави, хикмет, запад, Туркестан, суфизм, мавзолей, 

книга, статья, переводы, исследовательские работы 

Аннотация 

Khoja Ahmad Yassawi, the leader of Turkic mystics, the elder of Turkistan, has been 

animportant personality in the spiritual history of Turkic people for centuries. As the founder of 

the Turkic mystical literature, he made a great contribution to the development of our language, 

literature and culture. The examination and evaluation of the doctrine of this great personality, 

an attention to his life and his creativity began when he was alive. The researchers have started 

to write books and articles about the life and thought of the great master and his successors, as 

well as translated excepts from their works. Along with these, they organized research trips to 

the holy mausoleum which is located in Turkestan. In this article we will try to present and 

briefly evaluate these research works. 

Keywords:Khoja Ahmad Yassawi, hikmat, West, Turkistan, tasawwuf, Yassawism, book, 

article, translation, research work 
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«ТҤРІКШІЛДІК»  ИДЕЯСЫНЫҢ БҤГІНГІ КҤНДЕГІ 

ЖАҢА МАҚСАТЫ 

 
Жасузакова Ажар Сайлауқызы 

Тҥркістан облысы, Сарыағаш ауданы, 

№7 Тҿле би жалпы орта мектебі 

 

Қазақстан тҽуелсіздік алғалы бері ҽлемге ҿзін тҥрлі қырымен танытты. 

Қазақстан  алғашқылардың бірі болып ядролық қарудан бас тартқан ел, 

ҽлемдік діндер басшыларының басын  бірнеше рет қосқан мемлекет, 2017 

жылы Орта Азия елдерінің арасынан алғашқы болып ЭКСПО кҿрмесін  

ҿткізген , бейбітшілік пен тыныштықты   қолдаушы ретінде ҿз аумағында 

бітістірушілік кездесулерді ҧйымдастырған кҿшбасшы ел .Қазақ жері-ҽлемге 

ҽйгілі Ҽл -Фараби, Ибн Сина , Ахмет Ясауи  дҥниеге келген киелі мекен. 

Бҥгінгі кҥнде Қазақстан ҿзінің тағы да бір қырымен танылғалы отыр - ол  

ортақ мҽдени мҧраны  тҥлетіп, туысқан тҥркі  халықтарды біріктіріп , шығу 

тегі бір  халықтармен тығыз байланыс орнатып, Тҥркістанды рухани 

орталыққа айналдыру. 

«Тҥркі ҽлемінің, тҥркі халықтарының тарих сахнасына шыққан жері – 

Алтай. Тҥркі жҧрты Оңтҥстік Алтайдан шығып, Ҿтукенге тараған. Гобиден 

бастап, батыс солтҥстік, шығыс оңтҥстіктен Батыс Сібірге тараған. 

Ергеноконның  шыққан жері – Алтай, Қазақстан Қытай, Моңғолия, Ресеймен 

бірге Алтайдың шекарасында.», -дейді  Тҥркият зерттеу орталығының 

директоры  Хулия      Ченгел,   [https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/293985-t-

riksarapshylary-aza-stan-t-rki-khaly-taryny-tarikhi-mekeni        Алтай кезінде 

Тҧран деп аталатын. Тҧран аталымы арабтардың жаулап алуынан кейін 

Тҥркістан деп аталды. Тҥркістан аталымы ол ҿлкені Ресей мен Қытай 

империясы жаулап алып отарлаған соң, Орта Азия деген атаумен 

алмастырылса, бҥгінде Орталық Азия деп аталына бастады 

Тҥркілер - б.з V-XIII ғасырлары аралығында ҿмір сҥрген. Дала 

кҿшпелілері адамзат тарихы мен мҽдениетінде парсылар мен гректерден 

немесе римдіктерден кем рҿл атқарған жоқ. Олардың дҥниежҥзі тарихындағы  

рҿлі ҽрбір халық секілді ерекше болды. Бҧлар – ҿздерінің ҽлемдегі ең керемет 

жылқыларымен біртҧтас болып келетін керемет салт аттылар мҽдениетін 

қҧрды. Тҥркілер – бҧл тҥркі-тілдес халықтар дегеннен де маңыздырақ. 

Тҥркілер ҿздерінің дамуында ҽлемге ҿркениеттің жаңа деңгейін  ҽкелді. 

Сонымен қатар, жауынгерлік бірлік деңгейіне дейін ҥйретілген жылқыны; 

иілген қылышты , ірі бірақ жеңіл (ҧшпа) атты жасақты жҽне оның қолдану 

стратегиясы мен жаңа ҽдісін; жаяу жҽне атты ҧрысты жҥргізуге бейімделген 

киімдерді ҽкелді. Бҧлар сол заманның ең озық ғылыми-техникалық ҿрлеу 

деңгейінің айқын белгісі болатын. Кҿне тҥркілердің Еуразия тарихынан алар 

орны жайлы  академик А.П.Окладников ―Сібірдегі кҿне тҥркілер Шығыстан 

гҿрі Батыспен тығыз байланыста болды. Оның мҽдениеті бҧрын ойлағаннан 

да ҽлдеқайда бай ҽрі жарқын еді. Ертедегі Шығыс пен Батыстың 

https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/293985-t-riksarapshylary-aza-stan-t-rki-khaly-taryny-tarikhi-mekeni
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/293985-t-riksarapshylary-aza-stan-t-rki-khaly-taryny-tarikhi-mekeni
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мҽдениеттері Байкалдың жағасы, Ангара мен Ленада сол кездегі ҿзіндік тҿл 

мҽдениеттің орталығы бірде қосылып, бірде ажырасып тҧрды. Оны білмей 

тҧрып Еуразияның тарихын толық тҥсіну мҥмкін емес» деген ойы тҥркілер 

тарихының маңызын одан сайын айқындап тҧрғандай. 

[https://alashainasy.kz/shezhire/turkler-60049/] Тҥркі халықтарын не біріктіреді? 

Бауырлас тҥркі жҧртына ортақ дҥние кҿп. Тегіміз бен тіліміз бір, дініміз 

бен діліміз бір, ҽдебиетіміз бен мҽдениетіміз тамырлас, саясатымыз бен 

тарихымыз ортақ. Сондықтан бҥгінгідей алмағайып заманда, ҽсіресе, 

жаһанды шарлаған қаржы дағдарысының екпіні қос ҿкпеден алып, лаңкестік, 

экстремистік, сепаратистік келеңсіз қҧбылыстар, есірткі тасымалы мен 

заңсыз қару-жарақ саудасы бел алып тҧрған кезде ағайын елдер бір жағадан 

бас, бір жеңнен қол шығаруға мҥдделі. 

Тҥркі халықтарын біріктіру идеясының ҿзіндік тарихы бар. Оны 

тҥрікшілдік немесе пантюркизм деп атайды. Пантюркизмнің пайда болған 

мекені Осман империясы емес, Ресей болып табылады. ХІХ ғасырдің 

соңы, татар интеллигенциясының мҽдени-либералды қозғалысы ретінде 

пайда болды. Пантюркизм теориясының қалыптасуы қырым-татар 

ағартушысы Ысмаил Гаспаралы қоғамдық жҽне ғылыми  қызметімен тығыз 

байланысты. Гаспаралының  «Бірлік- тілде, дінде, істе!»,деп ҧрандатуы оның 

мақсатын айқындап тҧр. Отаршылдық дҽуірде ҧлан-ғайыр Тҧран кеңістігі 

тарылды, тҥркілердің саны азайды. ХІХ-ХХ ғасырларда тҧраншылдық 

немесе тҥрікшілдік қозғалысы Ресей отаршылдығына ымырасыз қарсы 

кҥресті. Мҧстафа Шоқай, Зия Кҿкалып, Мехмет Эмин Юрдакул, Юсуф 

Ақшора, Нихал Атсыз, Зҽки Уҽлиди Тоған, Ҽли-Мардан Топчибашев, 

Мирсаид Сҧлтанғалиевтер тҥрікшілдіктің негізін қалап, кҥрескерлік 

ғҧмырын сарп  етті. Бірінші орыс революциясы кезінде негізінен тҥркі 

халықтарының ҿкілдері қатысқан бҥкілресейлік мҧсылман  съезі  ҥш рет 

ҿткізіліп, тҥркі халықтарының мҥддесін қорғау мақсатында ―Ресей 

мҧсылмандары одағы‖ атты партия қҧрылды. Уақытша ҥкімет жағдайында 

тҥркі халықтарының саяси ҽрекеттерін ҥйлестіріп отыру мақсатында 

Бҥкілресейлік мҧсылмандар кеңесі ҧйымдастырылды. 

ХХ ғасыр басындағы жаңашыл, пантҥрікшіл идеяның негізін қалаған 

Гаспаралы қҧндылықтарын Ҽлихан Бҿкейхан бастаған озық ойлы қазақ 

зиялылары  да  қолдады. Бҧл – қазақтың тарихи  зердесіндегі  ҧлт 

зиялыларының отарлық езгіге тҥскен халықтың бостандығы мен ҧлттық 

рухын қалпына келтіруге тырысқан қоғамдық-саяси іс-ҽрекеттері 

болатын.  Тҥркі бірлігі мен оның рухани қҧндылықтарын дҽріптеу алаш 

арыстарын да бей-жай қалдырмады.  Ҿмірінің соңғы деміне дейін  

тҽуелсіздікті аңсаған М.Шоқай кҥллі тҥрік халықтарының басын біріктірген 

тҧтас Тҥркістан автономиясын қҧруды ҧсынды. Оны жақтаушылар орыстың 

отаршылдығына қҧтылу ҥшін  Орта Азия бірыңғай бірігуіміз керек  дер 

тҥсінді. Ол Тҥркістанды бауырлас халықтар бір болғанда ғана ірі болады .ірі 

болғанда тірі  қаларын ойлаған еді.. 

Қазан тҿңкерісі жеңіске жеткеннен кейін саяси билік басына келген 

https://alashainasy.kz/shezhire/turkler-60049/
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кеңес ҿкіметі қазақ халқына ҿзін-ҿзі билеу қҧқын, ҧлттар теңдігін, саяси жҽне 

ҽлеуметтік-экономикалық тҽуелсіздікті беретінін мҽлімдеумен болды. Ҿлке 

тҧрғындары бҧл жағдайға ҿзінің бостандығы тҧрғысынан қарап, 

автономиялар қҧра бастайды.  Бірақ, қазан тҿңкерісін жҽне Қазақ 

мемлекеттілігін кеңестік негізде қҧруды қабылдамаған Алаш 

қайраткерлерінің ҧлттық мемлекеттілік туралы идеялары мен саяси қызметі 

кеңес ҿкіметі тарапынан қарсылыққа ҧшырады. «Тҥрікшілдік» реакциялық 

пиғылдағы ағым ретінде бағаланып, оны насихаттауға қатысы бар деген 

азаматтар ашық қуғындалды. Солай  болса да саяси жағдайда алдыңғы 

қатарлы қайраткерлердің ҧлттық мҥдде жолындағы жҥргізген саяси кҥресін 

кеңес дҽуірінде де жалғастырды. Олар кеңес ҿкіметіне қызмет ете отырып, ол 

ҿкіметті жергілікті халықтың билігіне айналдыруға тырысты. 

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында Қазақстан мен Орта Азия 

халықтарының тарихында аса зор тҧлға болған саяси қайраткерлердің бірі 

Т.Рысқҧлов еді. Ол жиырмасыншы жылдары Тҥркі халықтарының саяси 

тҽуелсіздігі ҥшін кҥрес жҥргізді. Тҥркістан  Компартиясы  жанындағы  

Мҧсылмандар бюросының тҿрағасы ҽрі республика жетекшісі ретінде Тҧрар 

Тҥркістан территориясының  бірлігін сақтап қалу мҽселесін бірнеше рет 

кҿтеріп, оны мекен етушілердің туыстас халық екендігін ,тек тағдырдың 

тҽлкегімен бҿлшектеліп кеткендігін дҽлелдеуден  танбайды. Т.Рысқҧлов ҧлт 

бостандығы, ҿзін-ҿзі билеу мҽселесін табындылықпен қорғай отырып, 

жергілікті мҧсылман халықтары арасында ҥгіт-насихат жҧмыстарын 

жҥргізді. Сонымен қатар олардың ҿкілдерін саяси қызметке, жаңа жағдайда 

ел басқаруға тарту ісімен айналысты.  Рысқҧловтың принципшілдігі мен 

табандылығы шамына тиген орталық басшылары оны пантюркшіл деп 

айыптады. Азаттықты аңсаған, тҥркі халықтарының бірігуі арқылы 

тҽуелсіздікке қол жеткізуді кҿздеген зиялылардан Кеңестік билік осылайша 

қҧтылып отырды. 

Кеңес Одағының ҿктемшіл саясаты тҥркі жҧртының ағайын болып, 

аралас-қҧралас ҿмір сҥруіне жол беру былай тҧрсын, керісінше, бір-бірін 

жатсынып, жатырқайтын деңгейге жеткізіп еді. Алайда, ҿктем саясат тҥркі 

жҧртының бауырмалдығын жоя алмады. Ҽр ел дербестік алып, тҽуелсіздігін 

жариялап, «ҿз қолы ҿз аузына жете» салысымен-ақ тҥркі ағайындар бір-бірін 

іздей бастады. 

Халық арасында сҿз бар ғой: «Ет пен тырнақты ажырата алмайсың» 

деген. Ҿктем саясат қанша  қудалағанымен, қанша ажыратуға тырысқанымен  

баурлас халықтар бір-бірінен еш қол ҥзбеген. Бҥгінде бергісі тҥрікшілдік, 

арғысы тҧраншылдық идеясы ҿлген жоқ, қайта жаңа сапаға кҿтеріліп келеді. 

Пантюркизм біршама ҿзгерістерге ҧшырады. Ол эмоционалды сипатынан 

айрылып, ойластырылған, жҥйелі саяси доктрина сипатына ие болды. 

Жаһандану дҽуірінде, халықтар бір-бірін терең тҥсінісу ауадай 

қажеттілікке айналған заманда, тҥркі халықтарының ғасырлар тереңінен 

тамыр тартқан тарихын, мҽдени-рухани қҧндылығын танып білу ҥлкен 

ғылыми-танымдық, практикалық сҧранысқа ие. Ҽлемдегі тҥркітектес 38 ҧлт 
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пен ҧлыс, 160 миллион халықтың мақтан тҧтар мҽдени-рухани қҧндылығын 

толық зерттеп ҽлемдік деңгейде маңызын ашу қажет, тарихи қате 

қалыптасқан кҿзқарастарды ҿзгерту керек. Ҧзақ жылдар тҥркі этносының 

ҽлем ҿркениетіне қосқан ҥлесін бағалауға келгенде зерттеушілер 

еуроҿктемдік саясаттың жетегінде кетіп, тҥркі халықтарының ондаған 

мыңжылдар бойы жасаған мҽдени-рухани қҧндылықтарын жоққа шығарып, 

тҥркілердің ҿзінен ҿгейсітіп, ҿзгеге теліп жіберіп отырды. Мысалы, 1967 

жылға дейін еуропалықтар Испания мен Франция территориясынан б.з.б. 20-

30 мың жыл бҧрын сызылған Фон де Гом, Ляско, Кастоло, Пеш-Мерль 

Альтамир, Ле Бютдю Монд іспетті жерлердегі ҥңгір суреттерін тапқаннан 

кейін «ҽлем кҿркем суретінің атасы - Еуропа» деген тҧжырым жасаған еді. 

Ал 1967 жылы кеңес ғалымы А.П.Окладников Монғол Алтайдың Хойт-

Цэнхэр (Солтҥстік Сеңгір) ҥңгірінен б.з.б. 20-30 мың жыл бҧрын сызылған 

ҥңгір суреттерін тауып жариялаған соң еуропалық ҿнер зерттеушілердің 

арыны басылғандай болды. Алтайдан табылған Солтҥстік Сеңгір ҥңгір 

суреттерінің бейнелеу шеберлігі, тақырыбы, қҧрылымы жоғарыдағы 

Испания, Франция ҥңгірлерінен табылған суреттермен бірдей. Алтайдың 

тҧрғылықты тҧрғындарының сызып қалдырған осы бір ғажайып 

гравюраларын бҥгінгі кҥні біз ҧрпаққа насихаттап, мақтан етіп ҥлгердік па? 

Мҧндай ауқымды жҧмыс бір адам немесе бір мемлекеттің қолынан 

келмейді. Оған қажетті  ҧйымдар керек, келіссҿздер мен ортақ жоспар керек. 

Осы бағыт   бҥгінгі кҥндегі  «тҥрікшілдік» идеясының мақсаты болып 

табылып отыр. Сондықтан да тҥркі тілдес мемлекеттер арасында байланыс  

одан сайын тығыз болып келеді.  Сарапшылар Тҥркия тҥркі бірлігі жолында 

«Ҧлы Тҧран» жобасы шеңберінде белсенді жҧмыс істеп келе жатқанын 

айтады. «Ҧлы Тҧран» қҧрудың ҿтпелі формалары ретінде ҽскери-саяси жҽне 

экономикалық келісім-шарттық қатынастар моделі («Кавказ ҥйі»; ГУАМ 

аймақтық блогы сияқты), ал кейіннен конфедерацияның қҧрылуы, одан ҽрі 

федерацияға немесе одан да тығыз мемлекеттік – саяси бірлестікке айналуы 

жоспарланады. Егер қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың 

тҽжірибесіне кҿз жҥгіртсек, Араб елдерінің Лигасы, Африка бірлігі ҧйымы, 

Латын Америкасы елдерінің қауымдастығы сияқты туысқан халықтарды 

біріктіретін халықаралық ҧйымдардың мол ҥлгілерін кҿреміз. Біртҧтас ҧйым 

қҧра қоймаса да, сонау ХVIII ғасырдың ҿзінде славян халықтарының бірлігі 

мен ҿзара кҿмегі идеясы Ресейдің сыртқы саясатында айрықша рҿл 

атқарғаны белгілі. Демек, тҥрік халықтарының бірлігіне ҧмтылу жеке саяси 

қайраткерлердің «пантҥрікшілдігі» емес, халқын сҥйген, ежелгі тҥріктердің 

тілі мен тарихын қҧрметтеген зиялы қауымның табиғи ҧмтылысы деп қарау 

қажет. Осы мақсатты жҥзеге асыру жолында 1992 жылы Анкарада тҥркі 

ынтымақтастығы мен даму агенттігі (TIKA) қҧрылды. Тҥркітілдес елдердің 

арнайы қызметтерінің ҥйлестіру кеңесі қҧрылды. Осыдан бірнеше жыл бҧ-

рын Ҽзірбайжан депутаты Низами Джафаров тҥркітілдес халықтарға 

бірыңғай тҥркі парламентін қҧруды ҧсынған болатын. Бҧл идея шындыққа 

айналып, 2008 жылы Тҥркі парламенттік Ассамблеясы, кейін Елбасы Н.На-
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зарбаев ҧсынысымен Тҥркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі, 

сондай-ақ Астанада Тҥркі академиясы қҧрылды. Тҧран аясында тҥркі бірлігі 

жолында атқарылар қыруар жҧмыстар кҥтіп тҧр.  Ежелгі Тҧран 

платформасын қайта жаңғырту ҥшін не істеу керек?  

Бҥгінгі кҥнде мемлекет басшыларының келіссҿздері барысыда 

тҥркітілдес елдердің ынтымақтастық кеңесінің жҧмысын ширатып, одақ 

деңгейіне дейін интеграциялау, ортақ ақпараттық кеңістік қалыптастыру 

(телеарналар, радио, баспасҿз) , ШЫҦ жастар ҧйымдары секілді Тҥркі елдері 

жастарының одағын қҧру, Тҥрксой-дың қызметін жандандырып, салалық іс-

шараларын кеңейту секілді ҧсыныстар жасалып жатыр. Мҧның барлығын  біз 

бірлікте болсақ қана жҥзеге асыра аламыз. 

Ал біз мҧғалімдер бҧл ҧлы мақсатқа не қоса аламыз? Менің ойымша, 

«тҥрікшілдік»  идеясын ҧлтжанды  ҧрпақ тҽрбиелеуде  негізгі қҧралға  

айналдыру қажет. Себебі, бҥгінгі  жаһандану заманында, жастардың батыс 

мҽдениеті мен ҿмір сҥру салтына қызығушылық танытып, еліктеушілік етек 

алып бара  жатыр. Сондықтан да , ҧлттық рух , тҥрікшілдік сана мектеп 

қабырғасында қалыптасуы керек. Мектеп бағдарламасы мен тарих пҽнінің 

мазмҧнына ҥңілер болсақ тҥркі тілдес халықтардың тарихы мҥлдем 

қамтылмаған. Тҥбі бір туысқан халықтарды оқушылар тҥгел атай алмайды, 

тарихынан мҥлдем хабарсыз. Оқушыларға арналған дҥниежҥзі тарихының 

мазмҧны мен қҧрылымы ҽлі де кеңес дҽуіріндегі мазмҧннан арыла алмаған 

деп ойлаймын. Оған себеп, мысалы, қазіргі кҥнде оқытып келе жатқан   

(авторлары К.Қожахметҧлы, Ҽ.Шҥпеков, М.Ғҧбайдулин ) 9 сынып 

оқулығында Латын Америкасы елдері, Тропиктік Африка елдеріне 2 сағаттан 

бҿлінген, ал тура осы кезеңге тҧспа-тҧс келетін тҥрікшілдік жайлы 

айтылмайды. Латын Америкасы елдері, Тропиктік Африка елдерінің тарихын 

тҥгел білу қаншалықты  маңызды?  Немесе кеше ғана баспадан шыққан 8 

сыныпқа арналған дҥние жҥзі тарихында  (авторлары Н.Алдарбек, 

Қ.Мақашева, Қ.Байзақов) тҥркі тілдес халықтардың тарихы жайлы еш 

мҽлімет жоқ, жеке ірі бір-екі мемлекет болмаса. Ең дамыған мемлекеттердің 

бірі АҚШ та  бҥкіл ҽлем тарихын тҥгел білу қажеттілігі жоқ екен. Нью-

Джерси студенті Гарольд Кингсбергтің айтуына қарағанда: « ҿзге 

мемлекеттер тарихы ҥстін, жалпылама ғана оқытылады. Біз Солтҥстік 

Американы, Европа жҽне басқа мемлекеттер  бар екендігін білеміз....Африка 

жайлы біраз білім беріледі, ол негізінен пирамидалар. Ал Орталық Азия мен 

Оңтҥстік шығыс Азия отарлауға дейін мҥлдем болмағандай..» [Дина Бойко 

«Как изучают историю в разных странах мира»] 

Тарих пҽні  тек қана мемлекеттердің ҿткенін оқытуды мақсат етпейді. 

Бҧл пҽн  ҧрпақты ҧлтжандылыққа тҽрбиелей отырып, мемлекеттің саясатын 

насихаттауды, ҧлттық менталитетті қалыптастыруды кҿздейді. Бҧл пҽнді біз 

идеологиялық қару ретінде болашақ ҧрпақты тҽрбиелеуде пайдалануымыз 

керек. Сондықтанда, бҥгінгі тҽуелсіз Қазақстандағы тарих мазмҧны да 

жаңаруы керек, деп ойлаймын. Яғни, тарих мазҧнына тҥркітілдес халықтар 

жайлы мҽліметтерді енгізіп, немесе, К.Р. Аманжоловтың  студенттерге 
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арналған  «Тҥркі халықтарының тарихы» [Алматы  «Білім»  2002ж]  секілді 

оқу қҧралын, мектеп оқушыларына ыңғайластырып, міндетті факультатив 

пҽні ретінде енгізу керек. Сол арқылы ҽлемдік ҿркениеттің  дамуына тҥркі 

тілдес халықтардың  қосқан ғылыми, мҽдени  жаңалықтарының ҥлесі мол 

екендігін дҽріптей отырып, ҿскелең ҧрпақта тҥп тамыры жайлы тҥсінік 

қалыптастыра аламыз.  Тҧраншылдық пен тҥрікшілдік идеясы тҥркі баласын 

ҧлы мақсаттар мен ҥкілі ҥміттерге жетелеуі тиіс.  Сҿз соңында М.Шоқайдың  

«Кімнен таяқ жегендей біз тҥріктің баласы, алдырып жҥрген дҧшпанға 

ауызының аласы», дегендей- бірігейік, кҥшеейік, гҥлденейік. 
Пайдаланған ҽдебиеттер: 

1. Н.Ҽ.Назарбаев  «Ҧлы Даланың жеті қыры» мақаласы. 

2. Ибраева А.  «Тҥркі ҽлемінің алтын бесігі», Cолтҥстік Қазақстан.»- 2018.26.11  

3. К.Р. Аманжоловтың  студенттерге арналған  «Тҥркі халықтарының тарихы» Алматы  

«Білім»  2002ж 

4. С.А Мажинбеков, «Пантюркизм идеологиясының тарихи алғышарттары жҽне  қазіргі 

кездегі жағдайының мҽселелері»  Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ Хабаршысы. 

5. Есбол Ҿміржанов. «Азат қозғалысы жҽне Қазақстанның саяси-қҧқықтық ой-пікірінің 

тарихы» 

6. Қаржаубай Сартқожаҧлы, «Ҽлем тҥркологиясының ҿзекті мҽселелері: ізденіс, іркіліс, 

жаңаша тҧжырым» 

 

Аннотация 

Бҧл жҧмыста Елбасымыздың  «Ҧлы Даланың жеті қыры» атты мақаласы 

аясындағы тҥркі тілдес халықтарының қалыптасу аймағы   мен тҥркілерге ортақ 

қҧндылықтар жайлы сҿз қозғалған. Тҥрікшілдік идеясының мақсаттары мен 

кҿшбасшыларының қызметінің маңыздылығы , тарихтағы алар орны  талданған. 

Пантюркизм  идеясына Кеңес ҿкіметінің кҿзқарасы мен  қоғам қайреткерлерін 

қҧдалауының нҽтижесінде туыстас халықтар мен жеке тҧлғалардың ҿмірін тҽлкекке 

салғандығы  туралы айтылған. Тіркітілдес халықтарын біріктіруде  Қазақстанның рҿлі 

мен жоспары туралы  баяндалған Сонымен қатар, автор тҥрік тілдес туысқан 

халықтарының консолидациясының бугінгі жаһандану заманында  маңыздылығына  

тоқтала келе ,тҥрікшілдік идеясын ҧлтжанды ҧрпақ  ретінде тҽрбиелеудің негізгі 

қҧралына айналдыру қажеттілігіне тоқталған.   Тҥркі тілдес халықтарының  тарихы  

мен мҽдени қҧндылықтарын  насихаттау мақсатында  мектеп  бағдарламасы мен тарих 

пҽнінің мазмҧнын  туысқан халықтардың  тарихынан  қосымша  деректермен 

толықтыру ҧсынылған. 

Түйін сөздер: Алтай, тҥрікшілдік, пантюркизм, тҧтас Тҥркістан, жаһандану, 

консолидация, тҥркі. 

Аннотация 

В этой работе  в рамках статьи Нурсултана Назарбаева «Семь граней  Великой 

степи» излагаетсы   мысль о формировании зоны тюркоязычных народов  и  общих 

ценностях тюрков.  Затрагивается мысль о целях и исторической деятельности  

предводителей движения «Единого Туркестана» .Говорится о  политике 

социалистического государства направленное на  разобщение тюрских народов и 

преследование  руководителей движения Алаш.            Автор, делает анализ целей  

современного  тюркизма и роли Казахстана в этом направлении. В статье   

подчеркивается  значимость обьединения тюрко-язычных  стран  и  предлогается 

внердрить в программу школы по истории темы по  истории тюркоязычных стран или 

отдельно факультатив  «История тюркоязычных стран» 

Ключевые слова:пантюркизм, консолидация, Алтай, Единый Туркестан, 
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глобализация. 

Annotation 

In this work the Head of the State called "The seven sides of the Uly Dala" article on the 

formation of the Turkic-speaking peoples and the region Turks are talking about common values. 

Native speaker about the role and plans of Kazakhstan in the integration of peoples described in 

detail. Objectives and Leadership of the Turkic Idea the importance of their activities, and their 

role in history. Panturkism the idea of the Soviet government and public opinion as a result of 

the killing of relatives and individuals. It was said that he had been abducted. In addition, the 

author is Turkish. The current consolidation of the peoples of the world is in the era of 

globalization focusing on the importance of the Turkic idea of the nation-wide generation as the 

main tool of upbringing. History and cultural values of Turkic peoples with the aim of 

propagating the school curriculum and history with additional data from the history of peoples' 

peoples supplement proposed. 

Annotacia 

Özet Bu çalışma bizim Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayevin "Büyük Bozkırın yedi yüzü" 

isimli makalesindeki  türk dili konuşan halkların oluşumu bölgeleri ve onları ortak değerleri 

hakkında bahsediyor. Türk dilli halkların birliğin sağlamada  Kazakistan'ın rölü ve planı 

hakkında beyan ediliyor. Türk Dünyası fikri hedefleri ve liderlerinin    hizmetinin önemi, tarihte 

alar yeri analiz edilir. Pantürkizm fikrine   Sovyet Hükümetinin bakışı ve toplumun önde gelen 

insanların takip etip, baskı yapmasından dolayı kardeş milletlerin ve bir çok şahısların hayatın 

sıkıntılara soktuğu hakkında söz eder.  Ayrıca, yazar, modern küreselleşen dünyadaki türk dilli 

kardeş milletlerin birliğinin önemin belirterek, türk dünyası fikrin milleti seven nesli 

yetiştirmenin temel esası olarak kullanmanın önemin söyler. Türk dili konuşan halkların tarihin 

ve kültürel degerlerin tanıtma amacıyla okul programına ve tarih derslerinin içerdiği konulara 

kardeş halkların tarihi ile ilgili ilave bilgileri de eklemeyi sunar. 
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Музыка ҿнері – адамзат қауымының пайда болуымен бірге қалыптасып, 

қоғам дамуының барлық сатысында ҿмірлік мҽні зор тҽрбиелік қызмет 

атқарып, бҥгінгі кҥнге жеткен сарқылмас рухани қазына. Музыка ҿнері – 

ҽрҧлттың ертеден келе жатқан мҽдени талғамының бір арнаға қҧйылып, 

асқақты кҥйімен ҿрбіп, дамып отыратын кҿптеген ғасырлық ҥнінің жемісі. 

Музыканы қазақ халқы ежелден қастерлеген. Ҽн мен кҥйді жан-тҽнімен сҥйіп 

келеді. Ойға қанат, бойға жігер берер қасиетін танып білдіреді[1]. 

Сҽби алғаш дҥниеге келгеннен бастап музыканың сиқырлы кҥшіне 

бҿленеді, ол оның ішкі жан-дҥниесіне бойлай еніп, ҽсер етеді. Музыкалы-

эстетикалық тҥсінік сҽбидің жас кезінен-ақ пайда болады. 

Жассҽбилералғашдҥниеесігінашқансҽттенбастап, ҿз анасының ҽсем ҽуенін 

тыңдап қҥлағына сіңіріп ҿседі. Ҿскен сайын ҽн айтуға, ҽдемі ҽуен тыңдауға 
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қҧмартып, музыка баланың қанына, санасына сіңуді бастайды. 

Бірақ балалардың музыкалы-эстетикалық талғамы бірдей бола бермейді. 

Тіпті олардың бірі музыканы тез қабылдап, екіншісі орташа, ҥшіншісі баяу 

қабылдайды. Бҧл табиғи жағдай, кейіннен баланың ҿскен ортасына, 

музыкалы-эстетикалық талғамының жетілуіне, кабылдау қабілетіне жҽне 

табиғи дарындылығына байланысты дамиды. Осыларға орай шҽкірттердің 

музыка ҿмеріне деген сҥйіспеншілігін арттыру, музыка ҿнеріне жҿн сілтеу ең 

ҽуелі отбасы болса, одан соң музыка тҽрбиесі мен сабағының міндеті деп 

білеміз. 

Музыка сабағының алдындағы негізгі мақсат — шҽкіртке музыканың 

қҧдіретті кҥшін таныту. Ҽсіресе оқушылардың санасына, олардың сезімі мен 

қиялына пайдалы ҽсер ету. 

Қазіргі жасҿспірімдер, мектеп оқушылары мектеп кабырғасында жҥріп-

ақ музыка сабақтарынан, сабақтан тыс кҿркемҿнер ҥйірмелерінен заман 

талабына сай, едҽуір мҽдени мағлҧматтар ала алады. Сонымен бірге ҽуен-саз, 

ҿлшем-ырғақ жҥйесін есіту тҽжірибесі қалыптасып, есте сақтап қалу қабілеті 

де, жинақталады. Бала мектепке осындай толығу ҥстіндегі, музыкалық 

тҽжірибемен келеді. Музыкалық шығармаларда ҿмір қҧбылыстарының сан 

қырлы бейнеленуі, поэзия мен музыканың ҿзара байланыста болып, бірін-бірі 

толықтыра келуі бала жанына жағымды ықпал етеді. Музыкамен шҧғылдану 

барысында еңбек тҽрбиесі міндеттері жҥзеге асырылып отырады. Бір 

жағынан, тыңдалатын музыкалық шығармаларды қабылдау, есте сақтау 

қабілеттері дамытылса, екінші жағынан, ҽн салған кездегі дауыс 

аппараттарының іс-қимылы немесе музыкалық-ырғақтық қозғалыстар жасау 

сияқты еңбек процестері жҥріп жатады. Бҧндай іс-ҽрекеттер ҿз кезегінде 

оқушылардың ынта-ықыласы мен еңбектенуін, тҽртіптілігін, іске деген 

жауапкершілікті қарым-қатынасын талап етеді, ҽрі тиянақтылықпен еңбек 

ету іскерліктерін қалыптастырады. 

Музыкамен қарым-қатынас жасау, бір жағынан жеке тҧлғаның рухани 

дамуын, ҿзіндік ҿрістеуін жақсартса, екіншіден, музыкалық қызметтің 

ҧжымдық тҥрі (хор мен жҽне ансамбль қҧрамында ҽн айту, бірлескен 

музыкалық ансамбльде ойнау т.б.) оқушылардың музыкалық шығармашылық 

қызметінің дамып, қалыптасуын қамтамасыз етеді, оларды музыканы 

ҧжымдық тҥрде сезініп, жақындастыра тҥседі. Музыкалық білім беру жҥйесі 

(тҽрбие, оқыту, дамыту) оқушының эстетикалық сезімін, кҿркемділікті, 

ҽсемдікті сезініп, тҥйсінуін ҿнер мен қоршаған ортаның бір-бірімен 

ҥйлесімділігі арқылы эстетикалық лҽззат алуына жағдай жасайды[2]. 

Ҽн салу, музыкалық шығармаларды тҥрлі аспаптарда орындау 

физиологиялық процесс болғандықтан, балалардың дене тҽрбиесіне, 

денсаулығына жағымды ықпал тигізеді. Осындай іс-ҽрекетпен жҥйелі тҥрде 

шҧғылдану ҿкпедегі оттегі алмасуын белсендіріп, дауыс аппаратының, 

демалу органдарының шымыр да икемді жетілуіне, жалпы денсаулығының 

жақсы болуын қамтамасыз етеді. Ҽн салу, музыка тыңдау адамның тонусын, 

яғни жҥйке жҥйесі мен бҧлшық еттерінің физиологиялық жағдайдағы кҥш-
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қуатын арттырады. 

Музыка – қоғамдық сананың формасы ретінде адамдардың 

эмоционалдық сезіміне тікелей ықпал етуші эстетикалық тҽрбие қҧралы. 

Музыкалық шығармаларды аспаптарда ойнап ҥйрену, орындау жеке 

тҧлғаның эстетикалық, эмоционалды-сезімдік, қҧндылықты сана-сезімін 

дамытып, қалыптастырады, ҽсемдікті қабылдап, сезінуге талпындырады. Ол 

эстетикалық тҽрбиенің басты мақсаты болып табылатын жеке тҧлғаның 

эстетикалық талғамын, эстетикалық идеалын қалыптастырады, болмыстағы 

қҧбылыстар мен ҿнер туындыларындағы ҽсемдікті саналы тҥрде қабылдай 

білуге ҥйретеді жҽне ҿзіндік шығарымпаздық қабілеттерін дамытады. 

Адамгершілік тҽрбие бҥгінгі қоғамда болып жатқан ҽлеуметтік-

экономикалық жҽне саяси ҿзгерістер барысында ең басты кҿкейкесті 

проблемаға айналып отыр. 

Бҥгінгі таңда музыкалық білім берудің мақсаты оқушылардың рухани, 

адамгершілік, эстетикалық, кҿркемдік мҽдениетінің қалыптасуы деп 

тҥсіндіріледі. Жалпы білім беру жҥйесіндегі музыка сабақтарында 

окушылардың музыкалық іс-ҽрекеттерінің негізгі ҥш тҥрі жҥзеге асырылады. 

Олар: музыкалық-тыңдаушылық; музыкалық-орындаушылық (вокалды-

хормен ҽн салу жҽне музыкалық аспаптарда ойнау); музыкалық-

шығармашылық жҽне импровизациялау тҥріндегі музыкалық-сазгерлік 

шығармашылық іс-ҽрекеттері. Мектептегі музыка сабақтарында аталған іс-

ҽрекеттердің ҽрқайсы ҿзіне тҽн міндеттерді орындауға бағытталады [3]. 

Музыкалық-тыңдаушылық немесе тыңдап – қабылдау процесінде 

музыкалық – орындаушылық, музыкалықшығарымпаздық, импровизациялау 

сияқты музыкалық іс-ҽрекеттер қатысып отырады, яғни музыка тыңдау, 

қабылдау басқа іс-ҽрекеттердің қай-қайсысының болмасын негізі болып 

табылады. 

Мҽселен, ҽнді ҥйрену ҥшін ҽуелі тыңдалады, ал оны орындауда ҽуеннің 

интонациясы мен мҽнерлілігіне ден қоя назар аударылады. Музыканы тындау 

процесінде оқушылардың музыкалық шығармаларды толыққанды 

қабылдауға қажетті дағды, іскерліктерін қалыптастырудың, музыкалық 

шығармашылық қабілеттерін, музыкалық талғамы мен қызығушылығын 

қалыптастырудың маңызы зор. 

Педагог-музыканттыңалдынамынадайталаптарқойылады: 

1. Сабақтарды ҽр тҥрлі сыныптарда ҿткізуді жоспарлай алуы керек; 

2. Мҧғалімінің кҽсіби іс-ҽрекетінің негізгі мақсаты – педагогикалық 

процесті біртҧтастықта меңгеру керек. 

3. Мҧғалім оқушыларды оқулықтармен, оқу жоспарларымен, оқу-

ҽдістемеліктері мен міндетті тҥрде танысу керек. 

4. Мектептегі музыка ҥйірмелерімен, олардың жоспарларымен жҽне 

жҧмыс мазмҧнымен танысу болу керек. 

Рухани қазынаның мҿлдір бастау-бҧлағынан жас кезінен нҽр ала білген 

бала адамгершілік асыл қасиеттерді бойына сіңіріп ҿседі. Сҿйтіп, қоғамдық, 

педагогикалық маңызы жоғары адамгершілік тҽрбие мақсаттарын жҥзеге 
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асыруда қолайлы жағдай туындайды. 
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саналы тҥрде қабылдай білуге ҥйретеді жҽне ҿзіндік шығармашылық  қабілеттерін 

дамытады. 
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кҿркемдік мҽдениет, эстетикалық талғам. 
 

 

МЫҢЖЫЛДЫҚТAҒЫ ДAЛA МУЗЫКAСЫ МЕН МҼДЕНИЕТІН 

ЖAҢҒЫРТУ 

 
Муртaзинa Aлимaн Жaпaнқызы 

Қостaнaй қaлaсы, С.Мҽуленов aтындaғы гимнaзиясы 

 

..қaлың қaзaқ елі тaртқaн сыбызғыдaғы сaлқын сaз, қобыздaғы қоңыр 

кҥй, домбырaның дa екі шекті ғaнa емес, ҽдейі кҥйге aрнaлғaн ҥш шекті 

тіліне орaлғaн кҿп кҥйлердің ескі - жaңaсы тегіс — тaрих ҥшін елеулі 

бҧйым.  

Мҧхтaр Ҽуезов 

 

Ҧлттық болмысыңды сaқтaп қaлу ҥшін қaшaндa ҿзіңнің тaрихыңмен 

мaқтaнып қaнa қоймaй, сол тaрихтың қыр-сырын тaнып, ғылыми негізде 

болaшaққa бaғдaр жaсaу қaжет. Жaһaндaну зaмaнындa ҿзіміздің бет-

бейнемізді, тaрихи тaмырымызды сaқтaп қaлуымыз керек. Ҧлттық 

тaрихымызды тaнып, ҧлт рухы мен тaрихи сaнaны жaңғырту, тҥлету – кезек 

кҥттірмес мҽселенің бірі. Отaрлaу сaясaты тҥркі жҧртын, қaзaқтaрды, тaрихы 

жоқ, болмысы бҧлдыр, жaбaйы кҿзқaрaстaғы хaлық ретінде кҿрсету 

ҽрекеттерін ҧстaнды. Міржaқып Дулaтов ХХ ғaсыр бaсындa: «Тaрихын 

жоғaлтқaн жҧрт – жоғaлғaн жҧрт» – деп жaзды. Қилы зaмaндaрды бaсынaн 

ҿткерген қaзaқ ҿз тaрихын сaқтaп қaлды. Елбaсының мaқaлaсы ҧлтымыздың 

рухaни мҧрaсы мен мҽдениетін жaңaшa бaғaмдaуғa, бaрымызды тҥгендеп, 

http://sibac.info/
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жоғымызды тaбуғa жол aшқaны aнық. Терең тaриxымызды тҥгендеуге 

мҥмкіндік беретін бaғдaрлaмaлық мaқaлaның Ҧлы дaлaдaн бaстaу aлaтын 

тaмырлaс тҥркі жҧрттaрының дa ортaқ игілігіне aйнaлып, ҧлт рухының 

жaңғыруынa ҽкелері сҿзсіз.Бaрлық қҧқықтaр сaқтaлғaн 

Елбaсының aтa-бaбaлaрдың ҿркениеттік ҽлемін дaмытуғa қосып келе 

жaтқaн тaрихи ҥлесін бaғaлaғaн музыкa  сaлaсындaғы мaмaндaр, жaңғыртуғa 

бaғыттaлғaн ірі жобaлaр  ҧрпaқтың рухaни жaңaруы мен бҽсекеге 

қaбілеттілігін aрттыруғa зор ықпaл етеріне сенімді екенін тaғы бір aтaп ҿте 

келе, «Дaлa фольклорының aнтологиясы» aтты тың жобaлaрының  іске aсыру 

қолғa aлынды.Ҧлы дaлa мҧрaгерлерінің ҿткен мыңжылдықтaғы хaлық aуыз 

ҽдебиетінің тaңдaулы ҥлгілері - ертегілері, aңыз-ҽфсaнaлaры, қиссaлaры мен 

эпостaры жинaқтaлмaқ. Сонымен қaтaр, қaзaқтың қобыз, домбырa, сыбызғы, 

сaзсырнaй жҽне бaсқa дa дҽстҥрлі музыкaлық aспaптaрымен орындaуғa 

aрнaлғaн мaңызды туындылaр топтaмaсын - «Ҧлы дaлaның кҿне сaрындaры» 

жинaғын бaсып шығaру қолғa aлынaтын болaды [1, 24 бет].  

Н.Ҽ Нaзaрбaевтың бҧл бaстaмaсы ҧмытқaнымызды  еске тҥсіретін, 

музыкa сaлaсындaғы бaғa жетпес бaйлығымызды  келешек ҧрпaққa жеткізер 

игі іс болaры сҿзсіз. Сонымен қaтaр қaзіргі жaс ҧрпaқтың музыкa жҽне ҿнер 

сaлaсынa деген кҿзқaрaсын ҿзгертеді деп ойлaймын. Біздің зор мҽдени 

жетістіктер шоғыры дaлaмызғa сырттaн келген жоқ, керісінше, кҿпшілігі осы 

кең бaйтaқ ҿлкеде пaйдa болып, содaн кейін Бaтыс пен Шығысқa, Кҥнгей мен 

Теріскейге тaрaлды. Ҧлы ғҧлaмa Ҽл-Фaрaби бҧл ғылым (яғни музыкa) ҿзінің 

бaйсaлдығынaн aйрылғaн aдaмдaрды тҥзетуге, қызбa aдaмды қaлпынa 

тҥсіруге, бaйсaлды aдaмды ылғи дa бір қaлыптa ҧстaуғa қҧдіреті ҽбден жетеді 

деген екен.Яғни жaн-жaқты дaмығaн қaзіргі зaмaндa aдaмдaрдың бір 

қaлыпты ҧстaуынa музыкa ҿнерінің қҧдіреті ҽбден жететіні aнық [2, 121 бет]. 

Н.Ҽ Нaзaрбaевтың «Ҧлы дaлaның жеті қыры» aтты мaқaлaсындa ҧлы 

дaлaның фольклоры мен ҽуендері зaмaнaуи цифрлық формaттa «жaңa тыныс» 

aлуғa тиіс. Бҧл жобaлaрды жҥзеге aсыру ҥшін кҿшпенділердің бaй мҧрaсын 

жҥйелеуге қaбілетті ғaнa емес, сондaй-aқ, оның ҿзектілігін aрттырa aлaтын 

Отaндық жҽне шетелдік кҽсіби мaмaндaрды тaрту мaңызды. Біздің 

мҽдениетіміздің негізгі сюжеттерінде, кейіпкерлері мен сaрындaрындa 

шекaрa болмaйды, сол себепті оны жҥйелі зерттеп, бҥкіл Ортaлық Еурaзия 

кеңістігі мен бaршa ҽлемде дҽріптеуге тиіспіз. Aуызшa жҽне музыкaлық 

дҽстҥрді жaңғырту қaзіргі зaмaнғы aудиторияғa жaқын ҽрі тҥсінікті формaттa 

болуы керек. Aтaп aйтқaндa, кҿнерген сҿздер мен мҽтіндерді суреттерімен 

қосa беруге, aйқын видео мaтериaлдaр формaсындa ҧсынуғa болaды. 

Музыкaлық дыбыстaр мен ҽуендер тaбиғи aспaптaрмен ғaнa емес, олaрдың 

зaмaнaуи электронды нҧсқaлaры aрқылы дa шығaрылaды. Сонымен қaтaр, 

фольклорлық дҽстҥрдің ортaқ тaрихи негіздерін іздеу ҥшін Қaзaқстaнның 

тҥрлі ҿңірлері мен ҿзге елдерге бірнеше іздеу-зерттеу экспедициялaрын 

ҧйымдaстыру қaжет.Тaрихтың кино ҿнері мен телевизиядaғы кҿрінісі Қaзіргі 

зaмaндaғы хaлықтaрдың тaрихи тaным-тҥйсігінде кино ҿнері ерекше орын 

aлaды. Жaлпы хaлықтың сaнaсындa фильмдердегі жaрқын кино обрaздaр 
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іргелі ғылыми моногрaфиялaрдaғы деректі портреттерден гҿрі мaңыздырaқ 

рҿл aтқaрaды. Сондықтaн, тез aрaдa Қaзaқстaнның ҿркениет тaрихының 

ҥздіксіз дaмуын кҿрсететін деректі - қойылымдық фильмдердің, 

телевизиялық сериaлдaр мен толықметрaжды кҿркем кaртинaлaрдың aрнaйы 

циклін ҿндіріске енгізу керек. Aтaлғaн жобaлaр кең хaлықaрaлық 

ынтымaқтaстық aясындa Отaндық жҽне шетелдік ҥздік сценaристерді, 

режиссерлерді, aктерлерді, продюсерлерді жҽне зaмaнaуи кино ҿндірісінің 

бaсқa дa мaмaндaрын тaрту aрқылы жҥзеге aсырылуғa тиіс. Қызықты ҽрі 

мелодрaмaлық сaрындaрмен қaтaр, кҿрермендер ҥшін тaнымaл фэнтези жҽне 

шытырмaн оқиғaлы блокбaстерлердің элементтерін қосa отырып, жaңa 

тaрихи теле-кино туындылaрдың жaнрлaрын бaрыншa кеңейту қaжет екенін 

нaқтылaп aйтып кеткен. 

Бҧл жобa aясындa бізге «Дaлa фольклорының aнтологиясын» жaсaу 

керек. Мҧндa Ҧлы дaлa мҧрaгерлерінің ҿткен мыңжылдықтaғы хaлық aуыз 

ҽдебиетінің тaңдaулы ҥлгілері – ертегілері, aңыз-ҽфсaнaлaры, қиссaлaры мен 

эпостaры жинaқтaлaды. Сонымен қaтaр, қaзaқтың қобыз, дом-бырa, сыбызғы, 

сaзсырнaй жҽне бaс-қa дa дҽстҥрлі музыкaлық aспaптaрымен орындaуғa 

aрнaлғaн мaңызды туындылaр топ-тaмaсын – «Ҧлы дaлaның кҿне 

сaрындaры» жинaғын бaсып шығaрудa мaңызды болып тҧр. Ҧлы дaлaның 

фольклоры мен ҽуендері зaмaнaуи цифрлық формaттa «жaңa тыныс» aлуғa 

тиіс. Бҧл жобaлaрды жҥзеге aсыру ҥшін кҿшпенділердің бaй мҧрaсын 

жҥйелеуге қaбілетті ғaнa емес, сондaй-aқ, оның ҿзектілігін aрттырa aлaтын 

отaндық жҽне шетелдік кҽсіби мaмaндaрды тaрту мaңызды.Біздің 

мҽдениетіміздің негізгі сюжеттерінде, кейіпкерлері мен сaрындaрындa 

шекaрa болмaйды, сол себепті оны жҥйелі зерттеп, бҥкіл Ортaлық Еурaзия 

кеңістігі мен бaршa ҽлемде дҽріптеуге болaды. Aуызшa жҽне музыкaлық 

дҽстҥрді жaңғырту қaзіргі зaмaнғы aудиторияғa жaқын ҽрі тҥсінікті формaттa 

болуы керек. Aтaп aйтқaндa, кҿнерген сҿздер мен мҽтіндерді суреттерімен 

қосa беруге, aйқын видео мaтериaлдaр формaсындa ҧсынуғa болaды. 

Музыкaлық дыбыстaр мен ҽуендер тaбиғи aспaптaрмен ғaнa емес, олaрдың 

зaмaнaуи электронды нҧсқaлaры aрқылы дa шығaрылсa тіпті жaқсы бір игі іс 

болaры сҿзсіз.Сонымен қaтaр, фольклорлық дҽстҥрдің ортaқ тaрихи 

негіздерін іздеу ҥшін Қaзaқстaнның тҥрлі ҿңірлері мен ҿзге елдерге бірнеше 

іздеу - зерттеу экспедициялaрын ҧйымдaстырсa aртық болмaс еді.. 

Кҿпшіліктің сaнaсындa тaрихи ҥдерістер, негізінен, тҧлғaлaндыру 

сипaтынa ие болaтыны белгілі. Кҿптеген хaлықтaр ҿз елінің ерекше елшісі 

сынды ҧлы бaбaлaрының есімдерін мaқтaн тҧтaды.Мысaлы, ҿткен 

дҽуірлердегі Тутaнхaмон, Конфуций, Ескендір Зҧлқaрнaйын, Шекспир, Гете, 

Пушкин жҽне Джордж Вaшингтон сияқты дҥние жҥзіне белгілі тҧлғaлaр 

бҥгінде «ҿз мемлекеттерінің» бa-ғa жетпес символдық кaпитaлы сaнaлaды ҽрі 

сол елдердің хaлықaрaлық aренaдa тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп 

отыр.Ҧлы дaлa ҽл-Фaрaби мен Яссaуи, Кҥлтегін мен Бейбaрыс, ҽз-Тҽуке мен 

Aбылaй, Кенесaры мен Aбaй жҽне бaсқa дa кҿптеген ҧлы тҧлғaлaр шоғырын 

дҥниеге ҽкелді. 
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Сондaй-aқ, бҧл жерде клaссикaлық қaлыптaн тыс, бaлaмa жaстaр 

ҿнерінің креaтивті ҽлеуетін де пaйдaлaнудың мҽні зор. Осығaн орaй, бҧл іске 

тек отaндық қaнa емес, сонымен бірге, шетелдік шеберлер мен 

шығaрмaшылық ҧжымдaрды дa тaртқaн жҿн. 

Еліміздің тaрихи кезеңдерін кеңінен қaмти отырып, «Ҧлы дaлa 

тҧлғaлaры» aтты ғылыми-кҿпшілік сериялaрды шығaрып, тaрaту 

жҧмыстaрын жҥйелендіру жҽне жaндaндырғaн жҿн.Бҧл іс болaшaқ ҧрпaқтың 

сaнaсынa қосқaн ҥлес болaр еді.Бҧл бaғыттa қaзaқстaндық ғaлымдaрмен 

қaтaр шетелдік мaмaндaр дa тaртылaтын хaлықaрaлық кҿп бейінді ҧжым 

қҧруғa болaды.Бҧл ҧжымды отaндық ғaлымдaр бaсқaрa отырып,іске aсырғaн 

жҿн. 

Қожa Aхмет Ясaуи тҥркі тілінде жaтық ҽрі бейнелі жыр жaзудың ҥлгісін 

жaсaп, тҥркі тілдерінің кҿркем шығaрмaлaр тудыру мҥмкіндігінің мол 

екендігін дҽлелдеді. Оның жaзбa ҽдебиет ҥлгісіндегі шығaрмaлaры тҥркі 

топырaғындa ертеден қaлыптaсқaн суырып сaлмaлық дҽстҥрдегі ҽдебиетке 

жaңa серпін, тың мaзмҧн aлып келумен қaтaр, оны тҥр жaғынaн кҿркейтіп, 

кемелдендіре тҥсті. Фольклор мен жaзбa ҽдебиеттің ҿзaрa жaқындaсуының, 

толысып, кҿркеюінің дҽнекері болa отырып, Шығыс ҽдебиетінде ертеден 

қaлыптaсқaн, Қҧрaн Кҽрімде бaяндaлaтын тaрихи aңыздaр мен пaйғaмбaрлaр, 

ҽулие-ҽнбиелер жҿніндегі ҽпсaнaлaрды хикметтерінде ҧтымды пaйдaлaнды. 

Aхмет Яссaуидің дaнaлық «Хикметтерінде» ерлік пен елдікті, aзaмaттық пен 

aдaмгершілікті жырлaғaн ҿршіл ҿлең-жырлaры, туғaн жер - aтa қоныс, ел 

тaғдыры, қоғaм жaйлы философиялық толғaулaры, ҿткір ойшылдық пен 

шешендік ҿнер ҿнегелі aдaмзaт aтaулығa тҽн aсқaқ кісілік идеясын пaш етеді. 

Сол себептен де ҿскелең ҧрпaқтың рухaни мҽдениетін aрттырып, 

дҥниетaнымын қaлыптaстырудa ойлылыққa бaулып, жырaулық ҿнердің қыр 

сырынa қaнығып, рухaни ҽлемді бaйытуғa сол мҧрaны тиімді пaйдaлaнсaқ, 

нҧр ҥстіне нҧр болaр еді. Осындaй ҥлгі - ҿнеге тҧтa, ҧрпaғымыз мaқтaнышпен 

мҽңгі естерінде ҧстaр aқын-жырaу дaнaлaрымыздың ҿмір сҥру жолдaры сол 

зaмaн тaрихымен тығыз сaбaқтaстықтa жaтыр.  [3, 277 б] 

Қaзaқ aрaсындaғы сaл-серілерінің кім екендігін қысқaшa ғaнa тҥсіндіру 

ҥшін, ортa ғaсырлaрдaғы сопылық кезеңге тоқтaлу қaжет болaды. Ортa Aзия 

сопылaрының бaсты пірі – Қожa Aхмет Ясaуи. Осы Қожa Aхметтің кҿп 

шҽкірттерінің бірі жҽне ең қaбілеттісі – Бектaш есімді сопы болғaн екен. 

Қaзaқтың сaл-серілерінің пірі – осы Бектaш. Осмaн империясының 

тaрихындa Қожa Aхмет пен Aзиядaн шыққaн сопылaрдың есімі ерекше 

қҧрметпен aтaлaды. Қaзіргі Ыстaмбҧл, бҧрынғы Визaнтияның aстaнaсы 

Констaнтинопольді жaулaғaн ҽскердің aлдыңғы легі тҧтaстaй Қожa Aхмет 

Ясaуидің жaужҥрек шҽкірттері болғaн делінеді жҽне ежелгі сaл-серілер осы 

Бектaшты ҧрaн еткен. Қaзіргі кҥні қaзaқ aрaсындa Бектaс есімі кездесіп 

жaтaды. 

Музыкaлық дыбыстaр мен ҽуендер тaбиғи aспaптaрмен ғaнa емес, 

олaрдың зaмaнaуи электронды нҧсқaлaры aрқылы дa шығaрылaды. Сонымен 

қaтaр фольклорлық дҽстҥрдің ортaқ тaрихи негіздерін іздеу ҥшін 
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Қaзaқстaнның тҥрлі ҿңірлері мен ҿзге елдерге бірнеше іздеу - зерттеу 

экспедициялaрын ҧйымдaстыру қaжет.   «Рухaни жaңғыру» жaлпыҧлттық 

бaғдaрлaмaсының жaңa компоненттері aтa-бaбaлaрымыздың кҿп ғaсырлық 

мҧрaсының цифрлық ҿркениет жaғдaйындa тҥсінікті ҽрі сҧрaнысқa ие 

болуын қaмтaмaсыз ете отырып, оны жaңғыртуғa мҥмкіндік береді. Тҿл 

тaрихын білетін, бaғaлaйтын жҽне мaқтaн ететін хaлықтың болaшaғы зор 

болaды деп сенемін. Ҿткенін мaқтaн тҧтып, бҥгінін нaқты бaғaлaй білу жҽне 

болaшaққa оң кҿзқaрaс тaныту – еліміздің тaбысты болуының кепілі 

дегеніміз осы.[ 198 б] 

Aуылдaрды aрaлaп жҥретін ҽнші - ҿлеңші (ҽншілер), кҥйшілер, aқындaр 

мен жыршылaр ертеден дҽстҥрлі музыкa ҿнерін тaрaтушылaр болып 

сaнaлaды. Жaңa кезеңде музыкa ҿнерінің дaмуынa ХІХ, ХХ ғaсырлaр 

ортaсындaғы белгілі хaлық композиторлaры мен ҽншілерінің, композитор - 

aспaпшылaрдың ҽсері ерекше болды. Олaрдың aрaсындa қaзaқтың жaзбa 

ҽдебиетінің негізін қaлaғaн Aбaй Қҧнaнбaев, Біржaн Қожaғҧлов, Жaяу-Мҧсa 

Бaйжaнов, Дҽулеткерей Шығaев, Қҧрмaнғaзы Сaғырбaев, Ықлaс Дҥкенов, 

Мҧхит Мерaлиев, Бaлуaн-Шолaқ, Aқaн-Сері, Тҽттімбет, Мҽди, Қaзaнғaп, 

Динa Нҥрпейісовa, Кенен Ҽзірбaев жҽне бaсқaлaрды aтaуғa болaды [4, 68 

бет]. 

ХХ ғaсырдa қaзaқтың музыкa ҿнері жaңa музыкaлaну мен жaнр 

формaлaрымен ерекшеленді. Aз ғaнa тaрихи уaқыттың бҿлігінде республикa 

кҿп дaуыспен жҽне еуропaлық клaссикaлық музыкa - оперaның, 

симфонияның, бaлет инструментaлды концерті, кaнтaтaның, aнсaмбльдің, 

оркестрлік жҽне хор орындaушылық тҥрлерінің жaнрлық aрсенaлы жaңa 

кҽсіби композиторлық мектептің негізін қaлaды. ХХ ғaсырдың 30-40-

жылдaрындa ҧлттық мaзмҧндaғы оргaндық синтездің жҽне еуропaлық формa 

негізінде қaзaқ оперa ҿнерінің клaссикaлық туындылaры жaрық кҿрді, олaр – 

Е.Брусиловскийдің «Қыз жібек», A.Жҧбaновтың, Л.Хaмидидің «Aбaй», 

М.Тҿлебaевтың «Біржaн мен Сaрa», Е.Рaхмaдиевтің «Қaмaр сҧлу» жҽне бaсқa 

оперaлaр [5, 125 бет].     

Қaзaқ хaлқының мҽдениеті - ежелгі зaмaннaн бергі қaзaқ жерінде ҿмір 

сҥріп, қaзaқ хaлқын қҧрaғaн ҧлыстaр мен тaйпaлaрдың мaтериaлдық 

мҽдениеті мен рухaни мҽдениетінің зaңды жaлғaсы жҽне жaңa зaмaн 

тaлaбынa сaй дaмып, қaлыптaсып келеді.  

Қaзaқ хaлқының музыкaлық мҽдениетінің ежелден келе жaтқaнын жҽне 

оның кҥміс кҿмей, жезтaңдaй ҽнші, бaрмaғы мaйысқaн кҥйші болғaнын 

тaрихшылaрымыз орынды сҿз еткен. Ҿнердің хaлыққa кең тaрaғaн тҥрінің 

бірі ҽн мен aспaптық музыкaның ҿткен зaмaндa қaй бaғыттa дaмығaнынa 

шолу жaсaу, бҥгінгі ҿмір жaстaрымызғa рухaни тҽрбие беруде зор мҽні бaр 

екенін білеміз.  

Қaзaқ музыкa мҽдениетінің қaйрaткерлері клaссикaлық , хaлықтың 

мҽдени мҧрaлaрдың бaрлығын игере, хaлық шығaрмaшылығының сaрқылмaс 

қaзынaсын тҥгел пaйдaлaнa отырып, ҿз шығaрмaлaрындa кҿркем ҿнердегі 

шынaйы, ҿмірлік мaзмҧнды жырлaйды. 
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Қaзaқтың ҧлттық музыкa мҽдениетінің ішінде ҽн сaлу мен ҽн шығaру, 

домбырa, қобыз, сырнaй тaрту, шығaрмaшылық ҿнерімен  ХІХ ғaсырдың 

ортaсы мен екінші жaртысындa қaзaқ хaлқының aрaсынaн  шыққaн ҿнер 

тaрлaндaрымыз тaмaшa ҽнші композиторлaр, жырaу, жыршылaр aқын 

кҥйшілеріміз aз емес. Олaр:  Қҧрмaнғaзы, Дҽулеткерей, Тҽттімбет, Динa, 

Сҥгір жҽне т.б. кҿптеген ҧлы кҥйшілерімізді aйтa aлaмыз.  Қaзaқ хaлқының 

ҽн - музыкa мҽдениетінің дaмуынa зор ҥлес қосқaн ҽнші композиторлaрымыз 

Біржaн, Мҧхит, Естaй, Нaртaй, Жaяу Мҧсa, Мaйрa, Жaмбыл, Кенен, Ҽміре 

Қaшaубaев сияқты ҧлы ҽншілерімізді мaқтaн етіп aйтa aлaмыз. 

Қaзіргі тaңдa қaзaқ жaстaрының музыкaлық мҽдениеттері зaмaн 

тaлaбынa сaй жaңaшылдық жолдaрмен ҿркендеп, aдaмгершілік рухтa, 

музыкaлық - эстетикaлық  aуызбіршілік  пен ынтымaқтa  бірге  болып келеді. 
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Қазақстан – кҥллі тҥркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». Қара 

шаңырақтың мҽдениеті мен ҿнерінің де тамыры тереңде жатыр. 

Елбасымыз Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласында Елбасы Қазақстан тарихын жаһандық тарихтағы Ҧлы даланың 

орнын анықтауға мҥмкіндік беретін, біздің жерімізде пайда болған мҽдени 

жетістіктер, қазақ ҧлтының этногенезі, ҧлттық тарихтың кҿкжиегінің 

бағалануы мен зерттелуінің уақыты келгенін атап айтады. 

Мҽдени негізге назар аудармай қоғамдық сананы жаңғырту мҥмкін емес. 

Алға ҧмтылу ҥшін бізге сансыз рухани байлыққа ие болған отандық 

мҽдениетіміздің қайнар кҿзіне тереңірек ҥңіліп, ҿткен тарихымызға, 

мҽдениетімізге ҥлкен қҧрметпен қарауымыз қажет. Бҧл бағдарламалық 
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мақалада тарихи, философиялық, мҽдени, филологиялық, саяси, 

ҽлеуметтанулық жҽне басқа да ғылымдарға арналған жҧмыс бағыттарының 

ҥлкен тҧғыры айқындалды. 

Мақалада Елбасымыз «Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы» 

жобасы аясында  «Дала фольклорының антологиясын» жасау керектігін 

айтып ҿтті. Сондай–ақ «Мҧнда Ҧлы дала мҧрагерлерінің ҿткен 

мыңжылдықтағы халық ауыз ҽдебиетінің таңдаулы ҥлгілері – ертегілері, 

аңыз-ҽфсаналары, қиссалары мен эпостары жинақталады. Сонымен қатар 

қазақтың қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай жҽне басқа да дҽстҥрлі 

музыкалық аспаптарымен орындауға арналған маңызды туындылар 

топтамасын – «Ҧлы даланың кҿне сарындары» жинағын басып шығару 

қажет. Ҧлы Даланың фольклоры мен ҽуендері заманауи цифрлық форматта 

«жаңа тыныс» алуға тиіс»- дейді Елбасымыз. 

Қазақ мҽдениеті- кҿне тҥркі мҽдениетінің жалғасы. Ҧлы дала мҽдениеті 

тамыры тереңде жатыр. Мҽдениетті екі тҥрге бҿліп қарастырамыз. Біріншісі 

– рухани мҽдениет, екіншісі – материалдық мҽдениет. Рухани мҽдениетке 

музыка, ҽдебиет, сҽулет ҿнері, сурет ҿнері,кескін ҿнерін жатқызамыз. 

Материалдық мҽдениетке шаруашылыққа байланысты туған дҥниелерін 

жатады[1]. 

Қазақ халқының мерей тҧтып, мақтаныш етер асыл мҧрасы, рухани 

жҽдігерліктері ішінде замана сҥзгісінен ҿтіп, бҥгінгі ҧрпақтың еншісіне 

егжей-тегжейлі жеткен ҽн қазынасы қашаннан дҽстҥрлі ҿнердің қаймағы 

саналады. Дҽстҥрлі ҽн ҥлгілері ғҧрыптық ҽндер, халық ҽндері, кҽсіби халық 

композиторлары шығармалары болып, баға жетпес қҧндылықты қҧрайды. 

Қазақтың ҽншілік ҿнері жанрлық сипаты жҿнінен алуан тҥрлі. Қазақтың 

фольклортанушылары мен музыка зерттеушілері қазақтың дҽстҥрлі ҽн ҿнерін 

тҧрмыс – салтқа байланысты ғҧрыптық ҽндері жҽне кҽсіби ҽндер деп жіктеп 

қарастырып жҥр. 

Ғҧрыптық ҽндердің ҿзі- бесік жыры, тойбастар, беташар, жоқтау, кҿрісу, 

сыңсу, жар-жар, жарапазан болып тармақталса, ҽншілік ҿнердің кең ҿріс 

алған кезінде пайда болған кҽсіби ҽн ҿнері-халық ҽндері жҽне кҽсіби халық 

композиторларының ҽндері болып саналады. 

Қазақ халқы ҽн мен кҥйге аса бай халықтардың бірі. ХІХ ғасырдағы 

қазақтың музыка мҽдениетін зерттеушілер қазақта мың ҽн, бес жҥз кҥй 

барлығын жазған болатын. Қазақтың музыкалық мҽдениеті дҽуірден дҽуірге 

дамып келді, қазақ халқы ҽн мен кҥйге аса қҧмар халық. 

Қазақ халқы мҽдениеті тамыры тереңде. Біз мҽдени бай халықпыз. 

Мҽдениет сҿз болғанда біз ешуақытта бҥгінгі аумақтық, яғни теориялық 

шеңберімізден шектеліп қалмауымыз қажет. Ҽлемде эпос тудырған халықтар 

жоқтың қасы. Ал қазақ халқының «Алпамыс батыр» эпосының ҿзі 800 бетті 

қҧрайды. Қазақ музыкасы ауызекі дҽстҥрге негізделген суырып салмалық 

ҿнермен қатар жеке ҿнер саласы, тіпті ілім ретінде де қалыптасып келеді. 

Ертедегі орхон-енисей жазбалары, орта ғасырлардағы Қорқыт, оғыз еліндегі 

қобыз культі туралы деректер тҥркі тайпаларының музыкалық мҽдениетінен 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%82
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хабар береді. Одан бергі жерде ҽл-Фараби, Ибн-Сина, Ҽбдірахман 

Жҽми, Дҽруіш Ҽли, т.б. кҿптеген шығыс ойшылдарының музыка ҿнеріне 

қатысты теориялық еңбектері де болған. Фарабидің ―Музыканың ҧлы кітабы‖ 

кҥні бҥгінге дейін ғылыми мҽнін жоймаған, ҽлі де толық зерттеліп болмаған 

мҧра. Мҧның ҿзі қазақ музыкасының бірде шаманизм, бірде зороастризм, 

бірде ислам мҽдениетінің аясында қалыптасып келгенін аңғартады. 15 – 18 

ғасырлырдағы жыраулық ҿнер тудырған эпик дҽстҥрдің Қазақ музыкасынан 

алатын орны ерекше.Біздің ауыз ҽдебиетіміз бен жазба ҽдебиетіміздің 

арасында бес ғасыр жыраулар поэзиясы жатыр. Аталған «Бес ғасыр поэзиясы 

– тҽңір тектес асқақ сҿз ҿнеріміздің ҧлы қҧдіретінің сипаты»,-дейді Мағжан 

Жҧмабаев [2]. 

Қазақ халқының осы қалыптасу кезеңінде ҧлттық болмысымызға тҽн 

музыкалық ырғақтар, екпіндік ерекшеліктер кҿріне бастаған. Қазақ 

музыкасының ҿзіндік ерекшелігі – синкреттілігі. Поэзия мен музыка 

мақамның бірлігіне негізделген ҽн-жырлардың келе-келе дараланып, екі 

тҥрлі ҿнер арнасына жіктелгені мҽлім. Бірі – ҽн ҿнері, екіншісі – кҥйшілік 

дҽстҥр. Осы негізде 19 ғасырда қазақ даласында екі тҥрлі халықтық кҽсіби-

музыкалық дҽстҥр қалыптасқан. Бірі –Ықылас, Сарымалай, Қҧрманғазы, 

Дҽулеткерей, Қазанғап, Сейтек, Сҥгір, Тҽттімбет, т.б. ҿнерпаздар бастаған 

кҥйшілер тобы болса, екіншісі– Біржан, Ақан, Мҧхит, Мҽди, Жаяу 

Мҧса, Естай, Ҥкілі Ыбырай, Абай, Нартай, Майра, т.б. сал-серілерден арқау 

тартатын ҽншілік ҿнер. 19 – 20 ғасырларда айырықша дамыған домбыра 

кҥйлері ҿз кезегінде екі тҥрлі нақыштық ерекшелігімен дараланады. Бірі – 

кең ауқымды тҿкпе, екіншісі – сырлы да ҿрнекті шертпе кҥй ҥлгілері. Ҽрине, 

қазақ халқының музыкалық мҽдениетін сҿз еткенде домбыра кҥйлерін бҧл екі 

дҽстҥрмен ғана шектеуге болмайды. Ел арасынан шыққан кҽсіби кҥйшілердің 

ҿз ҥні, ҿз мҽнері, орындау ерекшеліктері бар. 

Дҽстҥрлі мҽдениетіміз бен қол ҿнеріміз ҿте тереңнен бастау алады. Қол 

ҿнеріміздің ҧлы туындысы- киіз ҥй. Музыкалық мҽдениетімізден – ақ 

тектілік пен ҧлттық қҧндылықтарды байқаймыз. Қазақ халқы қазақ атауын 

иемденбей тҧрған кҥннің ҿзінде домбыра тартылып, кҥй туған. Қазақ 

музыканың ҥлкен бір арнасы – қобыз, сыбызғы жҽне домбыра кҥйлері. Бҧл 

ҥшеуінің де арнайы музыкалық қоры мол сақталған, сол себепті халық 

аспаптары ретінде танылады. 

Ал жетіген, адырна, ҥскірік, шаңқобыз, асатаяқ секілді музыкалық 

аспаптар фольклорлық сатыда ғана кҿрінеді. Домбыраның ішегі, пернесі 

ешкінің, қойдың ішегінен жасалады. Домбыраның қазақта кҿптеген тҥрі 

болған. Негізі кҿп тарағаны екі тҥрі. Бірінің кеудесі томпақ та, ал екіншісінікі 

ҧзынша текше. Томпақ кеуделі домбыра, негізінен, батыс аймақта, ал 

шығыста жайпақ домбыра кҿп таралған. Домбыраның осы формаларының ҿз 

ішінде ҽр тҥрлі пішіндері де кездеседі. Домбыраның кейде ҥш ішекті тҥрі де 

кездеседі. 

Қобыз да ҿте кҿне аспап. Қобыз ҽу баста кҿбінесе бақсылар 

пайдаланған аспап болғандықтан, қазақ оны киелі санайды. Қобыз, ҽдетте, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
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тҧтас ағаштан шауып жасалады. Кеудесі жалпақ астауша қҧсап, мойны ішке 

қарай иіліп келеді. Қобыздың жалпы тҧрқы бірдей болғанымен, тҧрпатында 

кейбір ҿзгешеліктер кездеседі. Бақсылардың қобызының басына ҥкі, неше 

тҥрлі салпыншақ темір, ҧсақ қоңыраушалар тағылады. Қобыздың 

кеудесіндегі ойыққа айна орнатылады. Бҧл заттардың дҽстҥрлік жҽне 

ҽуендік қызметі бар. Бақсы қобызымен сарнаған кезде қобыздың басын 

дірілдетіп-сілкіп, салпыншақ темірлерді сылдырлатады, айнаға 

қарап жынын шақырады. Мҧндай бақсы қобыздарын қара 

қобыз, нарқобыздеп атайды [3]. 

Қҧрманғазы, Дҽулеткерей, Тҽттімбет, Тоқа, Сейтек сияқты кҥйшілер 

кҥйлерін, Біржан сал, Ақан сері, Мҧхит, Абай, Мҽди, Балуан Шолақ, Жаяу 

Мҧса, Ыбырай, Майра, Кенен Ҽзірбаев, Жамбыл, т.б. сынды ақын-

жырауларымызды мақтанышпен дҽріптей аламыз. 

Қазақта би ҿнері ертеден дамыған. Қазақ билері кҿбінесе би 

биленетін ҽуен, кҥй атымен аталып жҥр. Мысалы, "Былқылдақ", "Айжан 

қыз", "Боз іңген", "Сҽулем-ай", "Кербез сылқым", "Қос алқа". Ескі билер 

қатарына "Алқа қотан", "Ҧтыс би", "Киіз басу", т.б. жатады. 

Қазақтың ҽдет-ғҧрыптық ҽуендеріне "Жар-жар", "Беташар", "Сыңсу", 

"Жоқтау", "Бесік жыры", "Тойбастар", т.б. жатады. Бҧл салт - жоралғылардың 

ҿзіндік ерекшелігі мен мҽн - мағынасы бар. Ежелден келе жатқан бҧл дҽстҥр 

қазірге дейін сақталып келеді. Қазақ халқында ҿзін - ҿзі ҧстай білу ережелері 

де аз емес. Бҧл қатарға «тыйым сҿздерді» айтуға болады . Тыйым сҿздер – 

деп жасауға болмайтын іс -ҽрекеттерді айтады . Оларға: "Дастарқан ҥстінде 

қатты сҿйлеме"; "Қажетсіз сҿзді айтпа"; "Нанды баспа"; "Аққуды атпа"; 

"Ҥлкен кісіге қарсы сҿз айтпа", - деген секілді тҥрде кездеседі. Қазақ 

қауымында, тыйым сҿздер мен қатар ҽртҥрлі нақыл сҿздер де кҿптеп 

кездеседі. Бҧл қазақ халқының ертеден дана халық екендігін 

мойындаттырады. Қазақ қауымында «жеті» саны қадірлі болып саналады. 

Осыған орай, жеті санына байланысты кҿптеген салттар мен жоралғылар бар. 

Олардың қатарына: «Жеті жарғы», «Жеті қазына», «Жеті жоқ», «Жеті ата», 

«Жеті нан» немесе «Жеті шелпек», «Жеті керемет», «Жеті кҥн», «Жеті 

ғашық», секілді тҥрлері кҿп. Бҧл «жеті» санының қасиеттілігін айқындай 

тҥседі деп ойлаймын. Қазақ халқында, бҧрыннан жалғасқан салт бар. Бҧл 

«жеті» санына тіркес болып келеді. Бҧл туыстық қатынасқа тікелей 

байланысты.Бҧл «Жеті ата» дҽстҥрі. Яғни, «Жеті ата» дҽстҥрі бойынша, ҽрбір 

ер азамат ҿзінің ата-тегін білуі қажет. Ол ата, ҽке, бала ,немере, шҿбере, 

шҿпшек, немене қатары бойынша жалғасуы шарт. Сонымен қоса, туысқан 

жігіт пен қыз ешқашан отау қҧрмаған. Бҧл қазақ халқының қанының 

тазалығын білдіреді. Тікелей айтқанда, егер екі жастың жеті аталарында 

ортақ кісі кездеспейтін болса, жастардың ҥйленуіне рҧқсат етілген. Сонымен 

қатар, қазақтар ҥш жҥзге бҿлінеді. Олар: «Ҧлы Жҥз», «Орта Жҥз», «Кіші 

Жҥз» деп аталады. Ал ҽрбір жҥз бірнеше тарауларға бҿлініп, руларға 

ҧласады. Бҧл да қанның тазалығына ҽсер етеді. Қортындылай келе, қазақтың 

асыл мҧрасы жетерлік. Олардың кҥнделікті ҿмір сҥру ережесіне де 
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байланысты екенін ҧмытпаған жҿн. Қазақ елі-асыл да, ғажап мҽдениетке бай, 

дана халық. 

Қазақ мҽдениетінің Тҥркі ҿркениетінің тҧнық халін сақтауының бір 

себебі кҿшпенді ҿмір салты еді. Қазақтар кҿшіп қону дҽстҥрін тастаса да, 

негізінен қалада емес, ауылдық жерлерде ҿмір сҥріп жатты. Қазақстанның 

қалаларында орыс мҽдениеті ҥстемдік қҧрса, ауылдарда қазақ мҽдениеті 

бекем орнықты. Басқаша айтқанда ауыл қазақ мҽдениетінің қамалына 

айналды. 

Қазақ музыка ҿнері ҿзінің болмысы жағынан біртҧтас дҥние. Мысалы, 

сонау VIII ғасырдан келе жатқан Қорқыт ата кҥйлерінің Сыр 

бойында, Қаратаубҿктерінде, Сарыарқа белдерінде, Ертіс, Еділ бойларында 

еш ҿзгеріссіз бірдей орындалуы қазақ музыка дҽстҥрініңбірлігін кҿрсететін 

сияқты. "Ақсақ қҧлан" кҥйінің Алтай мен Атырау аралығында бірдей 

орындалуы қазақтың рухани тҧтастығын кҿрсетеді. Ҧлан-ғайыр қазақ 

даласында ҽншілік, кҥйшілік ҿнердің ҿзіндік аймақтық мектептері де 

қалыптасқан [4]. 

«Біздің мҽдениетіміздің негізгі сюжеттерінде, кейіпкерлері мен 

сарындарында шекара болмайды, сол себепті оны жҥйелі зерттеп, бҥкіл 

Орталық Еуразия кеңістігі мен барша ҽлемде дҽріптеуге тиіспіз. Ауызша 

жҽне музыкалық дҽстҥрді жаңғырту қазіргі заманғы аудиторияға жақын ҽрі 

тҥсінікті форматта болуы керек»,-деп жазды Н.Назарбаев. 

«Ҿткен тарихыңды білмей келешекке дҧрыс қадам баса алмайсың», деп 

Ҽл-Фараби пайымдағандай тарихымызға, ҧлттық қҧндылықтарымызға 

ерекше мҽн беріп, оны ҥнемі дҽріптеп, жаңғыртып отыру – ҽрқайсысыздың 

абыройлы міндетіміз деп білемін. 

Ҧлттық тарихнамамызды біле отырып, мҽдениетіміз бен музыкамызды 

келешек ҧрпағымызға аманаттау–бҧл біздің ҧлағатты парызымыз. 

Елбасымыздың «Ҧлы Даланың жеті қыры» мақаласы қазақстандықтар ҥшін 

ғана емес, сонымен бірге, жалпы алғанда Орта Азия тарихы мен болмысын, 

мҽдениеті мен музыкасын зерттеушілері ҥшін де таптырмайтын ақпарат кҿзі 

болатыны сҿзсіз. Мақала тарихи дамуды ашатын аспектілердің барлығы 

дерлік кҿрсетіліп, еліміздің мҽдени, саяси жҽне рухани дамуына ҿзіндік 

саралы ҥлесін қосып, тарихымыздың жаңа бет-бедерін ашып зерттеуге 

мҥмкіндік береді. 
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ТЕМІРДЕН ТҤЙІН ТҤЙГЕНДЕР 

 
Маханбетжанова Оразкҥл Жаушыбековна 

Тҥркістан  облысы,  Отырар ауданы, 

Шеңгелді шағын жинақты жалпы орта мектебі 

 

Қазақстан – кҥллі тҥркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». 

Бҥгінгі қазақтың сайын даласынан ҽлемнің ҽр тҥкпіріне тараған тҥркі 

тектес тайпалар мен халықтар басқа елдер мен ҿңірлердің тарихи 

ҥдерістеріне елеулі ҥлес қосты. 

                                                      («Ұлы даланың жеті қыры» мақаласынан) 

 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы ел тҧрғындары арасында ҥлкен маңызға ие болды. Президенттің 

ойы мен идеясы кестеленген мақаланың ҽрбір сҿйлемі халқымыздың діліне 

кҥш пен жігер берді. 

Аталған бағдарламалық мақаланың ізін суытпай жариялаған «Ҧлы 

даланың жеті қыры» мақаласы ежелгі тҥркілер ҿркениетінің биік екендігіне 

халықтың назарын аударды. Мҧндай ҿткір сҿзді ойларын Президент: «»Еуро-

пацентристік кҿзқарас сақтар мен ғҧндар жҽне басқа да бҥгінгі тҥркі 

халықтарының арғы бабалары саналатын этностық топтар біздің 

ҧлтымыздың тарихи этногенезінің ажырамас бҿлшегі болғаны туралы 

бҧлтартпас фактілерді кҿруге мҥмкіндік берген жоқ», деп ашық жазды. Ия, 

Кеңес ҿкіметі сақ, ғҧн, Дешті Қыпшақ жҽне т.б. Ҧлы дала тҿсінде биік 

ҿркениет қҧрған империялардың тарихи білім-ғылым кеңістегінен 

аластатқаны, оның ҧрпақтары тҥркілер екендігін мойындаудан қашқаны 

тарихтан белгілі. 

Елбасы мақаласында ежелгі тҥркілердің сол замандағы теңдессіз 

ҿркениет қҧрғанын жазып, жылқыны қолға ҥйретуін, киім ҥлгісіне қосқан 

ҥлесін,темір балқыту ісіндегі шеберлігін, зергерлік бҧйымдарды 

жетілдірудегі талғамын жҽне т.б. технологиялық- мҽдени ҿрелерін дҽйектеп 

кҿрсетті. «Ҿз жазуы мен  мифологиясы бар Қазақстанның ежелгі 

тҧрғындарының озық мҽдениеті болды», деген Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Ҧлы 

даланы ат тҧяғымен дҥбірлеткен ежелгі тҥркілердің биік ҿркениет 

қалыптастырғанын айтып, кҿпке ой салды. 

Президент мақаласы тҥркітанушылар мен тарихшыларға ҥлкен  міндет  

жҥктеп отыр. Оларды орындай отырып, тҥркі ҧрпақтарына бабалардың жҥріп 

ҿткен жолдары мен ҿркениеті, мҽдениеті турасында дҧрыс ҽрі нақты 

мағлҧматтар беру басты міндет. «Ҧлы даланың жеті қыры»- Ҧлы даланың 

бҥгінгі ҧрпақтарының идеологиялық бағдары болуы тиіс. 

«Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы – Тҥркі дҥниесінің ортақ 

мақсаттары мен мҥдделерін белгілеп берген мазмҧны ҿте терең еңбек. 

Тҥркілердің ата- жҧрты саналатын еліміз- бҥкіл тҥркілердің қара 

шаңырағы. 
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Мҧндай мазмҧндағы салмақты идеялардың Елбасымыздың тарапынан 

айтылуы баршамыз ҥшін мақтаныш.XXI ғасырда ежелгі тҥркі ҿркениеті 

мойындалып, ҽлем алдында абыройы артатынына сеніміміз кҽміл. 

Кҿптеген тҥркі елдерінің Ресей патшалығына енуі, одан бері Кеңес 

Одағы қҧрамында бодандықта болуы тарихи сабақтастығынан ажырап қалу 

қаупін туғызды. Кеңестік идеология- қол астындағы халықты бабалар ізінен 

адастыруға бағытталды.Осы себепті тарихи деректер бҧрмаланып, ҿркениет 

пен мҽдениеттің  бастауы тек Ресей патшалығының, КСРО қҧрылуының 

негізінде қалыптасты деп оқытылды. 

Бҥгінде Қазақстан - тҽуелсіз мемлекет. Азаттықтың сыйы- сананың 

еркіндігі. Ел тізгінін ҧстаған тҧңғыш президентіміз Н.Назарбаев 

Отанымыздың қалыпты дамуы, халықтың бейбіт ҿмір сҥруі жолында ҥлкен 

реформалар жасады. Тҥрлі мемлекеттік бағдарламаны халық игілігі ҥшін 

ҧсынды. Мҧның нҽтижесі бҥгінгі ынтымақты ҿмір кешкен жаңа Қазақстан 

халқы дер едік. Осы мақалаға негіз болған тҥркі бабалардың ҽрбір озық 

ҿркениеті келешек ҧрпаққа нақты деректермен жеткізілуі керек деп 

ойлаймын. Ал осы мақалада мен Елбасы айтқан адамзат тарихындағы биік 

ҿркениет белгісі – жазу-сызу туралы сҿз қозғасам деймін. 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев – Ҧлы даланың тарихында аты мҽңгіге қалған 

Кҥлтегін,Тоныкҿк, Білге қаған, Бумын қаған сынды билеушілердің ізін 

жалғаған қайраткер. Елбасы бабаларымыздан қалған мҧраларды кҽрі тарих 

қойнауынан аршып алып, бабалар ҿркениетінің ҿрелі болғанын ҽмбеге аян 

ету жолында ҥлкен бастамалар кҿтеріп келеді. 

Байырғы ҧлы бабаларымыздың ҧрпағы болғандықтан, бізге  біреудің 

шайнап бергенін малдану жараспайды. Сондықтан ҿткенімізге, бҥгініміз бен 

болашағымызға жалтақсыз жанар тіктейтін мезгіл жетті. Елбасының «Тарих 

толқынында» кітабында (2003) осылай деп жазуы жоғарыда 

айтқандарымыздың айғағы. Н. Назарбаев ҿткенімізді зерделеу ҥшін арнайы 

«Мҽдени мҧра» бағдарламасын қабылдап, оны ҥш дҥркін -2004 жылдан 2011 

жылға дейін жалғастырғанын еліміз біледі. Осы бағдарлама аясында ҥлкен 

жобалар қолға алынып, талай қҧнды мҧралар жиналып, кітап болып 

басылып, қалың жҧртшылыққа ҧсынылды. Ал нақты бағыт кҿрсетіп берген 

«Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы аясында да атқарылар жҧмыс кҿп. 

2500 жылдық тарихы бар  тҥркілердің тҿл жазуының генесизі ҽлемдік 

деңгейде бір байламға келе қойған жоқ. Дей тҧрғанмен, бҧл кҿне жазуды 

ежелгі тҥркілердің қолданғандығы туралы айғақтар баршылық. Бҧған Н. А. 

Аристов, Н. О. Малицкий, Д. Н. Соколов, А. Ж. Эмре, Е. Д. Поливанов, Қ. 

Сартқожаҧлы, Н. Базылхан жҽне т.б. ғалымдар ҿз тҧжырымдары мен 

болжамдарын жазып, іргелі еңбектер ҧсынды. Осы себепті байырғы тҥркі 

жазуының қалыптасуына ҿзге ескі жазулардың ҽсері болуы мҥмкін деген 

болжамның қате екендігін айтуға болатындай. 

Оқушылар мектептен қазақ тілі,тарих, география пҽндерінде ежелгі 

тҥркілердің ҿмір сҥру салтын, ҽлем ҿркениетіне қосқан ҥлестерін толық 

меңгеріп шығуы тиіс. Ал жоғары оқу орындарында кҿне тҥркі жазуын 
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тереңдете меңгертер болса, Президент қойған мақсаттарға қол жеткізуге бір 

табан жақындай тҥсетініміз кҥмҽнсіз. 

Металл ҿндірудің амал- тҽсілдерін табу тарихтың жаңа кезеңіне жол 

ашып, адамзат дамуының барысын тҥбегейлі ҿзгертті. Сан алуан металл 

кендеріне бай қазақ жері- металлургия пайда болған алғашқы орталықтардың 

бірі. 

Ежелгі заманда-ақ Қазақстанның Орталық, Солтҥстік жҽне Шығыс 

аймақтарында тау-кен ҿндірісінің ошақтары пайда болып, қола, мыс, мырыш, 

темір, кҥміс пен алтын қорытпалары алына бастады. 

(«Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласынан) 

Тҥркілер арасында қара темірді қамырша илеп, болат балқытқан ҧстаны 

киелі санау культі байырғы заманнан қалыптасқан. Ҽйгілі Рашид ад- диннен 

жеткен деректе байырғы бабаларымыз Ергенеқоннан шыға алмай тҧйыққа 

тірелгенде Темірші ҧстаның жетпіс ҿгіз терісінен ҥлкен кҿрік жағып, тауды 

ерітіп, содан атақоныстарына жеткені баяндалады. Ғҧндар дҽуіріндегі сол 

алғашқы пассионарлық бастайдан кейін Ҧлы даланы дҥр сілкіндірген 

қҧдіретті ҽміршінің де Темірші ( Тэмҥжин) аталуы тегін емес. Сол сияқты 

тҧтас Тҥркістанда ренессанс дҽуірін бастаған Ҽмір Темірдің атын да осы 

қҧтты киенің сарқыты деуге болады. Сондықтан жаңа ғасырда домна пеште 

болат балқытып, қҧрыштай шыңдалған темірші Елбасының металл ҿңдеуді 

тҥркілердің ата кҽсібі ретінде қарауы- дҽстҥр сабақтастығының жаңғыруы! 

Алатаудағы Есіктен, Алтайдағы Берелден, Тарбағатайдағы Елеке 

сазынан Алтын адамдардың табылуы бағзы заманнан бері зергерлік ҿнерінің 

озық дҽстҥрі байтақ далада кең таралғанын кҿрсетеді. Алғаш Ҧлы далада 

қҧрықталып, қолға ҥйретілген жылқының ҽшекейлі ер- тҧрман мен темір 

ҥзеңгі, арғымақтың ауыздығы, салт атты сайыпқыран жауынгердік сауыт- 

сайманы- ҧсталық кҽсіптің асыл ҿнімдері. Тау- тасымыздың қойнауында 

бабалардан қалған жартас суреттерінде ҧзын болат найзаны ҧмсына ҧстап, 

қолына шашақты байрақты жоғары кҿтерген, астындағы атына да мҧздай 

темір кежім кидірген, ауыр қаруланған тҥркі жауынгерінің бейнесі жиі 

кездеседі. Бҧл - сонау ғасырлардан жеткен тҥркі баһадҥрінің қаһармандық 

тарихының рҽмізі, біздің эпостарда сҿзбен суреттелген баршамызға таныс 

бейненің тастағы сҧлбасы. Жырда «ҥзеңгісі ҥзбе алтын, қҧйысқаны қҧйма 

алтын, тебінгісі терме алтын» деп бейнеленетін кейіпкерлер. Сондықтан 

болса керек, теміршіні, ҧстаны, шеберді тҥрік билеушілері айрықша 

қадірлеген, оларға ерекше ҽлеуметтік мҽртебе берген. Қоғамда шеберлердің 

шоғыр тобы пайда болып, олар тіпті ата кҽсібімен ғанан 

шҧғылданатындықтан, машығына қарай кейіннен руларға да айналып 

отырған. Мысалы, темір балқытушыларды болатшы, кҿң илеушілерді кҿңші, 

биік арбалыларды  телеулер, қаңқа арба жасаушыларды қаңлылар деп атаған. 

Аталмыш буындардың қазақ этногенезінің тҥзілісінде айрықша айшығы бар, 

олардың  ҧрпақтары қазір ортамызда жҥр. 

Ежелгі дастан «Оғызнамада» алғашқы арбаны жасаған ҿнертапқыштың 

аты –жҿні сақталған. «Оғыз қағанның шеруінде ҥздік жақсы бір бар еді. 
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Оның аты Бармақлық Жосын Білік еді. Бҧл шебер бір қаңқа (арба) тапты. 

Қаңқа ҥстіне жансыз олжаны тиеді, қаңқаның алдына тірі олжаны жегіп, 

тартып кете берді. Халықтың бҽрі мҧны кҿріп тездетіп тағы қаңқа шапты» 

деп жырланған. Аңыз желісі қаңлының шығуын осыған апарып тірейді. 

Ҽйгілі академиктер Қ. Сҽтбаев пен Ҽ. Марғҧлан ҿз зерттеулерінде 

Орталық, Солтҥстік жҽне Шығыс Қазақстан аймақтары ежелгі дҽуірлерде 

металлургия ҿндірудің ірі орталықтары болғандығын айтады. Ҽсіресе, 

Орталық Қазақстандағы «Қырық шҧрық», «Қалайы қазған», «Мҧң шҧңқыр», 

«Жезқазған», «Кенқазған», «Ҧста», «Қара темір» жҽне «Теміртау» секілді кен 

орындары алғаш рет қола дҽуірінде пайда болып, кейбір кеніштерді игеру 

орта ғасырлар мен кейіінгі кезеңдерге дейін жалғасқандығы жҿнінде 

деректер кездеседі. Қола дҽуірінің тҧрғындары осы ҿңірдегі кен 

орындарының металдың қола, қалайы секілді тҥрлерін ҿңдеп, ҿздерінің 

кҽделеріне жарата білді. Ҧлы далада металды игеріп, адамзат                          

тҧрмысында пайдаалану ҥрдісі сақ, сармат, массагеттердің елінде мыс пен 

алтын қорының мол екендігі жҽне олардың металл ҿндіруді жетік 

меңгергендігі айтылады. Ал Геродот пен Страбонның жазбаларында 

«Азиялық скифтерде алтынның молдығы сонша, олар басынан аяғына дейін 

алтын ҽшекейлермен апталған бай киімдер киеді жҽне астындағы аттарының 

да ер- тҧрмандары алтындалған», дейді. 

Бҧл тарихи жазбаларды айғақтайтын Қазақстан жерінен бір емес, 

бірнеше алтын адам қазіргі кҥні табылып, тҥркі ҿркениетінің салтанатын 

ҽлемге паш етті. Ҽ. Марғҧлан Геродот айтқан мыс пен алтынға бай азиялық 

скифтер елі «бҥгінгі Қазақстанның Орталық жҽне Солтҥстік- Шығыс 

аймақтары мен Алтай, тарбағатай ҿңірлерімен сҽйкес келеді», дейді. 

Металдың сан алуан тҥрі Алтай ҿлкесінде сонау қола , сақ заманынан 

бері ҿндіріле бастаған. Белгілі археолог С. И. Руденко Алтай ҿңірінде зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізіп, аталмыш аймақ ежелден металлургияның ірі 

орталықтары екендігін, ҽрі алтын қорының мол болғандығын айтады. 

Алтайдағы сақ дҽуіріне тиесілі- Аржан, берел, Шілікті, қорғандарынан 

кҿптеген алтын бҧйымдар табылып кҿзқуанышқа айналды. Елбасы ҿзінің 

мақаласында да Алтайға баса назар аударуының себебі, Алтай- сақ дҽуірінен 

бері тҥгел тҥрікке алтын бесік болумен қатар, ірі металлургия орталығы 

екендігімен байланысты болса керек. 

«Кҿргенде кҿз, кҿңілдің Алтай емі, Алтайдың кен аңқиды алған демі, 

жерінен алтын, кҥміс жентектелген» деп жырлаған Иса ақын бабалар 

рухының лебімен кенді Алтайдың қазыналы ҽлеуетін геологиялық 

барлаушылардан да ерте тҥйсініп, сҥйсіне суреттеген деуге болады. 

Белгілі тҥрколог Н. Я. Бичурин: «Алтай тауы қытай жылнамаларында 

Цзин- шань деп хатталған, мағынасы Алтын тау» (тҥрк-моңғолша «алтан» 

алтын дегенді білдіреді)- деп тҧжырымдайды. Сол себепті ежелден халық 

арасында: «Алтайдың сай- саласы тҥгел алтын», деген ҧғымның сақталуы да 

кездейсоқтық болмаса керек-ті. 

Дҽстҥрлі металл ҿндіру ісі кейіннен ғҧн, ҥйсін жҽне қаңлы мемлекеттері 
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тҧсында да ҽскери жҽне тҧрмыстық маңызға ие болып, қола мен темірден 

қару- жарақ пен тҥрлі бҧйымдар жасағаны белгілі. Металл ҿңдеу, оның 

ішінде темір, қорғасын, алтын қорыту істері Тҥрк қағандығы дҽуірінде 

қарқынды дамыды. Байырғы тҥрктердегі металлургияға қатысты деректер 

тҥрктердің тарих сахнасына шығу кезеңімен тығыз байланысты.Ол туралы 

қытай жылнамаларында Алтай тауына қоныс аударған Ашина тҥрктері 

ҽуелде Жужан империясына саяси тҽуелді болып, салық ретінде темір 

ҿндіріп отырғандығы айтылады. Тарихи қҧжаттарда Жужандардың билеушісі 

Анахуанның тҥрктерді «менің темір ҿндірушілерім» деп атауы теміршілік/ 

ҧсталық дҽстҥр тҥрктердің негізгі кҽсіптерінің бірі болғандығын айғақтайды. 

Л.Н.Гумилевтің «темір кҿшпелілерге бҧрыннан белгеле болған, бірақ 

оны халықтың жаппай қолдануына қол жеткізген тҥрктер болды», деген 

пікірі темір ҿңдеу ісі байырғы бабаларымызда жалпыхалықтық кҽсіпке 

айналғандығын байқатады. Алтай, Хакасия жҽне Тыва ҿңірінде жҥргізілген 

археологиялық зерттеулер нҽтижесінде тҥрк дҽуіріне жататын бірқатар кен 

орындары мен пеш қалдықтарының іздері сақталғандығы анықталды. 

Археологиялық олжалардың ішінде тҥрк дҽуіріне тҽн найза, жебе, садақ, 

шоқпар жҽне қылыш секілді темірден жасалған қару- жарақтардың молынан 

табылуы тҥрк қоғамында металлургия ісінің айтарлықтай жоғары деңгейде 

дамығандығыын кҿрсетіп берді. Тҥрктер темірді тиімді игере отырып, қару- 

жарақ пен сауыт- сайманның ең  ҥздік ҥлгілеріне қол жеткізді. Бҧл ҥрдіс Ҧлы 

далада тҥрктердің ҽскери қуатының жедел артып, Орхон жырларында 

жырланғандай дҥниенің тҿрт бҧрышын жаулап алуына зор ықпал етті. Тҥрк 

қағандығының территориясы кеңейіп, қуатты мемлекетке айналған тҧста 

Ҧлы жібек жолы тҥрктердің билігіне ҿткені белгілі. Ҧлы даланың кҥре 

тамырына айналған Жібек жолы тҥрктердің билігіне ҿткені белгілі. Ҧлы 

даланың кҥретамырына айналған айналған Жібек жолы тҥрктердің сауда- 

экономикасы мен саяси- дипломатиясының дамуына зор ықпал етті. Сол 

арқылы Батыс пен Шығыстың алтын кҿпіріне айналған- Ҧлы дала тҥрлі 

этностардың жарастықта ҿмір сҥруіне  мҥмкіндік берді. Ҧлы Жібек жолы 

бойында тҥрлі метелдан жасалған бҧйымдар мен металл тҥрлері де 

тасымалданып, тауар ретінде бағаланғаны жазба деректерде кездеседі. Сол 

себептен де мҧны кейде болат жолы деп те айшықтайды. 

Мҽселен, тҥрктердің Шығыс- Рим империясына темірді ҿнім ретінде 

сатқандығы туралы мҽліметтер Византия жазбаларында сақталған. Ал 

византиялық елші Земарх ҿзін қарсы алған тҥрктер оған темір сататынын, ҽрі 

ҿздерінің саяси кҥш қуатын байқату ҥшін темір кені мен  тҥрлі металл 

ҥлгілерін ҧсынғанын баяндайды. Земарх сол сапарында Батыс тҥрк қағаны 

Дизабулдың қабылдауында болып, сҽн- салтанаты жарасқан қаған ордасын 

былай деп суреттейді: «...біз қағанды аң аулап, салтанат қҧрып жҥрген 

жерінен кезіктірдік. Қаған бізді ҿзінің жібекпен ҽсемделген шатырына 

(ордасына) алып барды. Шатыр ішінде алтын тақ, алтын ыдыстар, кҥмістен 

жасалған бҧйымдар толы екен. Одан кейін бізді басқа бір шатырға алып 

барды, оның да босағалары алтындалған, іші алтын-кҥміс заттарға бай, 
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қараған жанның кҿз жауын алады. Міне, тҥрк билеушісінің алтындалған 

ордасы осындай», деп жазады. Ал осы Батыс тҥрк қағаны Дизабулдың сол 

Естеми қаған ескерсек, қарт Қаратаудың қойнауы бағзы замандардан бері кен 

орындарына бай екені тағы белгілі. 

Осы орайда, Л. Н. Гумилевтің: «тҥрктер ҽлемдік тарих сахнасында 

Орталық Азияда алңаш рет темірді ҿнеркҽсіптік жолмен игерген халыықтың 

біірі болған.», деп тҥйіндеуі оның осындай деректерге сҥйенгендігін 

байқатады. Қазақ даласында ҧзақ жылдар бойы пайдаланылған қола,темір 

дҽуірінен қалған   кен орындарын игеру ісі кейіннен Қазақ хандығы тҧсында 

да жалғасқаны жҽне хан- сҧлтандардың жеке кеніштерінің болғандығы 

туралы  қызықты деректер бар.Мысалы, Кҿкшетау маңында ҽйгілі Шоқанның 

атасы  Уҽлихан ханның мыс, қорғасын ҿндіретін меншікті кен орындары 

болғандығы туралы қазақ жеріне қҧпия тапсырмамен келген Сібір 

бҿлімшесінің тыңшысы Ф. Назаровтың жазбасында баяндалады. Ол ҿз 

жазбасында Уҽлихан ханның ҿзіне тиесілі «Мың шҧңқыр» кенішін орыс 

зерттеушілеріне кҿрсеткісі келмей, тасалап, Шангина экспедициясын басқа 

бағытқа бҧрып жібергендігін баяндайды. Ел арасында егер кімде- кім хан 

иелігіндегі кен орындарын орыс зерттеушілеріне немесе сырт кҿзге 

кҿрсететін болса, қатаң жазаланады деп тыйым салған. Ҽлкей Марғҧланның 

зерттеулерінде меншікті кен орындары Тҽуке хан мен Абылайдың заманында 

да болғанын айтады. Алтын немесе басқа да бағалы кен орындары тек хан 

ҽулеттеріне ғана тиесілі болып, бҧл дҽстҥр қазақ қоғамында ҧзақ жалғасқан. 

Ханға тиесілі алтын, кҥміс ҿндіретін кен орындары ханның жеке жасақ 

жігіттері арқылы тонаушылар мен кҿлденең аттылардан қорғалған. Хан 

алтынын ( кен орындарын) қоритын  жігіттер туралы ел арасында «алтын 

қорыған жігіттер» деген тарихи аңыздар Тарбағатай мен Алтайдан 

Кҿкшетауға дейінгі жерлерге таралған. 

Бҧл қызықты деректер Геродоттың жазбасындағы сақ патшаларының 

алтынын қоритын грифондар (самҧрық) туралы аңызды еске тҥсіреді. 

Аталған аңыздарды қуаттайтын Алтайдағы сақ қорғандарынан ( Берел, 

Пазырық) грифон мҥсіндері табылғанын да айта кету керек. Ежелгі 

тҥрктердегі металл игеру, теміршілік дҽстҥр кейіннен кейбір тҥрк 

халықтарында жалғасын тапты. Мысалы, Алтайдағы шор, куман жҽне туба 

халықтары теміршілікті негізгі кҽсіпке айналдырып, кейінгі ғасырларда 

металдан тҥрлі заттар жасап, жоңғарларға салық тҿлеп тҧрғандығы жҿнінде 

қызықты мҽліметтер бар. Мҧны кешегі тҥрк дҽуіріндегі дҽстҥрлі металл 

ҿндірудің тарихи сабақтастығы деп те қарастыруға болады. Сонымен қатар 

металлургияға қатысты «Темір қапығ», «Бақырлық тау», « Бақыршақ», 

«Теміртау», «Кҥміс тҿбе» секілді жер- су атаулары да сақталғанын айта 

кетуіміз керек. Солардың қатарында Қарқаралы ауданындағы ірі кен 

орындарының бірі «Темірші» тауының атауы сонау кҿне дҽуірлерден келе 

жатқан топоним болуы мҥмкін жҽне бҧл ежелгі тҥрктердегі теміршілік 

дҽстҥрдің куҽсі тҽрізді кҿрінеді. 

XIX ғасырдың аяғында «Темірші» тауына келген геолог Г. Д. 
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Романовский аталған жерден темір ҿндірген кеніштің орнын тапқанын 

баяндайды. Бертін келе Темірші тауы орналасқан Орталық Қазақстан аймағы 

металл ҿндірудің ірі орталығына айналып, ҽйгілі Теміртау металлургия 

комбинаты салынғаны белгілі. Бҧл Теміртау- қазақ металлургтерінің 

қазынамызды байытқан қҧрыш буынын ҽзірлеген қастерлі қала. 

Қазақ этнографиясының тарихында қара темірді қамырша илеп қару-

жарақ, ер- тҧрман жасаған, алтын- кҥмістен ҽшекей бҧйымдар зерлеген небір 

хас шеберлер болғаны белгілі. Сҿздік ҿорымыздағы «темір», темірші», 

«дархан», «зергер», «ҧста», «кҿрік», «дҥкен», «тҿс» жҽне басқа мыңдаған 

атаулардың ежелгі дҽуірлерде қалыптасып, қазақтың тҿл сҿзіне  айналғаны 

анық. Қазіргі кҥнде де ҧсталық кҽсібі ҧлттың жадында сақталып, дҽстҥрлі 

тҥрде сабақтасып келеді. Айталық ҧстаның дҥкеніне, кҿрігіне балға- тҿсіне 

сыйыну – осы кҽсіп иелеріне деген халық кҿзқарасын танытады. Мҽселен, ел 

ҧсташылық кҽсіптің пірі Дҽуітті былай деп жырға қосқан: 

Ҽуеден кҿмір тҥсірген, 

От жақпай, темір пісірген! 

Қау кҿрігі бақылдап, 

Балға тҿсі шақылдап, 

Ер Дҽуіт, пірім сен қолда! 

Алтайдың ар жағындағы  ағайынның осы теміршілік дҽстҥрді 

жаңғыртып отырғанын кҿріп, сҥйсінгеніміз бар. Ал бабасы темірден тҥйін 

тҥйген қалың қазақ теміршілікті, кен қазуды жҽне ҧсталықты қазір ата кҽсіп 

кҿре ме? Бала кезімізде ҽр шаңырақта ер- тҧрманмен бірге балға мен тҿс, 

қайрақ тҧратын. Қазір де осы игі ҥрдіу жалғасып, ҽр шаңырақта ер- тҧрман 

мен тҿс-балға тҧрса деп ойлаймыз. Бҧл, кҥнделікті ҿмірде қолданбаса да, 

шаңырақтың киесі ҽрі жастар арасында металлургияяның ата кҽсіп ретінде 

қабылдануына оң септігін тигізер асыл мҧрамыз болар еді. 

Қазақстан – кҥллі  тҥркі халықтарының қасиетті қара шаңырағы. Бҥгінгі 

қазақтың сайын даласынан ҽлемнің ҽр тҥкпіріне тараған тҥркітектес тайпалар 

мен халықтар басқа елдер мен ҿңірлердің тарихи ҥдерістеріне елеулі ҥлес 

қосты. Осыған байланысты «Тҥркі ҿркениеті: тҥп тамырынан  қазіргі заманға 

дейін» атты жобаны қолға алу қажет» дей келе, Тҥркологтардың 

дҥниежҥзілік конгресін жҽне ҽртҥрлі елдер музейлерінің экспозицияларына 

ежелге тҥркі жҽдігерлері қойылатын Тҥркі халықтарының мҽдени кҥндерін 

ҿткізу, Википедтяның ҥлгісінде Қазақстанның модераторлығымен Тҥркі 

халықтарына ортақ туындылардың бірыңғай онлайн кітапханасын ашу 

қажеттігін тапсырды. Тҥркі ҽлемінің генесизіне кҿз жҥгіртіп, «Ҧлы даланың 

Ҧлы есімдерін» ҧлықтау ҥшін тың бастамалар кҿтерді. 

Осыған дейін тҥркология саласында жекелеген ғалымдар толағай ізденіс 

жасап, сҥбелі еңбектер жазып жҥргенімен, мемлекеттік деңгейде тҥпкілікті 

зерттеу жҧмыстарын жасау бҧрын- соңды қолға алынбаған болатын. 

Сондықтан тҥркі халықтарының тарихын кешенді тҥрде зерделеу сан 

қатпарлы тарихымызды тың деректермен толықтыратыны сҿзсіз. 
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Аннотация 

Президенттің «Рухани жаңғыру» бағдарламасы қазақ халқының санасын 

жаңғыртуға бағытталғанын білеміз. «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы рухани 

жаңғырудың негізгі тетіктеріне жол ашып отыр. Осы ретте бала тҽрбиесінде Ҧлы 

даланың кемеңгерлерінің ерліктері мен ҿркениетті іздерін оқыта отырып тҽрбиелеуге 

шақырған Президент идеясына тҽнті боласың. Біз болашақ ҧрпақтардың ҿр рухты 

санамен ҿсуін қамтамасыз етуді балабақшадан бастауымыз керек. Бҥгінгі бала білетін 

Темір адам, Ҿрмекші адам, Нарутто жҽне т.б. қиялдан туған шетелдік анимациялық 

фильмдердің кейіпкерлерін Кҥлтегін, Тоныкҿк, Білге қаған, Естеміс қаған, Тҧмар 

патшайым, Еділ патша т.б. Ҧлы дала ардақтыларының есімімен алмастырар уақыт 

жетті. 

«Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы – Тҥркі дҥниесінің ортақ мақсаттары мен 

мҥдделерін белгілеп берген мазмҧны ҿте терең еңбек. 

Тҥркілердің ата- жҧрты саналатын еліміз- бҥкіл тҥркілердің қара шаңырағы. 

Аннотация 

Всем известно, программа «Рухани жангыру» направлена на раскрытие потенциала 

казахского народа. Программа «Семь сторон  Великой степи» раскрывает все стороны 

программы. Идея Президента насыщена изучением мужества и древние цивилизациии 

наших предков, и это хорошо влияет на воспитании наших детей. Мы должны внедрить 

нашим детям культуру идух казахского народа с детского сада. Вместо инностранных 

анимационных фильмов как «Человек паук», «Наруто», «Человек железа», лучше былы бы 

показать как «Култегин», «Тоныкҿк», «Билге каган», «Естемис каган» и т.д. 

Пришло время перемешеть их места. Программа «Семь сторон Великой степи» 

очень ценне тем, что глубоко раскрыта жизненные цели тюрского народа. 

Annotation 

The Presidents Spirituol contruction program towords the Kazakh people det s count  to 

embrace orienfation. Seven framesof the Ulat artclethe basic of spiritual enliqhtenment to open 

the color. At the samev Uly steppe was a child to the proqidents idea that colls for the traininq of 

male and female cousins.We have to ensure that  future enerations are spiritually 

rewarded.Todays Childrenis ticket from spider man, Haruto and ofher foreiqnborn animaled 

cvharacters of the animated films kutteqin, Tonyukokbilqe,Kagan,Estemis gan,Tumar gueen, kig 

Edil and ofhers. 

The Tale of of the Thousands words The content of the Turkic wolol which sent out 

common qools and motives 

That s why we are proud of the fact that share our thoughts with the President xx century 

ancient tukish orkeneti adamittedly.I will in front of your seputation. 

Түйінді сөздер:  теміршілік дҽстҥр, зергер, ҧста, кҿрік, дҥкен, тҿс. 

 

 

http://www.zox.kz/
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ТҤРКІСТАН – ТҤРКІ ҼЛЕМІНІҢ БЕСІГІ 

 
Мамадалиева Қазна, Ҽбетай Жансая 

Тҥркістан облысы,  Жетісай ауданы,  Жетісай  қаласы,  

М. Горький атындағы №1 мектеп- гимназиясы 

 

«Тҥркістан – екі дҥние есігі ғой, 

Тҥркістан-ер тҥріктің бесігі ғой. 

Тамаша Тҥркістандай жерде туған 

Тҥріктің Тҽңірі берген несібі ғой» -         

деп, тарлан талант иесі   Мағжан  Бекенҧлы  Жҧмабаев  жырлағандай, тҥркі 

ҽлемінің қасиетті бесігі саналатын  Ҧлы дала тҿсінде орын тепкен  Тҥркістан 

тарихына терең   ҥңілу- рухани жаңғыруымыздың  ажырамас бір бҿлшегі. 

Тҥркістан жайында небір ҽдеби шығармалар, ғылыми еңбектер, зерттеулер 

жарық кҿргені белгілі. Алайда, Ҧлы даланың ҧлылығына қанша бойласаң да, 

қисапсыз мҽдениетін  игеру қиын. 

Осы орайда Елбасымыз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың                                                    

«Ҧлы даланың жеті қыры»  атты мазмҧнды мақаласы бізді терең ойға 

жетелейді. Ҧлы даламыздың ҿркениетке қосқан ҿлшеусіз ҥлесін жеті қыры 

арқылы айшықты айғақтармен  зерделеген мақалада халқымыздың  тарихы, 

мҽдениеті, ҽдебиеті, салт- дҽстҥрі, ҿнері, кҽсібі мен мҧндалап тҧр. Бҧл 

мақаласында  Елбасымыз тарихымызды жетік білу ел болашағы мен 

дамуының кепілі екіндігіне баса назар аударады. [1] 

«Кеңістік- барлық нҽрсенің, ал уақыт- бҥкіл оқиғаның ҿлшемі. Уақыт  

пен кеңістіктің  кҿкжиегі тоғысқан кезде ҧлт тарихы басталады. Бҧл жай ғана 

ҽдемі афоризм емес»- дейді автор..... 

2018 жылдың 19 маусымында  Қазақстан Республикасының Тҧңғыш 

Президенті  Елбасы  Нҧрсҧлтан  Ҽбішҧлы  Назарбаевтың жарлығымен 

Шымкент  облысы  «Ҥшінші мегаполистік» қала атанып, ал, облыс орталығы  

Тҥркістан қаласына кҿшетіндігі туралы тарихи қҧжатқа қол қойды. 

Елбасымызыдың осындай жарлығы Тарихи астанының қайта жандануына, 

жаңғыруына    ҥлкен рҿл атқарытындыған атап ҿткім келеді. 

Расында  да, тарихтың бізге  берер тағылымы мол. Тарихымызға кҿз 

жҥгірту арқылы елдігімізді, ерлігімізді танимыз. Елбасы мақаласын оқи 

отырып, ежелден- ақ кең байтақ жерімізде заманына сай ҿркениеттің қанат 

жайғандығының  куҽсі боламыз. Жылқы ҿсіру, оны баптау, жаугершілікте 

тиімді пайдалану, оған қатысты қолданылған  стратегия, қару- жарақ ҿндіру 

кезінде металл ҿңдеу жҧмысын игеру, Жібек  жолының  ҽлемдік  дамуына  

қосқан ҥлесі, ауыл  шаруашылығының  қарыштап  дамығандығы  ,алма мен 

қызғалдақ  ҿсірудің  ҿркендегені дҽйекті  дҽлелдермен келтірілген. 

Бізді кейде тек кҿшпенді халық ретінде кҿрсетіп, ҿркениетті  дамыту 

жолындағы  еңбегімізге  кҿз жҧма қарайды. Шындығына келгенде , 

бабаларымыз  кҿшіп- қонып  ҿмір сҥргендіктен, біздерге осындай қазыналы, 

ҧлан – байтақ мҧра  болып қалды. 
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Елбасымыздың «Тарих толқынында» атты еңбегінде де арғы                                  
ата- бабаларымыздың Қиыр Шығыстан, Батыс Еуропаға, Сібірден Ҥндістанға  
дейінгі аумақты алып жатқан мемлекеттердің  дамуына   екі мың жыл бойы 
қосқан ҥлесі нақты деректермен келтірілген болатын.[2] Елбасы айтқандай , 
біргелікте, шаруашылықты жҥргізудің  сол кездегі  озық  тҽсілі,  қарулы  
кҥштерді  неғҧрлым  тиімді пайдалану арқылы тҥркі тайпаларының дҥние- 
жҥзілік тарихтың даму барысына оң ықпал етті. Олар орта ғасырда  жоғары 
дҽрежелі мҽдениет жасай білді. Ҽл- Фараби шығармалары ,Жҥсіп Баласағҧн , 
Қожа Ахмет Яссауи т.б. сҿз зергерлерінің еңбектері ҽдебиеттің дамуына 
ерекше ҽсер етті. 

Қожа Ахмет Яссауи тағылымы оның ақындық мҧраларынан  анық  
аңғарылады. Яссауи мҧраларын зерттеу  ісімен ҽлемнің кҿптеген елдерінің 
ғалымдары айналысқан. Мҧраны зерттеу ҽлі  жалғасып жатыр, жалғаса 
береді де. Кезінде «Тҥркістан пірі»  атанған  Яссауидің  «Диуани хикмет»  
атты  шығармасы  поэзия жанрында  жазылған сопылық сарынның 
сарқырамасы іспеттес. «Диуани хикмет» - жай ғана поэтикалық туынды емес, 
ол- имандылықтың, қарапайымдылықтың, адамгершіліктің, кішіпейілділіктің  
қайнар кҿзі. Жеті жасында Арыстанбабтан аманатын алған кҥннен бастап 
ҿмірінің ҽр жылына тоқтала отырып, шығармасында, бір жағынан, сҿзбен  
ғҧмырнамалық  портрет жасайды. Яссауидің  63  жасында жер асты 
«қылеуетке»  кіріп ары  қарай  шҽкірттерімен ҿмір сҥруі де Тҥркістан жерінің 
қасиетті  мекен екенін айқындап тҧрғандай. 

Яссауитанушы  ғалымдар- Молов, Бертельс, Самойлович, Рустамов, 
Кемал Сҥйіншалиев, Наджип, Кенжетай,  Сыздықова, Қҧрышжанов т.б. ҧлы 
ғҧламаның  шығармашылығын  ҽдеби-танымдық  жағынан, тіл білімі  жҽне 
философиялық қырынан зерттеді. Олардың ҽрқайсысы ҿз дҽуірінің 
кҿзқарасына  сай пікірлерін білдіргенін де айта кетуге  тиіспіз. Мысалы, 
Ханғали Сҥйіншалиев «Яссауи хикметтері  туралы» атты еңбегінде                                               
былай дейді. 

«ХІІ ғасырдан бастап Орта Азия мен Қазақстан жерінде ислам дінін 
дҽріптеген  сопылық  кітаптар кҿптеп тарала бастады. Ҽсіресе, қала 
тҧрғындары  арасында дҽруіш жырщылардың дҽруіш  діни мистикалық  
уағыздары кҿбейді. Олардың ішінен  кітап жазғандары да за емес.  Мысалға 
Қожа Ахмет Яссауи , Насыр Рабғузи, Сҥлеймен Бақырғаниды атауға  болады. 
Бҧлар кезінде  діни қоғамның  идеологиясын  кҿтеріп, жазба ҽдебиетті  сол 
идеяны  уағыздау мақсатында  пайдаланушылар еді» [3] 

Ал бҧл  пікірдің  кеңестік  дҽуірдің  ықпалынан  туған кҿзқарас 
екендігінде ешқандайда шҥбҽ жоқ болатын. 

Біз  Яссауиді сопылық дҥиетанымның негізін қалаушылардың  бірі, 
ғҧлама, ақын есебінде танимыз. Ҿмірде ҽр пенденің басына тҥсетін 
қиыншылықтарға  қайыспай  сабыр сақтау, табысқа мастанбау- ақын  
ҿлеңдерінің ҿзегі. Сонымен қатар даналармен сҧқбаттас болуға,  надандардан 
аулақ  жҥруге ҥндейді. Қанағатшылдық, жетім-жесірге қамқор болу иманға 
жол ашатынын кҿрсетеді. 

Баяндап хикмет айтып бісмілламен, 
Дҥр- гауһар шҽкірттерге  шаштым міне. 
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Еркіммен қан жҧтып, шер қҧштымда мен 
Екінші дҽптер кҿзін аштым міне... 
... Қожа Ахмет, ҧста хақты назарыңа, 
Қорлық бар Тҽңірден жазалыға. 
Ораза, намазыңды қаза қылма, 
Орындап мҧратыма жеттім міне. 

Қыпшақ диалектерімен кҿне тҥркі тілінде жазылған бҧл кітап алғаш рет                  
1878 жылы жеке кітап  болып басылып шыққаны белгілі. Содан кейін 
Ыстамбҧл, Қазан,  Ташкент  қалаларында басылды. Қазақ тілінде де бірнеше 
рет жарық кҿрген Қазан қаласындағы баспадан шыққан 1901 жылы нҧсқа- 
солардың алғашқысы. Қазіргі қазақ оқырмандарына Ҽбіраш Жҽкішев  
аударған «Даналық кітабы» атты шығарылымның тілі мейлінше жақын. 

«Егер  қазақтардың рухани тарихы  жазыла қалса, Қожа Ахмет 
Яссауидің  хикметтерге  сҿзсіз  оның бір бҿлігі болып кіруге тиіс деген 
болатын Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев.  Айтса айтқандай , адамның  рухани  
жағынан жетілуіне басты назарда  ҧстаған  ақын жалған дҥниенің алдамшы 
тірліктерінен  сақтандырады. Рухани жетілу ҥшін тҽлім- тҽрбиеге  жете кҿңіл  
бҿлу керектігін  айтады. Яссауи тілімен айтқанда, тҽлім- тҽрбие дегеніміз- 
иман. Иманның негізгі белгісі – Жаратқанды қҧр сҿзбен емес, жҥрекпен тану. 

Дҥниеқор малға тойып секіреді, 
Астамсып, аспан тірер кҿкірегі. 
Кҥпір боп, кҿрінде ертең ҿкіреді, 
Иманнан жҧрдай болып ҿтер, достар. 

Яссауи мҧрасы- баға жетпес қазына. Оны  игеруге ҧмтылу- 
имандылыққа бастайтын даңғыл жол. 

Ҧлы дала музыкасы мен ҿнері  де- бай тарихымыздың бір қанаты. Осы 
уақытқа дейін халқымыздың ҽн мҽдениеті де біршама зерттелді.                                                       
Александр Затаевич, Борис Ерзакович, Ахмет Жҧбанов  тҽрізді бірқатар 
зерттеушілер халық ҽндерінің қыр- сырына терең ҥңілді. Халық музыкасы 
мен ҿнері- ҿлмес мҧрамыз. Қазақ музыкасы дегенімізде кҿз алдымызға ең 
алдымен қос ішекті домбырамыз келері хақ. Дегенмен шіңкілде, адырна, 
жетіген, шертер, қылқобыз, сыбызғы сазсырнай, шаңқобыз, даңғыра дҽрізді 
халқымыздың  музыкалық аспаптары ішіне тарихымызды сыйғызып тҧр. 
Қобызда ойналатын Қорқыт кҥйлері ҽлі кҥнге дейін  ҧлы дала тҿсін тербетіп 
келеді. 

Қҧрманғазы, Тҽттімбет, Дҽулеткерей,  Дина, Ықылас  т.б.  кҥйлері – 
музыка ҿнерінің  алтын қазынасы. Қҧрманғазының «Сарыарқа», «Адай»,                             
«Кісен ашқан», Тҽттімбеттің «Саржайлау», «Былқылдақ», «Кҿкейкесті», 
«Қосбасар», Дҽулеткерейдің «Желдірме», «Қосбасар», «Бқлбҧл», Дианның 
«Байжҧма», «Тойбастар», «Ҽсемқоңыр», Ықыластың «Кертолғау», 
«Жезкиік» т.б. кҥйлері ҿнеріміздің ҿміршеңдігін кҿрсетті. 

Белгілі ғалым Ақселеу Сейдімбеков: «Ҿнер кҿшпенділер ҿмірінің 
реттеушісі болған. Осы уақытқа дейін қазақ  музыкасының, дҽлірек айтсақ, 
қазақтың  музыкалық   фольклорының бір ғана қырына  баса назар 
аударылып келеді. Ол ҽн- кҥйлеріміздің таза музыкалық туынды ретіндегі 
қасиеттері еді. Яғни, ҽн- кҥйлеріміздің  ҽуендік, сарындық ерекшеліктеріне 
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кҿбірек мҽн  беріліп келді, талдап сҿз еттік дегенде , сол ҽн- кҥйлердің 
жанрлық сипаты, ішкі қҧрылыс бітімі, орындалу ерекшеліктері  тілге тиек 
болды. Алайда осы бай музыкалық фольклорымыздың екінші қыры, 
мейлінше мҽнді қыры назардан тыс қалғандай. Ол ҽн- кҥйімізді халықтың 
тарихы- ҽлеуметтік болмысымен  шендестіре қарау мҽселесі» [4] - деген 
болатын. Елбасымызыдң  «Ҧлы даланың  жеті қыры» деген  мақаласындағы 
айтылған ойлар Ақселеу Сейдімбеков пікірімен сабақстасып жатыр. 

«Маған бҥкіл қазақ даласы ҽн салып  тҧрғандай кҿрінеді»- деп музыка 
зерттеушісі Затаевич  айтқандай, мың жыл ішінде  музыка мен ҿнерде жеткен 
табысымыз біздің  ежелден ҿркениеті  ҿрге басқан  ел екенімізге  даусыз 
дҽлел  бола алады. Оны жаңғырту- ҿз қолымызда, халық ҽндерінің  
маңыздылығын  ескерген республикалық баспа орындары 1975, 1978, 1985, 
1986, 1988, 1989, 1991 жылдары «Ауыл кеші кҿңілді» атты ҽн  жинақтарын 
шығарды. [5] Музыка мен ҿнер, ҿнерпаздар жайлы жазылған ҽдеби 
шығармалар ҿз алдына  бір тҿбе. 

«Ғасырларға толы қуаңшылық бірте-бірте табиғатты  қуратып, 
жайылымдарды  жҥдете бастаған  соң, шамамен айтқанда, біздің  дҽуірімзіге 
дейінгі  ІХ- VІІІ  ғасырлардан бастап, дала тҧрғындары  бҥкіл  сахараның 
шҿбін тҥгелдей  пайдалану ҥшін малды бір жерден екінші жерге  айдап 
бағуға  машықтана  бастады. Қазақ  жерінде  кҿшпелі қауым  осылайша пайда 
болған. Бақташылар бір-бірімен тікелей байланыста болғандықтан, кейіннен 
тайпалық  негізде  бірігуге  жол ашқан ҽдет- ғҧрыптық, мҽдени- тҧрмыстық, 
инабаттылық  қалыптарды  орнықтыра  тҥскен. Мҧның ҿзі дҽстҥрлі ҿнер 
саны мҽдениет , ҿлең- жырға, ертегілерге, нақыл сҿздерге, аңыз ҽңгімелерге 
толы  ауыз ҽдебиетін жасауға жағдай  туғызған». [6] Шынында да, ертедегі 
ҿнеріміз  тек музыкада ғана емес, қазаққа тҽн ою- ҿрнектерден, зергерлік 
бҧйымдардан, сҽулет ҿнерінен т.б. кҿрініс береді. Ҽр ру таңбаларындағы 
нақыштар ата-бабаларымзыдың бейнелеу ҿнерін де жетік меңгергендігін де 
дҽлелдеп тҧрғандай. Яссауи бабамыздың  кесенесіде- сҽулет ҿнерінің  
дҥниежҥзілік озық ҥлгілерінің  бірі. 

Ҧлы Жібек жолының қазіргі баламысы ретінде салынған халықаралық 
транзиттік Батыс Қытай- Батыс Еуропа кҿлік жолы да Қазақстан, яғни Ҧлы 
даламыз арқылы  2787 шақырымға  созылып, 5 облысымызды аралап ҿтеді. 
Мҧның ҿзі - даламыздың қҧрлықтар арасын жақын сауда- саттықты дамытуға 
зор септігін тигізіп отыр. Қыран тектес халқымыздың  ғасырлар  бойы 
жинақтаған мҽдени мҧрасы ҿзгелерге ҥлгі ҿнеге. 

«Ҧлы дала жайлы сҿз қозғанымызда есімізге қасиетті Тҥркістан 
оралады. V-VІ ғасырларда  іргетасы қаланып, ХVІ-ХVІІІ ғасырларда Қазақ 
хандығының  астанасы болған, жҥздеген хандар мен билердің мҽңгілік 
мекеніне  айналған Тҥркістан – Елбасымыз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы 
Назарбаевтың сҿзімен айтқанда, бҥкіл  тҥркі ҽлемінің генезисі. Бҥгінде облыс 
орталығына  айналған  ежелгі қала  ҿз тарихында талай оқиғалардың  куҽсі 
болды. Кҿне заманда Шауғар, мҧсылман діні орныққаннан кейін Иасы 
атанған қалаға Шығыстан да Батыстан да  ірі сауда керуендері келіп  
тҧрғандығы жайлы  тарихи деректерде айтылады. Қазақстан тҽуелсізідк 
алғалы  Тҥркістан жыл сайын ажарлана тҥсуде. Соған байланысты дҥниенің 
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тҿрт бҧрышына  ағылған тҽу етушілер мен туристер саны да артуда. Қазір  
Мағжан Жҧмабаевтың «Ескі Тҥркістан» ҿлеңінде 

Ескі шаһар- таң дҥние, 
Салар болсаң назарың. 
Не кҿресің? 
Кҿресің- 
Майдан сайын  мазарын. 
Мазар сайын мың сопы 
Саулатып тҧрған ғазалын... 

деген жолдардағыдай кҿрініс жоқ. Керісінше ҿркениеті ҿрлеген ҿскелең қала 
келбетін кҿреміз. Тҥркістанның тҥркі ҽлемінің бесігі екендігі ҽмбеге аян. 
Ендеше бҽріміз де Ҧлы дала перзенті болғанымызды мақтан тҧтып, 
ҿркениетіміздің ҿрлеуіне ҿз ҥлесімізді қоса берейік. 

Қытайдың Ши-ан дегінен жерінен басталып, Орта Азия арқылы Таяу 
Шығысқа дейін баратын Жібек жолы ҿркениеттің  ҿрістеуіне ҥлкен ықпал 
еткені мҽлім. Бҧл жол Ҧлы даламызды басып ҿтті. Сондықтан оны дҥниенің 
тҿрт бҧрышы  жалғастырған ҧлы кҿпір деп атасақ артық айтқандық емес. 

Қорыта  келе, тҥркі ҽлемінің – бесігіне айналған киелі Тҥркістан 
қаласының ҿркендеп, ҿсуіне, ҽр бір елім деп соққан жас ҧрпақ атсалысуға 
міндетті. 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 
1. Н.Назарбаев . «Ҧлы даланың жеті қыры», «Егемен Қазақстан»  газеті   21.ХІ.2018 ж 
2.  Н. Назарбаев . «Тарих толқынында» 1999 ж 
3. Х.Сҥйіншҽлиев.«Қазақ ҽдебиетінің тарихы» Алматы «Санат» баспасы.1997 ж. 127 бет 
4. Мырзагелді Кемель. «Екі  томдық   шығармалар жинағы» Алматы.  «Қазығҧрт»  
баспасы   2013   406-бет 
5. Г.Ҿмірбаева. «Ҽн-ҿмір айнасы», «Ҧлт тағылымы» журналы  2/2000 ж.  99  бет 
6. Ҿ.Жҽнібеков«Жолайырықта».  Аламты «Рауан» баспасы 1995 ж 18- бет 
7. М. Жҧмабаев. Шығармалар жинағы:    1989 ж 
8. «Ҽзірет Сҧлтан» кітапшасы. Тҥркістан 

 

 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІЗДЕНІСКЕ БАУЛУ АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

 
Панова Айгуль Набижановна 

Тҥркістан облысы ҽдістемелік орталығы  

«Оқу пҽндерін ҽдістемелік қамтамасыз ету» бҿлімінің басшысы 

 

«Мҧғалім ҽрдайым ізденісте болса ғана 

шҽкірт жанына нҧр ҧялата алады» 

Ахмет Байтҧрсынҧлы 

 

Тҽуелсіз еліміздің ҿсіп келе жатқан ҧрпағын ойлы, іскер, ҿзіне - ҿзі 

сенімді, зияткерлік деңгейі биік тҧлға етіп тҽрбиелеуде мектептің алатын 

орны ерекше.  

Қазіргі заманғы ғылыми - техникалық ҥрдістің қарқыны білім беру 



349 

жҥйесінің алдына ҥлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жҥктейді. Жас 

ҧрпақты жан - жақты жетілген, ақыл - парасатты, ой - ҿрісі биік, бҽсекеге 

қабілетті азамат етіп тҽрбиелеу – қоғамымыздың ең ҿзекті мҽселесі. Бҧл ҽр 

мҧғалімнің шығармашылық ізденіспен жаңаша жҧмыс жасауын қажет етеді. 

Мҧғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндетерінің бірі – 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру жҽне жаңа инновациялық 

технологияларды меңгеру. Мҧғалім мен оқушының тең дҽрежеде белсенділік 

пен қабілеттілігін танытатын сабақтарда оқу материалы толық игеріледі.  

Оқу ҥрдісінде оқушының белсенділігі, негізінен екі тҥрлі сипатта 

болады: сыртқы жҽне ішкі белсенділік. 

Сыртқы белсенділік дегеніміз – оқушы ҽрекетінің сыртқы кҿріністері 

(белсенді қимыл қозғалыстары, практикалық ҽрекеттері, мҧғалімге зейін 

қойып қарауы, ҽрекеті т. б.) бірақ осы кезде ол басқа нҽрсені ойлап отыруы 

да мҥмкін. 

Оқушының ішкі белсенділігіне оның белсенді тҥрде ойлау ҽрекеті 

жатады.Оқушы белсенділігі қандай болғанда да ой дербестігіне сҥйенеді.  

Оқыту ҥрдісінде оқушылардың белсенділігін дамытуды мақсат еткен мҧғалім 

сабақтың барлық кезеңдерінде олардың ой дербестігін дамытуға тырысады.  

Оқушыда белсенділік бір қалыпта болмайды, оның қарапайым жҽне 

кҥрделі шығармашылық т. б. белсенділік тҥрлері болады. 

Соңғысы оқушының логикалық ойлау қабілеті мен дербестігін керек 

етеді.Оқушыларда жас ерекшеліктеріне жҽне психикалық даму дҽрежесіне 

қарай белсенділіктің бірнеше тҥрі қалыптасып дамиды: қимыл, сҿйлеу, 

ойлау, таным, ҿзін - ҿзі тҽрбиелеу, қызығушылық, шығармашылық т.б. 

белсенділіктер. 

Мҧғалімнің шығармашылық ізденісінің ең бастысы – оқушының ойлау 

қабілетін дамыту жҽне оқуға деген ынтасын қалыптастыру. 

Баланы бастауыш сыныптардан бастап шығармашылық ойлауға, қалыптан 

тыс шешімдер қабылдай алуға, практикалық ҽрекеттерге дайын болуға 

ҽкелудің жолдарын кҿрсету керек. 

Оқу материалын терең меңгеруге тек оқушылармен жҥргізетін жаттығу 

жҧмыстарының нҽтижесінде қол жеткізуге болады. Сондықтан мҧғалім 

оқушылардың танымдық қабілетін дамытуда мына қағидаларға сҥйену қажет. 

1. Жаттығу жҧмысы пҽннің мҽніне, тақырыпқа логикалық байланыста 

болуы керек. 

2. Жаттығуларға сҧрақтар жҥйесі оқушылардың ойлау қабілетін 

дамытарлықтай болуы тиіс. 

3. Жаттығу жҧмысы сабақтың барлық кезінде болуы керек. Жаңа 

сабақты тҥсіндіруде, бекіту кезінде, білімді тексеруде, сондай - ақ қайталауда 

да қолданылады. 

Қазіргі таңда білім саласының алдында дайын білімді, дағдыларды 

меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жҧмыс істейтін, 

тың жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке 

тҧлға қалыптастыру міндетінің тҧрғаны баршамызға белгілі. Осы орайда, 
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оқушылардың шығармашылық мҥмкіндіктерін дамытудың маңызды мҽселе 

екендігі туындайды. 

Ғылыми зерттеулерге сҥйенетін болсақ, оқушы шығармашылығын 

дамытуда «шығармашылық тапсырмалар» ҥлкен рҿл атқарады. 

Шығармашылық тапсырма ретінде біз оқушыдан ҧдайы тек ақпарат ҿндіру 

емес, шығармашылықты талап ететін тапсырмаларды қарастырамыз. Себебі 

тапсырмалар белгісіздіктің кіші жҽне ҥлкен элементтерінен жҽне бірнеше 

дҧрыс жауаптардан тҧруы мҥмкін. Шығармашылық тапсырма кез - келген 

интерактивті ҽдістің мазмҧны мен негізін қҧрайды. Оның айналасында 

жариялылық пен ізденімпаздықтың негізі пайда болады. Шығармашылық 

тапсырмалар оқу барысына ҥлкен мағына беріп, оқушыларды 

ынталандырады. 

Шығармашылық тапсырма жеке дара кҥйінде мҧғалімдер ҥшін де 

шығармашылық тапсырма болып қалады. Шығармашылық тапсырмалар 

мына тҿмендегі талапқа сай болуы керек: 

1) Бір мағыналы жҽне тым қарапайым жауабы немесе шешімі болмайды; 

2) Оқушыларға тҽжірибелік тҧрғыдан пайдалы болып табылады; 

3) Оқушылардың ҿмірімен байланыста болады; 

4) Оқушылардың қызығушылығын тудырады; 

5) Оқытудың мақсатына барынша сай келеді. 

Қоғамдағы ҿзгерістерге сҽйкес оқушыларға бҥгінгі таңда тиянақты білім 

беріп, танымдық қабілетін дамыту, танымдық белсенділігін арттыру ҥшін 

олардың ҽр пҽнге қызығушылығын, ҿздігінен даму дағдыларын 

қалыптастыру, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тҽрбиелеу – мектептің 

басты міндеті. Бастауыш сынып оқушыларын жан - жақты дамытып, қоғам 

қҧрылысына белсене қатысуға ҽзірлеу мектепте оқыту жҽне тҽрбиелеу 

арқылы жҥзеге асады. 

Сабақ барысында оқушының бойында танымдық белсенділік пайда 

болса, сонда оқушыларда ақыл-ой қабілеттерінің мынандай элементтері 

дамиды: зеректік, зейіндік, байқағыштық, ойлау мен сҿйлеу дербестігі, 

қызығушылығы т.б. 

Танымдық іс - ҽрекет оқушылардың негізгі іс-ҽрекеті болып табылатын 

кҥрделі ҥрдіс бола отырып, ол оқушы міндеттерінің шешіліп, мақсаткерлік, 

мотив, танымдық ақпаратты қабылдаудан бастап, кҥрделі шығармашылық 

ҥрдістің қалыптасуымен аяқталатын тҥрлі сезімдік кҿріністермен т.б. 

сипатталады. 

Бҧл қызыға оқыту мен тҽрбиелеу нҽтижесінде қалыптасады. Оны 

қалыптастырудың негізгі жағдайлары: 

- оқытудың мазмҧны, ғылым мен техниканың соңғы табыстары, бҧрын-

нан білетін мағлҧматтың жаңа қырынан ашылуы; 

- оқушылардың таным ҽрекетін ҧйымдастыру формалары, қҧралдарын 

жҽне ҽдістерін жетілдіру. 

О.Бальзактың «Ҧдайы еңбек ету – ҿнердің де, ҿмірдің де заңы» дегендей 

оқушылардың шығармашылық қабілеті мен белсенділігін арттыруда мҧғалім 
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ҥнемі ізденіп, тҧрақты еңбек етуді міндеттейді.  

Қорытындылай келе, тҽуелсіз ел тірегі – білімді ҧрпақ екенін ескерсек, 

бізге ой-ҿрісі жоғары дамыған, зерделі, жан жақты парасатты ҧрпақ керек 

екенін бір сҽт те естен шығармай болашақ білімді ҧрпақты тҽрбиелеу 

жолында ізденіп, ерінбей, жалықпай еңбек етуіміз қажетті. 
Пайдаланылған ҽдебиеттер 

1. ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.  

2. Ақиқит. 2011жыл, №4. «Ел тҽуелсіздігінің нышаны – мемлекеттік тіл», ф.ғ.к. 

М.Салқынбаев.  

3. ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тҧжырымдамасы – 2002 ж. 

 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДА 

ГЕОГРАФИЯ ПҼНІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Тойшиева Жадыра Ыдырысқызы  

Тҥркістан облысы ҽдістемелік 

орталығының география пҽні ҽдіскері 

 

«Білім - теңіз, тҥбі де, шегі де жоқ.  

Білім – адам баласының ортақ қазынасы.» 

(Ж.Баласағҧн) 

 

Жаңа заман ағымына сай білім саласында жаңа технологиялар 

қолданудың маңызы зор. Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін 

2015 жылға дейін  дамыту тҧжырымдамасында орта білім берудің мақсаты – 

жылдам ҿзгеріп отыратын дҥние жағдайында алынған терең білімнің, кҽсіби 

дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, ҿзін-ҿзі дамытуға жҽне ҿз 

бетінше дҧрыс, адамгершілік тҧрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға 

қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру деп нақты кҿрсетілген. Бҥгінгі басты 

мҽселеміз – білім сапасы десек, осы білім сапасын арттырудың тиімді жолы- 

білім беру жҥйесінде тҥрлі ақпараттық технологияларды қолдану. География 

ғылымы ҿте қызықты да кҥрделі. Осы пҽнге қызықтыру арқылы, оқушыға 

географияның кҥрделі қҧбылыстары мен заңдылықтарын ҧғындырып сапалы 

білім беру мҧғалімнен ҥлкен шеберлікті оған қоса ғылым мен техника 

жаңалықтарын, яғни жаңа педогогикалық технологияларды ҽр сабақта тиімді 

қолдануды талап етеді.Ал біздің алға қойған мақсатымыз:Заман талабына сай 

білімді, жан-жақты ойлай білетін, ҿз елінің, халқының қамын жейтін, 

қоғамды алға дамытатын ҧрпақ тҽрбиелеу . 

Келешек қоғамымыздың мҥшелері - жастардың бойында ақпараттық 

мҽдениетті қалыптастыру қоғамның алдында тҧрған ең басты міндет болса, 

біздің міндетіміз: 

-қоғам мен табиғат арасындағы байланысты тҥсіндіру; 

-тҥрлі географиялық ақпарат кҿздерімен ҿз бетінше жҧмыс жасау: 

ақпараттарды алу, оны жеткізу, талдау жасау, салыстырып оны қолдана алу 
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біліктерін дамыту; 

-географияның пҽндік мҥмкіндіктерін пайдаланып оқушыларды 

ақпараттандырылған қоғамда ҿмір сҥруге бағдарлау; 

-аумақтық (ҿлкетану), кешенді, тарихи проблемалық жҽне кҿп 

структивті тҽсілдер арқылы географиялық ойлауын қалыптастыру; 

Г.К.Селевко: «Технология-бірізді, жалғастыру процесінде, ғылыми 

негізде жасалған қандай да бір ҿндірістік жҽне ҽлеуметтік проблеманы шешу 

ҥшін қолданатын ілім» - десе білім беру жҥйесінде тҥрлі ақпараттық 

технологияларды білім сапасын арттыруда тиімді қолданамыз. 

Жаңа инновациялық ҽдістерді пайдаланудың ерекшеліктері неде? 

1) Қазіргі уақыт жаңалық пен инновация уақыты. Кҥнделікті ҿмірде  

жаңа білім мен  жаңалықтармен кездесеміз. Бҧған оқыту ҥрдісі де сҽйкес 

болу керек. 

2) Жаңалықты пайдалану оқушының ойлау қабілетін жаңалыққа 

икемдеп, алдын-ала болжам жасауға ҥйретеді. 

3) Инновациялық ҽдістер бҧл белсенді оқыту ҽдістері. 

Ақпаратты белсенді тҥрде сіңірген оқушы жадында ҿздері айтқанның 

80%  сақталса, ҿздері істегеннің  90% естеріне сақталады. 

Жаңа технологияны пайдаланудың мҧғалімге береріне келсек: 

 Барлық баланы оқыту; 

 Оқу тҽрбие ҥрдісін тиімді ҧйымдастыруға кҿмектесу; 

 Білім берудің формасын оңайландыру міндеттерін атқару; 

 Оқушының жеке қабілетін айқындау, іздену. 

Жаңа технологияның принциптері – оқытуды ізгілендіру, ҿздігінен білім 

алып, ізденіс арқылы дамитын, ҿзіндік дҧрысшешім қабылдай алатын, ҿмірге 

бейім жеке тҧлғаны қалыптастыру. Жаңа оқыту технологиясы  арқылы 

оқушы қандай да болмасын ақпаратты ҿздігінше игеріп, ҿз ҿміріне жарата 

алатын ҽмбебап тҽсілдерді ҥйрену керек. «Білім туралы заңда» оқытудың 

жаңа технологияларын ендіру, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық  желілерге шығу міндеті айқын кҿрсетілген. Бҧл 

міндеттерді шешу ҥшін мҧғалімнің кҧнделікті ізденісі арқылы барлық 

жаңалықтар мен қайта қҧру, ҿзгерістерге жол ашады. Бҧл баланың ой ҿрісін 

кеңейтіп қана қоймайды, білім деңгейін кҿтеруге ҥлкен ҥлесін қосады. Сабақ 

беруде мҧғалім оқушылардың жас ерекшелігін негізге алуы керек. 

Тапсырмаларды да меңгере алатындай етіп қою керек. Сол кезде сабақ 

кҥтілген нҽтижеге қол жеткізеді. 

1) Мҧғалім оқыту кезінде билік жҥргізу ҽдісінен арылуы керек. 

2) Оқыту ҥрдісі кезінде сабақтағы басты тҧлға білім беретін мҧғалім 

емес, осы білімді қабылдауға дайын оқушы болуы тиіс. 

3) Балалардың оқуға деген ынтасын кҥшейту керек 

4) Ҿз дербестігін, белсенділігін дамыту қажет 

5) Оқу, дамыту жҧмысын ҧтымды жҥргізу ҥшін баланың табиғи 

талабын, қасиетін дер кезінде айқындау керек. 
Осы қағидалар негізінде сабақты жаңа технология ҽдістерін қолдану 



353 

арқылы жҥргізу – оқушының ҿзін-ҿзі дамытуына, ҿз біліміндегі 
олқылықтарды ҿзі тауып, ҿз сҧрағына ҿзі жауап іздеп жан-жақты білім 
алуына кҿмектеседі. Бірлескен топ жҧмысында оқушылар бір-бірімен ой 
бҿлісіп, бір-бірімен тҽжірибе алмасып, алынған ақпаратты топ болып тҥсініп, 
талдап, синтездейді, салыстырып болжамдар жасай отырып ортақ   шешімге 
келеді. Оқыту мен оқудың жаңаша ҽдіс-тҽсілдерін  ойдағыдай меңгерген 
мҧғалім шҽкіртін білім алуға қызықтыра алады жҽне жеке ізденуге 
дағыландырады. Нҽтижесінде оқушы еркін, ҿзіндік дҽлелдемелерін анық 
жеткізе білетін сенімді, сыни ой-пікірі мен кҿзқарастары дамыған болып 
қалыптасады. Топтық жҧмыс арқылы ой қозғай отырып, ҿз ойымен 
ҿзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін топ ішінде талдап, 
салыстырып, реттеп, сҧрыптап, жҥйелеп, білмегенін ҿзі зерттеп, дҽлелдеп, 
тҧжырым жасауға бағыттау ҿз бетімен жҽне бірлесіп шығармашылық жҧмыс 
жасау екені мҽлім. Мҧғалімнің шығармашылық жҧмысы ең бірінші сабаққа 
даярлықтан басталады, яғни ҿтілетін сабақтың жоспарын қҧру, оны ҿткізу 
ҽдістемесі, оқушылардың қабілеттерін ескере отырып, иллюстрация, 
техникалық қҧралдарды, дидактикалық матералдарды пайдалану. Мҧғалімнің 
осы шығармашылық ҽрекеті арқылы оқушының шығармашылық қабілеті 
қалыптасады. 

Ҽлемдік ҿркениетке қадам басқан Қазақстанның қоғамдық-саяси, 
экономикалық, мҽдени дамудағы жаңа бастамалар мен тҥбегейлі ҿзгерістер 
білім беру жҥйесіне ҿз ҽсерін тигізіп, білім деңгейін, оқыту ҽдіснамасын 
жетілдіруде тың ізденістер жасауға мҥмкіншілік туғызып отырғандықтан 
алдыма мынадай мақсаттар қойдым. 

– жаңа технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын кҿтеру; 
– жаңа ақпараттық жҽне телекоммуникациялық технологияларды енгiзу 

арқылы бiлiм беру мазмҧнын жаңарту; 
– жаңа технологияны қолдану саласы бойынша оқушылардың 

мамандыққа баулу механизмiн қҧру; Осылайша жаңа технологиялардың 
дамуы жаңа ҽдіс-тҽсілдердің пайда болуына кҿмектеседі жҽне сонымен бірге 
оның сапасын жоғарылатады. 

Бҧл технологияның ҿзектілігі қоғамның ақпараттандыру 
жылдамдығының артуымен сипатталады. Ҽр тҥрлі пҽн сабақтарында жаңа 
технологияны пайдалану білім мазмҧнын жаңартумен, ақпараттық ортаны 
қалыптастыруымен, сондай-ақ сапалы білім беру мҥмкіндігінің жоғары 
болуымен ерекшеленеді. 

Соңғы кезеңде қазіргі заманғы педагогикалық ғылым мен практика 
тҥбегейлі ҿзгерістерге ҧшырауда. Соның ішінде оқыту ҥрдісі ақпараттық – 
коммуникациялық жағдайларда жаңа кҿрініс алу жолында басқаша 
жаңалаған жолмен ХХІ ғасыр талаптарына сай білгір, уақытты ҥнемдей 
алатын тҧлғаны қалыптастыруға бағытталады. 

Қазіргі оқыту ҥрдісіне жаңа педагогикалық технологиялар кеңінен 
енуде.Оқушыны пҽнге қызықтырумен қатар, саналы ойлауға тҽрбиелейтін, 
қоғамдық кҿзқарастарын қалыптастыра алатын, ҿзіндік пікірі бар, қоғамдағы 
болып жатқан тҥрлі қарама-қайшылықтарды тҥсіне білетін, еркін сҿйлеп, ҿз 
пікірін ашық айта алатын ойлы ҧрпақ тҽрбиелеуде сабақтың маңызы зор. Ҽр 
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мҧғалім оқушыға кҿпқырлы сабақ беретін болған соң, қазіргі жаhандану 
саясатына сҽйкес жаңа технологияны ҿз ыңғайына, пҽніне лайықтап 
пайдалануы тиіс. Мҧғалім шеберлігі – ізденіс нҽтижесі. Сондықтан, орыстың 
ҧлы педагог-ғалымы К.Д.Ушинскийдің ―Мҧғалім – ҿзінің білімін ҥздіксіз 
кҿтеріп отырғанда ғана мҧғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның 
мҧғалімдігі де жойылады‖ – деген. Бҧл ―Ҧстаз‖ атты ҧлы сҥрлеуге соқпағын 
салып жол тартқан кҿкірегі ояу, кҿзі ашық ҽрбір адамға берілген елеулі 
ескерту. Сабақты тартымды ҿткізіп, оқушылардың қызығушылығын арттыру 
ҥшін ҽр сабағымызды тҥрлендіріп отыру шарт. Ол ҥшін тек бір 
технологиямен шектеліп қалмай,ҽртҥрлі технологияның элементтерін 
пайдалану қажет. Жоғарыдағы талаптардың орындалуын ескере отырып, 
сабақтың тҿрт кезеңінде оқушылардың проблеманы шешу қҧзіреттілігі, 
ақпараттық қҧзіреттілігі жҽне коммуникативтік қҧзіреттіліктерін дамыту 
мақсатында ҽртҥрлі стратегиялардың тиімді қолданылуына ерекше мҽн 
бердім. Қҧзырлы оқытудың негізгі идеясы оқушы тақырыптың мҽнін ҿз 
бетімен меңгеруі, тҥсінуі мен бағалай алуы болып табылады. Жоғарыдағы 
талаптардың орындалуын ескере отырып, сабақтың тҿрт кезеңінде 
оқушылардың проблеманы шешу қҧзіреттілігі, ақпараттық қҧзіреттілігі жҽне 
коммуникативтік қҧзіреттіліктерін дамыту мақсатында ҽртҥрлі 
стратегиялардың тиімді қолданылуына ерекше мҽн бердім. Қорыта келгенде, 
сабақтарды осындай ҽдіс – тҽсілдермен ҿткізу арқылы мен оқушылардың 
білімді ҿз бетімен оқып-ҥйрене алатынына, ҿзінің оқуы ҥшін ҿзі жауапты 
екендігін сезінетіндігін, қызығушылықтары оянып, белсенділіктері 
артатындығын, олардың ой еркіндігі дамитындығына кҿзім жетті. Сондықтан 
да мен, бҧл бағдарламаны барлық ҧстаздар меңгеріп, барлық мектептерде 
қолдау тауып, тиімді қолданылуы керек деп ойлаймын. 
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Тҽуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ҧрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға 

тҥсіп, бҽйгеден озып келетін заманы енді туды. Мемлекет болашағының 

кепілі -  жастарға білім мен тҽрбие беру мҽселесінен ҿткір мҽселе жоқ екені 

белгілі. Қазақтың талантты ҧлы ҧстазы Ахмет Байтҧрсынов: «Елді тҥзетуді 
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бала оқыту ісін тҥзетуден бастау керек», - деген. Қазақстан Республикасының 

білім беру реформаларының негізгі мақсаты - білім беру жҥйесін жаңа 

экономикалық ортаға бейімдеу. Бҧл тҧрғыда еліміздің тҧңғыш Президенті 

Н.Ҽ.Назарбаев еліміздің ҽлемдегі бҽсекеге қабілетті 30 елдің қатарына 

қосылуы туралы міндет қойғаны мҽлім. Білім беру жҥйесін жетілдіру осы 

мақсатқа қол жеткізуде маңызды рҿл атқарады. Болашақта ҿркениетті, 

дамыған елдер қатарына ену ҥшін заман талабына сай білім қажет. 

Қазіргі таңда білім берудің  жаңартылған жҥйесіне кҿшіп, жаһандық 

бҽсекеге қабілетті ҧрпақ тҽрбиелеуге кірісіп те кеттік. «Мектептегі даму 

істерінің қозғаушы кҥші - мҧғалім» деп атақты педагог Флейвелл айтқандай, 

жаңаша оқытудың даңғыл жолына тҥсіп, жаңа жобаны жан-жақты меңгеріп, 

сҥзгіден ҿткізіп барып, оқушы бойына сіңіру жолындағы бар жҥк пен 

ауыртпалық мҧғалімдерге тҥсері анық. Олай болса, ҽр мҧғалім ҿз пҽніне, 

ҿзінің ҽр сабағына ҥлкен жауапкершілікпен қарағаны дҧрыс. 

Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да, 

ҽлемдегі дамыған елдер сияқты Тҽуелсіз елімізде білім жҥйесі сапасын 

жетілдіру ең негізгі ҿзекті мҽселелердің бірі болып отырғаны белгілі. Осыған 

орай, білім беру жҥйесінде жастарға сапалы білім беріп, олардың ҥйлесімді 

дамуы мен тҧлға ретінде қалыптасуында ҧстаздың кҽсіби шеберлік 

кҿрсеткіштерінің бірі - жалпы педагогикалық, ғылыми-теориялық, 

ҽдістемелік жаңалықтар мен озық тҽжірибені жетік меңгерудің маңызы зор. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім 

алушылардың оқу нҽтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім 

мазмҧнын жаңартудың кҿптеген компоненттері, соның ішінде мҧғалімдердің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бҿлімнен 

тҧратын жаңа қҧрылымы болып табылады: 

1.  Пҽннің маңыздылығы; 

2. Пҽн бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Ҥштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту ҥдерісіне ҧйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пҽнді оқытуда қолданылатын педагогикалық ҽдіс-тҽсілдер; 

6. Тҥрлі мҽдениет пен кҿзқарастарға қҧрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

қҧзіреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нҽтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмҧны, ҧйымдастырылуы мен бірізділігі. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1. Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының 

қҧрылымымен, ондағы материалдардың кҥрделілігінің ҿсу ретімен, 

мазмҧнымен жҽне мақсаттарымен таныстыру; 

2. Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сҽйкес келетін 

педагогикалық тҽсілдерді тҥсінуін жҽне қолдана білуін қамтамасыз ету; 
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3. Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізу ҥшін критериалды бағалау жҥйесін тҥсініп, 

қолдана білуін қамтамасыз ету; 

4. Мҧғалімдердің бойында орта білім мазмҧнын жаңарту жағдайында 

пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру ҥшін 

қажетті дағдыларды қалыптастыру. 

Оқудан кҥтілетін нҽтижелер: 

- Мҧғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасының қҧрылымын, 

ондағы материалдардың кҥрлелілігінің ҿсу ретін, мазмҧнын жҽне 

мақсаттарын біледі жҽне тҥсінеді; 

- Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сҽйкес келетін 

педагогикалық тҽсілдерді, оқу материалдарын қолдана біледі; 

- Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізу ҥшін критериалды бағалау жҥйесін тҥсінеді жҽне 

қолдана біледі; 

- Мҧғалімдердің орта білім мазмҧнын жаңарту жағдайында пҽн 

бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру ҥшін қажетті 

біліктері мен  дағдылары қалыптасқан. 

Қазіргі ҧстаздар алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму 

деңгейіне сҽйкес оқушының білімі терең, іскер жҽне ойлауға қабілетті, 

ҽлемдік стандарттар негізінде жҧмыс істей алатын қҧзырлы тҧлғаны 

қалыптастыру. Мҧндай талапқа сай қызмет істеу ҥшін ҧстаз ҥздіксіз ізденісте 

кҽсіби білікті болуы тиіс. Инновациялық оқыту нҽтижелері оқушының ҿз 

бетінше ҽрекет етуі арқылы білімді меңгеруіне ықпал етуі тиіс. Оқушының 

ой-ҿрісін кеңейтіп, дҥниетанымдық кҿзқарастары мен танымдық 

белсенлілігін арттыруда, зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін 

дамытуда, біліктілікке ҧмтылуда, яғни тҧлғаны жан-жақты дамытуды жҥзеге 

асыруда оқу ҥдерісіне инновациялық технолгияларды енгізу шешуші рҿл 

атқарады, оң нҽтиже береді. 

Жаңаша оқытуда бойынша жаңалықтардың бірі - жаңаша білім беру 

мазмҧнына кҿшкен кезде оқу мақсаттарына кҿп кҿңіл бҿлінеді. Яғни, 

мҧғалімнің сабағын жоспарлауы да, сабақта берілетін тапсырмалар да оқу 

мақсатына жетуге бағытталуы тиіс. Оқу мақсатына жетелейтін белсенді ҽдіс-

тҽсілдерді дҧрыс пайдалана білуіміз керек. Қысқа мерзімді жоспарды дҧрыс 

қҧра білсек, сабағымыз да жҥйелі, нҽтижелі болмақ. Ҿзара ҽдіс алмасу 

мақсатында ҽріптестеріміздің сабақтарына енгенде, апталықтар мен 

семинарлардағы сабақтарда да байқалатын, кҿзге ҧрып тҧратын 

кемшіліктердің бірі - оқытудың белсенді ҽдістерін тиімді пайдалана алмауы. 

Шынында, жарқырап, кҿздің жауын алар слайдтар мен жиналған жҧртты 

таңдай қақтырар ҽдістерге неге қҧмармыз? Тҽжірибе алмасып, оқушылардың 

ойлау дағдыларының дамуын зерттеу, білім берудегі кемшілік кеткен, ҽлі де 

осалдық танытып жатқан тҧстарымызды бірігіп талдау керекпіз. 

Талқылау мақсатында ҧйымдастырылатын семинарларда неге шоу-сабақ 

ҿткізгіміз келіп тҧрады? Себебі біреу-ақ, ол - мақтангершілік! Бҧл - мҧғалім 
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санасының жаңармағанының, жаңаша оқыту жҥйесін тҥсінбегенінің, 

психологиялық жҽне теориялық жағынан дайындығының жоқтығының 

белгісі. Білім берудің жаңартылған тҥрінде ескерілетін басты мҽселе - кҿп 

ҽдіс емес, дҿп ҽдіс екенін ҧғатын кезіміз жетті. Кей ҽріптестеріміз кҿп ҽдісті 

жоспарлап алады да, оқушылар да игере алмай, ҿзі де мақсатына жете алмай 

жатады. 

Жаңаша оқытудағы тағы бір қол жеткізген ерекшелігіміз - оқыту ҥшін 

бағалау жҽне оқуды бағалау. Жиынтық бағалаудың нақты, ҽділ, нҽтижелі 

болуы - кҥнделікті жҥргізілетін қалыптастырушы бағалауға тікелей 

байланысты. Ал осы қалыптастырушы бағалауды қалай жҥзеге асырып 

жҥрміз? Оқушының білімін ҽділ бағалап жҥрміз бе? Бағалау туралы айтқанда 

айта кететін бір мҽселе, оқу мақсатына жетуге жетелейтін тапсырмалар 

берілгенде дескриптор қҧрылатыны белгілі. Оқушыларды ҿзара бағалауда 

бір-біріне сҥйене отырып кері байланыс беруге ҥйретуге кҿбірек кҿңіл 

бҿлінуі керек. Ҽр сабақты жоспарлау, белсенді ҽдіс-тҽсілдер мен 

қалыптастырушы бағалау тҥрлерін таңдау – ҽр мҧғалімнің ҿз қҧзыреттілігіне 

тиесілі, мҧғалімнің ҿзіне тікелей бағынышты. Алайда, сабаққа мақсат 

қойғанда смарт мақсаттар, яғни қолжетімді мақсаттар қою туралы 

ҧмытпағанымыз абзал. 

Тҧңғыш Президентіміз Н.Ҽ.Назарбаевтың «Болашақта еңбек етіп, ҿмір 

сҥретіндер бҥгінгі мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай тҽрбиелесе, 

Қазақстан сол деңгейде болады, яғни тҽрбиенің тҥпкі мақсаты - қоғамның 

нарықтық қарым-қатынасқа кҿшу кезінде саяси-экономикалық жҽне рухани 

дағдарыстарында жеңіп шыға алатын, ізгілігімен  XXI ғасырды дамытушы, 

іскер, ҿмірге икемделген жан-жақты мҽдениетті дара тҧлғаны тҽрбиелеп 

қалыптастыру» деп айтқан болатын. Бҥгінгі ҧрпақтың жеке тҧлғасын 

қалыптастыруда халқымыздың ғасырлар бойы қастер тҧтып келген ар-намыс, 

ождан, атамекен, ана тіліне сҥйіспеншілік, ҽдеп-иба, қайырымдылық, 

жауапкершілік, ҥлкенді сыйлау мен қҧрметтеу қасиетін дарыту - олардың ҿз 

еліне ҿгей тартып кетпеуінің басты шарты. Адамдар тҧлға болып, ҿзіндік 

жеке бас ерекшеліктерімен бірден дҥниеге келмейді, ҽрбір жеке тҧлғаны 

қалыптастыру, тҽрбиелеп жетілдіру осы заман ағымына лайықты азамат, 

білімді, ойлы, ҿмірге қҧштар болып ҿсуіне ҥлесімізді қосуымыз керек. 

Қай  заманда болмасын, жас ҧрпақтың ҿнеге тҧтар ҿзіндік ҧлттық тҽлім-

тҽрбиесі, ҥлгі алатыны тарихи  жеке тҧлғалар екені белгілі. Ҽл-Фараби, 

Ж.Баласағҧн,  М.Қашқари секілді ғҧламалар еңбектерінің кемеңгерлік 

сҿздерінің оқушы тҧлғасын қалыптастыруда мҽні ерекше. Ҧлттық тҽлім-

тҽрбиеге кҿп кҿңіл бҿлген педагог М.Жҧмабаевтың артына қалдырған тҽлім-

тҽрбиелік мҧраларының негізгі тақырыптарның бірі де – бала тҽрбиесі мен 

тҧлға мҽселесі. Осыған орай, педагог ―тҥзу адам‖, ―жетілген адам‖ туралы 

айта келіп, бҧл оның пішін-келбетінен, жҥріс-тҧрысынан, нақты ісінен 

байқайды. Бҧл айтылғандар тҧлғаның қандай мінезді екенін білуге мҥмкіндік 

береді. Адам тҧлға, кісі  болуы ҥшін ҿзін сҥю, жақындарын сҥюмен 

шектелмей, жалпы адамзатты сҥюі шарт. Таза жҥректі, халқын сҥйген, ел 
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мҧқтажын ойлайтын, ҽділет пен адалдықты жақтаған адам ғана тҧлға бола 

алады. Тҧлға - сан қырлы, мазмҧны да, табиғаты да кҥрделі, қҧпиясы мол 

ҽлеуметтік ҧғым. Адам ҿсу, дамып жетілу ҥдерісінде біртіндеп тҧлға, кісі 

деген атқа ие болады деп тҧжырымдаған. 

Қазіргі таңда қоғамның ҽлеуметтік-экономикалық жағынан дамуы бар 

ҽлеуметтік сҧраныс негізі жан-жақты дамыған жеке тҧлғаны 

қалыптастыруды  қажет етеді. Оның бҥгінгі жаңа қоғам мҥддесіне лайықты, 

жан-жақты жетілген, бойында ҧлттық сана, ҧлттық психология қалыптасқан 

ертеңгі қоғам иегері боларлық парасатты азамат тҽрбиелеп ҿсіру - 

педагогтардың, Ҥкіметтің жҽне барша халықтың міндеті. Бала бойындағы 

қабілет нышандарын дамытып, оны қоғамның белсенді мҥшесі етіп 

дайындауда, білім беру мен тҽрбиелеуде жеке тҧлғаны дамыту қатар 

жҥргізілгенде ғана ҿз дҽрежесінде жҥзеге асады. Осыған байланысты 

білімінің мазмҧнын, оқыту ҽдістері мен тҽрбиені ҧйымдастыру нысандарын 

жетілдіруді нақтылай тҥсу қажеттілігі туындайды. 

Оқушы бойында ҿзіндік «менін» қалыптастыра отырып, даму 

қажеттілігінің тиімділігін арттыру - бҥгінгі ҿмір сҧранысы екені даусыз. Бҧл 

орайда жан-жақты дамыған, ақыл-ойы қалыптасқан шҽкірт тҽрбиелеуде 

атқарылатын жҧмыстар ҽлі де сынып жетекшінің жан-жақты 

шығармашылығын, талмай ізденісін талап етеді. ―Ойшылдық адамды адам 

етеді, ойсыздық адамды надан етеді‖деген сҿз тегін айтылмаған. Ойлауды 

ҿмірден ҥйреніп, ҿмірді тану арқылы елім, ҧлтым десе жан аямайтын, 

тҽрбиелі, білімді, намысты ҧрпақ болар еді. Оқушыны, тҽрбиеленушіні - ана 

тілін еркін меңгерген, ҿз ҧлтының салт-дҽстҥрін, халық ауыз ҽдебиетінің 

озық ҥлгілерін тҥсінетін, жеке дара психикалық процестері, жағымды мінез-

қҧлық пен қарапайым еңбек дағдылары қалыптасқан тҧлға деп тану ҥшін 

тҽрбиеленушілер бойында тҿмендегідей қасиеттер болуы керек деп 

есептеймін: 

1. Ар, ождан тазалығын сақтау, ақыл-ойлы, парасатты болу; 

2. Қазақ тағылымының басты шарты - кҿрегенді атану, не нҽрсеге де кҿз 

жеткізу, ҿзгелерді  иландыру, ақиқаттан, ҽділдіктен айнымау; 

3. Аз сҿйлеп, кҿп тыңдау, иманды, инабатты, қайырымды болу; 

4. ―Сегіз қырлы, бір сырлы‖ болу, рухына кір келтірмеу, ҥлкендерді 

тыңдау, қҧрметтеу, сыйлау, асып-таспау, достыққа берік болу, татулықты 

дҽріптеу, ел берекесін сақтап, оның баюына ҥлес қосу. 

Оқушының ҽрбір талпынысына, ҽрбір жақсы іс-ҽрекетіне кері байланыс 

беріп отыру - оқушының сабаққа ынтасын арттыру мен білім сапасын 

арттыруға апарар қадам екені даусыз. «Ҧстаздық еткен жалықпас, ҥйретуден 

балаға» деп хакім Абай айтқандай, оқушыға білгенімізді ҥйретуден де, ҿз 

ісіне жҽне достарының ҽрекетіне баға бере алуға ҥйретуден де жалықпасақ 

екен! 

Жаңаша оқытудағы мҧғалімнің рҿлі оқулықтағы тапсырмаларды 

орындату, дайын білімді берумен ғана шектелмейді. Мҧғалім - оқушы ҥшін 

ғана емес, бҥкіл қоғам ҥшін кҿшбасшы! Кез келген жақсы іске, игі бастамаға, 
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жарқын болашаққа жол сілтеуші де - мҧғалім! «Мақсат айқын болса, 

орындалмайтын арман жоқ» демекші, ҿз ҽріптестерімізді айқын мақсат 

қойып, қоғамда кҿп дау туғызып жҥрген «мҧғалім мҽртебесі» мҽселесін 

шешуге ҿз ҥлесімізді қосуға шақырамыз. Ҽр мҧғалім қоғам алдындағы, Отан 

алдындағы, оқушы алдындағы міндетін адал атқарғанда мҽртебесі артып, 

сыйы, абыройы асқақтары сҿзсіз! 
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Елбасы Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев в своей статье 

«Семь граней Великой степи» акцентирует наше внимание на историческое 

наследие государства с точки зрения его значимости в историческом 

пространстве.  «Современные казахи – потомки древних саков, гуннов и 

тюрков....Казахи – народ, унаследовавший и сохранивший на земле предков 

большую отчую юрту Тюркского мира», – отметилЕлбасы о месте казахского 

народа   в истории человечества. 

Казахи, как часть тюркского народа по историческому праву занимают 

свое определенноеместо в тюркской истории. Это народ исторически 

проживающий в Великой Степи, в самом центре Евразии, где  начинались и 

вершились важнейшие исторические события, часто менявшие ход мировой 

истории, он был всегда одним из основных субъектов великой тюркской 

истории. Поэтому история казахов неотделима от тюркской истории,она 
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должна рассматриваться и изучаться как составляющая тюркского прошлого.  

История тюрков, как известно, начинается с V века. С эпохи Тюркских 

каганатов, которые, согласно Л.Гумилеву, стало в какой-то мере 

«переломным моментом в истории человечества» [1]. «Здесь имеется в виду 

то, что Тюркский мир, контролируя огромную территорию между Востоком 

и Западом, всегда был тем мостом, который на базе Шелкового пути, 

связывал культуры и цивилизации Востока и Запада. Это стало возможным 

лишь в конце VI века, поскольку именно тогда границы тюркского каганата 

сомкнулись на западе с Византией, на юге с Персией и даже Индией, а на 

востоке с Китаем. Ввиду этого обстоятельства история соседних государств в 

этот период была связана с судьбой тюркской державы. Образование 

тюркского каганата, стало в какой – то мере переломным моментом в 

истории человечества. 

 Бескрайние степи и горные хребты препятствовали связям Востока и 

Запада. Только позднее изобретение металлических стремян и вьючной 

упряжи, заменившей телеги, позволило караванам сравнительно легко 

усилить пустыни и перевалы. В этой ситуации тюрки сыграли роль 

посредников между Востоком и Западом». 

Тюркский мир был тем мостом, который соединял две великие культуры 

Востока и Запада. Исследователи тюркской культуры и цивилизации, как 

правило, недостаточно указывают на то, что тюрки имели свою, 

самодостаточную культуру и цивилизацию. Отмечая самобытность тюркской 

культуры, которая возникла и существовала независимо от культур Ирана и 

Китая Л.Гумилев писал: «Пора прекратить рассматривать народы 

Центральной Азии только как соседей Китая и Ирана. Надо, наконец, сделать 

практический вывод из того бесспорного положения, что их история и 

культура развивались самостоятельно. Только так можно понять, как они 

жили, чувствовали, торжествовали и погибали» [2С. 115.]. Хочется отметить 

больше  того, что тюрки, именно в центре Евразии, сами создали несколько 

очагов мировой культуры и цивилизации, которые оказали огромное влияние 

и на другие культуры и цивилизации, в первую очередь на европейскую.  

Переход от века камня и бронзы к веку железасовпал на VIII векдо новой 

эры. Началась новая эпоха в жизни не только алтайских, но и других 

народов. Железо – металл древний. Железо добывали и на Кавказе и в Малой 

Азии. Только с тем различием, что здесь его не выплавляли, а выжигали, 

получая так называемое «кричное железо», пригодное для ковки. Что 

касается алтайских тюрков, то они придумали свою технологию, которая 

используется во всем мире поныне. Они додумались железную руду не 

выжигать, а плавить в горнах, последовательно получая чугун и сталь. Это 

давало колоссальную выгоду и увеличивало выход металла. Между 

прочим, «чугун» тюркское слово, «булат» тоже. Они памятники той далекой 

поры, когда началась новая эра в истории человечества. Железо в руках 

тюрков уже не было драгоценностью, оно превратилось в рабочий металл. 

Согласно, Л.Гумилеву, хотя «железо и раньше было известно кочевникам, но 
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только тюркюты ввели его, а массовое употребление. Он отмечает, что когда 

известный Земарх, увидев тюркютов, предлагающих ему железо для 

продажи, был чрезвычайно удивлен и заподозрил, что это делается нарочно, 

чтобы дезориентировать его: «ибо обыкновенно говорят, что у них трудно 

достать железо» [2С. 115]. 

Из высококачественного железа кочевники-кузнецы изготовляли ножи, 

тесла-топоры, стремена, удила, мечи, сабли с малым изгибом и массивным 

клинком, наконечники копий и стрел, железные котлы двух типов: круглые 

подвесные и стоячие на конической ножке. Развитие металлургии позволило 

тюркским каганам перевооружить свою армию и создать отборные, ударные 

части из латной кавалерии фули (т.е. «волки» -«бури»). На их вооружении 

были роговые луки, панцири, копья, сабли и палаши. Таким образом, как 

утверждают археологические и письменные источники, и ранее, и в эпоху 

средневековья кочевники выступили на арену мировой истории как народ, 

впервые освоивший в Степях Центральной Азии промышленную добычу 

железа и благодаря этому поставивший себя в независимое положение по 

отношению к Китаю и Тибету, откуда до этого времени кочевники получали 

железное оружие необходимое для успеха их военных 

предприятий.Созданная тюрками технология получения железа на основе 

плавки железной руды в горнах, значительно увеличившая добычу металла 

по сравнению с традиционным выжигом металла, может оцениваться как 

научно-техническая революция, как настоящий переворот, который 

совершили тюрки на Алтае, а потом распространили его до уровня Китая и 

всей Европы [3 С.190-191]. 

Говоря о тюркскомвкладе в мировую цивилизацию, нельзя не привести 

слова великого русского историка  Л.Н.Гумилева, который, споря со своими 

оппонентами, писал: «Нереально думать, что в кочевом обществе 

невозможен технический прогресс. Кочевники вообще, а хунну и тюрки в 

частности, изобрели такие вещи, которые ныне вошли в обиход человека как 

нечто само по себе подразумевающееся. Первое усовершенствование 

одежды-штаны сделаны еще в глубокой древности. Стремя появилось в 

центральной Азии между 200 и 400 гг. Первая кочевая повозка на 

деревянных обрубках заменилась сначала коляской, а потом вьюком, что 

позволило кочевникам ускорить горные, поросшие лесом хребты. 

Кочевниками были изобретены изогнутая сабля, вытеснившая прямой меч, и 

длинный составной лук, метавшей стрелы на расстоянии до 700 метров. 

Наконец, круглая юрта в течении времена считалась наиболее совершенным 

видом жилища»[4 с.86]. 

Тюрки в значительной степени повлияли проникновению восточной 

культуры в Европу. Вернадский обращает в этой связи особое внимание на 

открытие и распространение книгопечатания, позволяющего в величайшей 

степени увеличить силу человеческой личности и мысли, отмечая, сохраняя и 

передавать из поколения в поколение накопленные сведения и знания. С 

книгопечатания собственно, ведет свое летоисчисление современная научно 
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техническая эпоха. Не позднее VI века в Китае уже практикуется способ 

печатания с резных деревянных досок. В ХIII - ХIҤ вв. он проник в Европу и 

подготовил открытие Гуттенберга. Марко Поло, обратил внимание на 

печатание в монгольской империи денежных ассигнаций. «Огромное по 

выражению Вернадского – всемирноисторическое значение» «монгольского 

нашествия» состоит в том, что благодаря нему в рамках единого 

государственного целого соединились «народы различной, нередко очень 

высокой культуры». Вместе с ксилографическим способом печатания 

монголы способствовали проникновению в Европу бумаги,гречихи, 

буровыхскважин [5С. 91-92.]. 

Тюрки создали мощную конницу, которая делилась на тяжелую и 

легкую. Бой начинали легковооруженные всадники, которые, стреляя из 

луков, осыпали врага тысячами стрел. Потом они исчезали, и в бой вступали 

тяжеловооруженные всадники-мечники. У мечников защитные доспехи были 

не только на воинах, но и на их конях. Поэтому тюркская конница была 

неуязвима для врага. Особая тактика и вооружение позволили тюркам 

завоевать огромную территорию от Тихого океана до Черного 

моря.Французский философ, ШарльМонтескье писал в своей 

книге«Персидские письма»:«Этот народ поистине владыка вселенной; все 

остальные как будто для того созданы, чтобы ему служить, он также 

основатель и разрушитель империй; во все времена он проявлял на земле 

свое могущество. Под именем турок они совершили необъятные завоевания в 

Европе, Азии и Африке; и они господствуют над этими тремя частями света. 

А если углубиться в более отдаленные времена, то мы увидим, что от них же 

произошли некоторые из народов, уничтоживших Римскую империю. Что 

значат завоевания Александра в сравнении с завоеваниями Чингисхана»? [6]. 

Завоевания Чингисхана значительно превосходят завоевания семи 

крупнейших европейских полководцев, признанных всем миром Александра 

Македонского, Ганнибала, Цезаря, шведского короля Карла XII, Фридриха 

Великого, А.В.Суворова и Наполеона Бонапарта. 

Мы здесь уже не говорим о других великих тюркских полководцах, 

таких как Бумын каган, Истеми каган, Бильге каган, Культегин, 

СулейманВеликолепный, Тамерлан, чьи завоевания не раз меняли ход и 

вектор мировой истории и мировой политики. Понятно, что эти завоевания 

существенно влияли на общественное бытие и социальные институты 

покоренных народов. На это приходится обращать внимание потому, что 

многие исследователи, сводят завоевания тюрков, с одной стороны, только к 

грабежу и разорению, а с другой, к оправданию отсталости развития своих 

стран. Как правило, полностью забывая о том, что любое явление или 

событие имеет две стороны хорошую и плохую. Это зависит от точки зрения. 

Именно обращая внимание на эту сторону, Джавахарлал Неру писал, что 

тюрки не только «опустошали Европу – но и цивилизировали  Европу» [6]. 

Другими словами, тюркская культура оказала заметное влияние на 

становление и развитие европейской культуры. 
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Известный тюркологР.Рахманалиев, говорит, тюрки «захватив троны 

трех континентов – в  Пекине, Дели,  Исфахане, Дамаске, Багдаде, Каире, 

Константинополе, Алжире, – они должны были действовать так, чтобы не 

потерять их [7 С.576]. А это было возможно лишь в том случае, если могли 

создать на завоеванной территории управляемую структуру, совершенную 

систему государственного и административного управления, в частности 

государственный аппарат, налоговую систему, таможенную службу, 

наладить торговлю с соответствующей потребностям империи денежное 

обращение, обеспечить безопасность в стране и торговле. Не говоря о том, 

что должна быть дипломатическая служба, разведка. Что касается военного 

искусства, здесь мы имеем в виду военной тактики, стратегии, дисциплины, 

то в этой области тюрки значительно превосходили другие народы. Кстати 

военная тактика и стратегия тюрков была взята на вооружение многими 

армиями мира, в частности русской. Доказательством превосходства 

военного искусства тюрков могут служить завоеванные тюрками территории 

и государства. Их завоевания простираются до Тихого и Атлантического 

океана. 

Важным достижением тюркского народа было создание впервые в 

истории человечества письма, в том числе и алфавитного, основанного на 

звуковом принципе. Находка тюркской письменности была в науке 

ошеломительной сенсацией.  

Тюркское государство, имело свою цель. Этой целью, уже начиная с 

орхонских надписей, была провозглашена: безопасность, порядок и 

справедливость. Иначе говоря, тюрки, стремясь овладеть миром, одной из 

своих важных целей считали привнесение в него мира, порядка и 

справедливости.  

Нужно отметить, что тюрки привнесли с собой высокую для своего 

времени не только духовную культуру, но и материальную. Согласно 

мнению известного тюрколога Р. Рахманалиева, именно при владычестве 

тюркской династии Вэй в Китае сформировалась одна из лучших 

скульптурных школ в пещерах Юньгана и Лунмэня; тюрками были созданы 

самые прекрасные и экспрессивные монументы Азии – большая мечеть 

Пятницы в Исфахане, мавзолей Ахмету Ясави в Туркестане, Тадж-Махал в 

Агре, Регистан в Самарканде и мечеть Сулеймана в Стамбуле… [7 с.576]. 

Достижения тюрков во всех областях культуры и цивилизации весьма 

влиятельны.Хочется обратить внимание тюркских народов на настоятельную 

необходимость создания конкретной, вполне осуществимой программы 

возрождения духовного наследия тюркских народов. С точки зрения этой 

идеологии, на наш взгляд, нужно, в первую очередь возродить тюркское 

самосознание, тюркскую духовность, ее высокий духовно-нравственный 

потенциал. 
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Аннотация 

Данная статья об исторической роли тюрков в истории человечества, об их вкладе 

в материальную и духовную сокровищницу человечества. 

Центральное место в статье уделено истории и культуре Великой степи. Так 

тюркский мир на протяжении всей истории Земли являлся уникальным местом – родиной 

одним из первых и могучих культур и цивилизаций, оказавших впоследствии решающее 

влияние на весь ход мировой истории. Такое обстоятельство исходит из  причины того, 

что тюрки были связующим мостом между Востоком и Западом. Таким образом, 

особенность тюркской культуры заключается в том, что она неизбежно приняла в себя 

все лучшее из мировой культуры Востока и Запада, но, вбирая эти ценности, она сумела 

сохранить и свою уникальную и самобытную культуру. 
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№59 жалпы орта мектебі 

 

Бҥгінде Елбасымыздың Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы Рухани астанамыз Тҥркістан облысы бойынша кең кҿлемде 

жҥзеге асуда. Елбасы Н. Ҽбішҧлының «Ҧлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласы сол бағдарламаның жалғасы іспетті. Жалпы жеті саны киелі сан 

екені санамызға сіңіп қалған. Елбасының да киелі санмен байланыстыруында 

да ҥлкен мҽн жатыр деп ойлаймын. Осы қасиетті жеті санның жеті кереметін 

мен де оқып шықтым. 

Тҥркі ҽлемінің бесігі, рухани астанасы – Тҥркістан шаҺарының да 

биылғы жылы Елбасымыздың жарлығымен облыс орталығына айналуы жҽне 

аталған осы мақала аясындағы іс-шаралардың  осы жерден кҿрініс табуы 

шабытыңа шабыт, жігеріңе жігер қосады. 

«Қазақтың арғы-бергі тарихында біз ҧялатындай ештеңе жоқ» дегенді 

бҧрынырақта айтқан Елбасы бҥгінде тҥп-тамырымызды білуге, ҧлттық 

тарихымызға терең ҥңіліп, оның кҥрмеулі тҥйінін шешуге мҥмкіндік туып 

отырғанын білдіріп, тҿл тарихқа оң баға берілуін, тҿл тарихын білетін, 

бағалайтын жҽне мақтан ететін халықтың болашағы зор болатындығына 

сенім артады. Н. Ҽбішҧлының пікірінше, мақалада аталған зор мҽдени 

жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген жоқ, керісінше, кҿпшілігі осы 

кең байтақ ҿлкеде пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, Кҥнгей мен 



365 

Теріскейге таралған. 

Мақала негізінен «Ҧлт тарихындағы кеңістік пен уақыт» жҽне «Тарихи 

сананы жаңғырту» атты екі тараудан тҧрады. Алғашқы тарауда алғаш ҧлы 

дала тҿсінде пайда болған материалдық мҽдениет сҿз етіліп, атқа міну 

мҽдениеті, ҧлы даладағы ежелгі металлургия, аң стилі, Алтын адам, тҥркі 

ҽлемінің бесігі қазақтардың жҽне Еуразияның басқа да халықтарының 

тарихында Алтайдың алар орны, Ҧлы Жібек жолы, Қазақстан – алма мен 

қызғалдақтың отаны секілді тақырыптар қозғалған. «Тарихи сананы 

жаңғырту» тарауында алдағы уақытта бірқатар маңызды идеяларды жҥзеге 

асыруға шақырған. 

Елбасы пікірінше, «Ҿз тарихына деген мақтаныш сезімін ҧялатып, 

отаншылдық тҽрбие беру мектеп қабырғасынан басталуға тиіс. Сондықтан, 

мектептер мен барлық ҿңірлердегі ҿлкетану музейлерінің жанынан тарихи-

археологиялық қозғалыстар қҧру маңызды. Ҧлт тарихын санаға сіңіру барша 

қазақстандықтардың оның ішінде оқушылардың бойында ҿз бастауларына 

деген ортақтық сезімін қалыптастырады» - делінген. Мақалада Ҧлы дала    

Ҽл-Фараби мен Яссауи, Кҥлтегін мен Бейбарыс, Ҽз-Тҽуке мен Абылай, 

Кенесары мен Абай жҽне басқа да кҿптеген ҧлы тҧлғалар шоғырын дҥниеге 

ҽкелгенін, сол тарихи тҧлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің қҧрметіне 

ашық аспан астында ескерткіш-мҥсіндер қойылу қажеттігін «Ҧлы даланың 

ҧлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын ашу міндетін қою 

арқылы қазіргі ҽдебиеттегі, музыка мен театр саласындағы жҽне бейнелеу 

ҿнеріндегі суретшілер мен ақындар жҽне ел билеген тҧлғалар бейнесінің 

маңызды галереясын жасау идеясын кҿтерді. 

Осы мақсатта, ҥстіміздегі жылдың қаңтар айынан бастап жергілікті 

жердегі ҽдебиет ,ҿнер жҽне жергілікті кҿне тарихи жерлерге байланысты, 

облыс кҿлеміндегі шығармашыл топ мҧғалімдерінен қҧрылған авторлар 

қҧрамында 5,6,7 сыныптарға арналған «Ҿлкетану» оқулығы барлық 

мектептерде оқытылуда. Осы оқулық арқылы оқушылар ҿз ҿлкесіндегі 

тарихи орындар мен тарихи тҧлғалар туралы толық мағҧлмат алумен қатар, 

еліне деген патриоттық сезімі оянып, тарихымыздың ҿткеніне шолу жасап, 

келешегіне болжау жасай алады. Яғни, қазақ ҧлтының ҿткен кеткен тарихына 

мҽн бере отырып, зерделей алады. 

Оқу жылы бойында; «Ҧлы даланың кҿне сарындары арқылы музыкалық 

дҽстҥрді жаңғырту», «Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы», «Кҿне 

домбыра аспабы арқылы қазақтың халық ҽндерін оркестрлік бағытта ойнату 

технологиялары», «Музыка ҽлемінде: «Ҿз елім» музыка фольклоры арқылы 

ҧлттық дҽстҥрді жаңғырту, «Кҿне ҧлттық музыкалық аспаптардың жасалу 

жолдары мен орындалу технологиялары», Музыкалық дҽстҥрді жаңғырту 

арқылы кҿне фольклормен сабақтастыру жолдары» т.б бағыттарда іс-

шаралар жоспарын жасау арқылы оны жҥзеге асыру жолдары қарастырылып 

іске асырылуда. 

Жалпы, дҥниежҥзінде бейресми атауға ие бірқатар мемлекеттер бар. 

Мысалы, ҽлем халықтары Англияны – «Тҧманды Альбион», Кубаны – 
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«Бостандық аралы», Жапонияны – «Кҥншығыс елі», Қытайды – «Аспанасты 

елі», Голландияны – «Қызғалдақтар елі», Кореяны – «Таңғы шық елі» деп 

біледі. Елбасы ҿзі атап ҿткендей біздің елімізге осындай атаулы бренд 

жетіспейді. Осы идеяны кҿтерген Елбасымыз: «Біз – Ҧлы Даланың 

баласымыз. Ҧлы Дала, кҿк аспан… Біздің бабаларымыз тҽңір деп, жарық пен 

кҿк тҥсінігін ҧмытпаған. Біздің Кҿк туымыздың астары да осында. Біз – Ҧлы 

Даланың балаларымыз. Міне, осы тарихымыз бен жаңа брендті 

байланыстыра отырып, біз Қазақстанды жаңа Қазақстан ретінде танытуымыз 

керек», деген келелі ойды ортаға тастады. Осы орайда, Мемлекет басшысы 

ата-бабаларымыздан аманат-мҧра болып қалған, Алтай мен Атырауды, Арқа 

мен Жетісудың арасында кең кҿсіліп жатқан ҧлан-ғайыр мемлекетіміздің 

«Ҧлы Дала елі» атануына ерекше мазмҧн мен биік мағына беріп отыр. 

«Ҧлы Дала елі» атауы біздің ҧлттық болмысымызды айқындап, 

идеологиялық бағыттағы іс-шараларымыздың қазығы болуға тиіс деп 

есептеймін. Елбасы бір сҿзінде «Қазақ тарихында біз ҧялатын ештеңе жоқ», 

деген аталы сҿзін айтқан болатын. Шындығында, тарих тереңінен Тҽуелсіздік 

биігіне дейінгі аралықта қаншама дҽуір алмасып, қаншама тарихи кезеңдер 

ҿз таңбасын қалдырды?! 

Жуырда ғана Елбасы Біріккен Ҧлттар Ҧйымының Саммитінде ҽлемдік 

мінбеден қазақ тілінде сҿйледі! Ҧлы Дала елі саналатын тҽуелсіз Қазақстан 

Кҿшбасшысының дҥниежҥзінің алдында ана тіліміздің мерейін асқақтатуы – 

барша қазақстандықтардың мерейін асқақтатты. Ҧлтымыздың абыройын 

кҿтерген бҧл оқиға Қазақстан халқына айтарлықтай серпіліс берді. 

Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың ҥлкен мінбеден айтқан ҧтымды 

ҧсыныстарының ішінде БҦҦ штаб-пҽтерін Азияға кҿшіру идеясы кҿп 

талқыланатын тақырыптардың бірене айналдып отыр.  Елбасының бҧл батыл 

ҧсынысы Азия қҧрлығының мҽртебесі мен еліміздің беделін де арттыра тҥсті. 

Осындай елеулі оқиғалар арқылы ҽлем назары Ҧлы Дала еліне бҧрылатыны 

сҿзсіз. 

Біз жоғарыда сҿз еткендей, «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақала «Бо-

лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаланың жалғасы 

іспетті. Яғни, "Ҧлы даланың жеті қыры" мақаласы қазақ халқының ҿзге 

халықтардан ерекшелігі мен артықшылықтарын айтарлықтай кҿрсете  

отырып, сананы селт еткізер,серпіліс берер мағынаға толы тың идеяларды 

жҥзеге асыруға, рухани жаңғыруға кең жол ашатыны сҿзсіз. 

«Кеңістік – барлық нҽрсенің, ал уақыт – бҥкіл оқиғаның ҿлшемі. Уақыт 

пен кеңістіктің кҿкжиегі тоғысқан кезде ҧлт тарихы басталады». Елбасының 

осы бір сҿздері ҧлы мҧраттарды алға қойған ҧлт азаматтарын 

жігерлендіретіні, қанаттандыратыны, шабыттандыратыны сҿзсіз деп 

есептеймін. 
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Аннотация 

Мақалада Елбасымыздың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты еңбегіндегі ата-

бабаларымыздан аманат-мҧра болып қалған, Алтай мен Атырауды, Арқа мен Жетісудың 

арасында кең кҿсіліп жатқан ҧлан-ғайыр мемлекетіміздің «Ҧлы Дала елі» атануына 

ерекше мазмҧн мен биік мағына бере отырып, біздің ҧлттық болмысымызды айқындап, 

идеологиялық бағыттағы іс-шараларымыздың қазығы болуға тиіс жҽне мектеп ҿміріне 

байланысты қажетті дҥниелер қамтылған. 
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Қожа Ахмет Ясауи бала кҥнінен Пайғамбардың (с.ғ.с) сҥннетіне сай 

ҿмір сҥруге тырысыпты. Мҧхаммед Рахим Жармҧхаммедҧлының 1994 жылы 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық кітапханасы сирек кездесетін кітаптар 

жҽне қолжазбалар бҿлімінде Қожа Ахмет Яссауидің ҽкесінен жеткен 

"Нҽсҽбнама" жҽне "Рисалҽ" атты екі жазбасын зерттеу нҽтижесінде, бҧл 

қолжазбада Қожа Ахмет Ясауидің, ҽкесі Шейх Ибраһим Атадан Хазіреті Ҽли 

(к.у) -ге дейінгі шежіресі жазылғанын анықтады. Қожа Ахмет Ясауи 

анасынан бҥлдіршін кезінде айырылды, ҽкесі де жеті жасында қайтыс болды. 

Ҽкесі ақтық демінде Гауһар Шахназ атты қызына: "Қарағым, қызым! Інің 

ҿскенде адамдардың абзалы болады. Оған қҿз-қҧлақ бол."-деп ҿсиет 

қалдырады. Осылайша, ҽпкесі Гауһар Шахназбен бірге тым жас жетім 

қалады. Кейбір деректерде, Сайрам қаласында орналасқан Ҽкесі мен 

анасының кесенесін Қожа Ахмет Ясауидің ҿзі салдырғаны туралы айтылады. 

Қожа Юсуф Хамадани (қ.с) тірі шағында, Абдулхалқ Ғҧждҧуани Хазіретлері 

ҧстазынан, ҿзінен кейінгі ізбасары кім болатынын сҧрайды. Ҧстазы: "Менің 

орнымды Қожа Абдуллаһ Берки басады. Одан кейін, Қожа Хасан Андаки, 

одан кейін Қожа Ахмет Ясауи басады. Ол Тҥркістанға кеткен соң, менің 

ізбасарым сен боласың."- деп жауап береді.Сол себепті, 63 жасқа келгенде 

"Пайғамбарымыз 63 жасында қайтыс болғандықтан, жер ҥстінде одан кҿп 

жҥруден ҧялғанын" айтып, қҧлшылық ҥйінің ауласынан қабірге ҧқсаған 

бҿлме қазып, жер астында ҿмірін жалғастырады. Жер астындағы қҧлшылық 

ҿмірінің дҽл қанша уақытқа жалғасқаны белгісіз. Бірақ, қайтыс болған жылы 

1166 жылы деп бекітілгенін ескерсек, 10 жыл жер астындағы шілеханасында 

қҧлшылықпен оңаша ҿмір кешкенін жҽне 73 жасында арғы ҿмірге 

аттанғанын білуге болады.Қожа Ахмет Ясауи (1093-1166), алғашқы сауатын 

жеті жасына дейін ҽкесінен алады. Жеті жасында ҽкесі қайтыс болған соң, 
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Арыстан Бабтың тҽлім-тҽрбиесінде болады жҽне Ясының мҽшһҥр 

ғалымдарының бірі Шихабуддин Исфижабиден білім алады. Ҽкесінен кейінгі 

қамқоры ҽрі ҧстазы Арыстан Баб (Баба) қайтыс болған соң, оның ҿсиеті 

бойынша Бҧқараға кетеді. Хижридің ҥшінші ғасырынан(Милҽди 9-10 ғасыр) 

бері Ислам ҽлемінің ғылым жҽне мҽдениет орталығы болған Бҧқарада, 

Нақшибҽндия Силсилҽсінің сегізінші алқасы Қожа Юсуф Хамаданиге (қ.с) 

қол беріп, пір тҧтады. Қожа Ахмет Ясауи, 27 жасында ҧстазы Юсуф 

Хамаданимен (қ.с) бірге, Мҽру, Бҧқара, Хҽрат, Самарқанд сияқты Ислам 

орталықтарын аралап, халыққа Ислам жҽне Тасаууф қҧндылықтарын 

тҥсіндіреді. Қожа Ахмет Ясауи, ҧстазы қайтыс болған соң, оның ҥшінші ҿкілі 

ретінде Бҧқарада қызметін жалғастырады. Біраз уақыт ҿткен соң, Тҥркістанға 

кету туралы рухани тапсырма алады. Шҽкірттеріне Ҽбдулхалық Ғҧждҧуани 

Хазіретлеріне байлануды ҿсиет етіп, Ясы қаласына кетеді жҽне ҿмірінің 

соңына дейін осы арада міндетін жалғастырады. Ағаштан қасық пен ожау 

жонып сатумен кҥнін кҿрген Қожа Ахмет Ясауидің тҽрбиелеген шҽкірттері 

білімдерін жетілдірген соң, туған ҿлкелеріне қайтып, Исламды қаз қалпында 

халыққа жеткізуге тырысты. Қожа Ахмет Ясауидің бҥкіл Ислам ҽлеміне дін 

жаю ҥшін таратқан дҽруиштерінің саны 99 мыңға жетеді-мыс. Бҧл кҿрсеткіш 

дҽлме-дҽл тура болмаса да, Ясауи шҽкірттерінің аса кҿп болғанын білдіреді. 

Қожа Ахмет Ясауи Ислам мен тариқат ҽдебін ҿлеңдерімен жеткізді. Кейіннен 

бҧл ҿлеңдер "Хикмет" атымен танылып, 15-16 ғасырларда бір кітапқа 

жинақталып, "Диуани Хикмет" атымен кейінгі ҧрпаққа мҧра боп қалды. Бҧл 

шығарма жай бір ҿлең емес. Бҧл "Хикметтерді" Тҥркі ҽлемін рухани жақтан 

алтын шуаққа шомылдырған сырлы шырағдан деу керек. Ҿйткені, бҧл 

шығарма Тҥркі ҽлемінде исламның кең тарлуына тҥрткі болды. Исламдық 

Тҥркі ҽдебиетінің ескі жауһары "Қҧтты біліктен" кейінгі ең ескі ҽдеби мҧра 

қатарына жататын "Диуани Хикмет", Діни-Тасаууфтық Тҥркі ҽдебиетінің 

алғашқы поэзиялық туындыларына жатады. Қожа Ахмет Ясауи, Ислам 

дінінің Орта Азияда кеңінен таралуына тҥрткі болған, Тҥркі ҽлемінің рухани 

ҿміріне зор ықпалын тигізген дін ғҧламаларының бірі. Толық аты-жҿні 

Ахмет бин Ибраһим бин Иляс. "Пір Тҥркістан", "Хазреті Тҥркістан", "Хазірет 

Сҧлтан", "Қожа Ахмет", "Қҧл Ахмет Қажы" есімдерімен тарихта қалған Қожа 

Ахмет Ясауи Оңтҥстік Қазақстан облысындағы Сайрам (Исфижаб) 

қалашығында дҥниеге келген. Ҽкесі Шейх Ибраһим Ата, анасы Айша Ханым 

(Қарашаш Ана) еді. Ал, ата шежіресі Хазіреті Ҽлидің (к.у) ҧлдарынан 

Мҧхаммед Ханафиге ҧласады.  Ахмет Ясауи (қ.с) тҧрмыс қажеті ҥшін 

ағаштан қасық пен ожау ойып, оны базарда сататын. Оның бір жуас ҿгізі бар 

еді. Оған бір қоржын артып, ішіне ойған қасықтары мен шҿміштерін салып, 

Ясының базарына шығатын. Сатқан қасық пен шҿміштерінің ақшасын 

қоржынының аузындағы қыш қҧмыраға сала беретін. Зат алып, ақшасын 

бермегендердің артынан ҿгізі қайда барса да ілесіп алатын. Ол кісі малдың 

ҿтемін қоржынға салмайынша, оның қасынан еш айырылмайтын еді. 

Ақылсыз малдың бҧлай істеуі, ҽулие иесінің кереметінен болса керек. Ахмет 

Ясауи (қ.с) ақшам уақытнда ҥйіне қайтатын. Базарда қоржынға артық ақша 
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салатындар да бар еді. Ол осы тапқандары мен жҧрттың берген сый-

сияпатын мҧқтаждарға тарататын жҽне арнайы ҿзінің шҽкірттерінің 

қажеттіліктеріне жҧмсаушы еді. Қожа Ахмет Ясауи шҽкірттеріне: "Қҧран 

жҽне Хадис ҥкімдеріне сай ҿмір сҥру, ҽулиелердің сҿзіне қҧлақ тҥру, шариғат 

пен тариқатты біте қайнастырып, бос дҥниеге алданбай, ҽрдайым нҽпсімен 

кҥресу." ҿсиетін қалдырды.Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі Тҥркістан 

қаласының Шымкент жақ кіреберісінен 2 км жерде орналасқан. Алдында 

қызы Рҽбиға Ханымның кіші кҥмбезді қабірі бар.  

Қайтыс бола салысымен қабірінің басына кішкене кесене тҧрғызылған 

еді. Арада екі ғасыр ҿткен соң, Ҽмір Темірдің тҥсінде, оның Бҧқараны ҿзіне 

қарататыны жайында аян береді. Бҧл тҥсті кҿрген Ҽмір Темір Бҧқараға 

жорыққа аттанып, жеңіспен оралады да, жеңісіне шҥкір етіп, рухани 

қолдаушысы Ахмет Ясауиға зиярат етіп Ясыға келеді.1396 жылы Қожа 

Ахмет Ясауидің қарапайым қабірін зиярат еткен Ҽмір Темір, қҧрметке лайық 

сҽулетті кесене салуды ҽмір етеді. Кесененің кейбір ҿлшемдерін ҿзі арнайы 

белгілейді. Сол дҽуірдің атақты сҽулетшісі Қожа Хусейн Ширазидің жоба 

жетекшілігімен қҧрылысы басталады. Кесене, Орта Азия сҽулет ҥлгісіне сай 

тҧрғызылды. Сыртқы қабырғалары реңді шыны кірпіштермен безендіріліп, 

жоғары тҧсына қҧран аяттары жазылды. Қабырғаларының басқа бҿлігінде 

Куфа хат жазба ҥлгісімен бірнеше дҧға жазылған. Кесененің ҥлкен есігінде 

"Бҽбҧ'с Садат, Мҽғдану'с Сағадат. Хҧббҥ'с Садат, Мифтахҧ'с Сағадат."- деген 

арабша жазу жазылған. Қазақша мағынасы: "Сеиддер қақпасы, бақыттың 

кені. Сеидті сҥю, бақыттың кілті." (Садат - тариқаттағы мырзалар деген 

мағынада қолданылады). Қҧрылыс аумағы 3 мың шаршы метрді 

қамтиды.Мҽңгі ҿмірге кеткеніне 200 жыл болғанда, Ҽмір Темір Хан оның 

ескі кесенесін жаңалатып, сҽулетшілерге айбынынан ат ҥркетін керемет 

кесене тҧрғызады.Дҽуірінің айрықша сҽулет туындысы болған бҧл кесененің 

салынуына екі жыл уақыт кетті. Кесене аумағына, Ҽмір Темірдің ҽмірімен 

мешіт, ғибадатхана, ас бҿлмесі жҽне т.б. қызмет кҿрсету ҥйлерінің 

салынуымен ҥлкен аулалы ескерткішке айналады. Айбынды қҧрылыс 

тамамдалған соң зияратқа келген Ҽмір Темір, Ясы қаласының жоқ-жітігіне 

берілуі ҥшін қомақты садақа береді. Кесене мен айналасындағы қызмет 

кҿрсету ҥйлерінің қажеттіліктері ҥшін ауласын дҿңгелектеп қоршап, Ясы 

каналдарынан су кҽрізін тартқызады.Ҽмір Темірдің бірде-бір соғыста 

жеңілмеуінің сыры, ҿмір бойы ғалымдар мен ҽулиелерге ҥлкен қҧрмет 

кҿрсеткенінің арқасы болса керек. 

Қожа Ахмет Ясауиден бастап  Шҽкҽрім, МҽшҺҥр Жҥсіп 

бабаларымызға дейінгі жҽне т.б. ҽулие бабаларымыз қалдырған рухани 

мҧралардың бҽрі де Қҧранның сырларынан, хадистің шындығынан сҿз 

қозғайды. Бҧл жҿнінде «Ҿлең деп қарапайым қапы қалма, Қҧдай сҿзі, 

Қҧранның переуаты»  деп ескертеді   МҽшҺҥр Жҥсіп атамыз. 

Қожа Ахмет Ясауи бабамыз: 

«Хикметімнен- талаптыға нҧр жауар, 

Бҧзық ойлы бейбақ одан қҧр қалар. 
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Хикметімді надан ғана ҧқпайды, 

Діліқара- кҽусар берсең жҧтпайды. 

 

Хикметімді оқыса егер пенде кім?- 

Перзентім де, шҽкіртім де сол менің» ,- 

дейді Ясауи бабамыз. 

Бҥгінгі таңда, Қожа Ахмет Ясауи кесенесі, һҽм діни һҽм бағалы сҽулет 

туындысы ретінде дҥниенің тҿрт бҧрышынан келген саяхатшылар мен 

зияратшылардың ҥзіліссіз бас сҧғатын орнына айналды. 
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Аннотация 

В этой статье основные направления развития национальных духовных ценностей, 

являющихся одним из способов обновления сознания молодого поколения. 

«Diwoman Hikmet» является значительным условием в духовном и нравственном 

воспитании большого количества преподавания и обучения. Одной из основных тенденций 

на пути радикального обновления Казахстана является анализ и анализ того факта, что 

мудрость нашего великого мыслителя К.Я. Яссауи, которая пропагандирует моральные 

ценности на пути к молодому поколению, является незаменимым инструментом для 

вечных ценностей всех людей. 

Ключевые слова: духовное возрождение, ориентация на будущее, национальные 

ценности, нравственные принципы, вечные ценности, великая философия, идеи мудрости. 

Аnnotation 

In this article, the main directions of development of national spiritual values, which are 

one of the ways to update the consciousness of the young generation, are touched upon in the 

program article ―The Future for the Future: Spiritual Update‖, published on April 12, 2017 by 

the First President of the Republic of Kazakhstan N.А. Nazarbayev, "Diwoman Hikmet" is a 

significant condition in the spiritual and moral education of a large number of teaching and 

learning. One of the main trends in the radical renewal of Kazakhstan is the analysis and 

analysis of the fact that the wisdom of our great thinker K.Ya. Yassawi, which promotes moral 

values on the way to the younger generation, is an indispensable tool for the eternal values of all 

people. 

Key words: spiritual rebirth, future orientation, national values, moral principles, eternal 

values, great philosophy, ideas of wisdom. 
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ҦЛЫ ДАЛАНЫҢ  ТАРИХИ ТАМЫРЫ 

 
А.Е.Аблаева. Ш.Б. Алиакбарова 

Тҥркістан  облысы. Облыстық ҽдістемелік орталығының ҽдіскерлері 

М.У.Умаров 

Кентау қаласы, «Қарашық» жалпы орта мектебінің директоры 

 

Ҧлы даланың  тарихи тамыры сонау Сақтардан бастау алатын Ҧлы 

даланың рухты ҧрпақтары мынау дҥние ғаламда талай соғыстарды басынан 

ҿткеріп, талай қанқҧйлы жаулармен текетіреске тҥсті. Қаншама ғасырлар 

ҿтті, қаншама ҧрпақтар жаңарды, бірақ, мақсат пен мҥдде ҿзгермеді. Ол 

ҿзгермейтін мҽңгілік мҥдде мен мақсат мынау ҧлан-байтақ қасиетті жерді 

қорғау еді. Сол асулары кҿп  мақсат Қазақ хандығын тізгіндеген хандар мен 

батырлардың, кешегі ХХ ғасырдың басындағы Алаш ҧлдарының ҧлы 

арманына айналды. «Ҧлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың 

кҿзқараспен» пайымдауға мҥмкіндік тудыратын ҧлы идеялары мемлекет 

дамуының басты кҿрсеткіштері  деуге болады. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында 

«Қазақстаның қасиетті рухани қҧндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі 

жерлерінің географиясы» жобасын жасау керектігін атап ҿтіп, рухани, 

қастерлі жерлеріміздің біртҧтас желісін тҥзуді тапсырған еді. Осыған сҽйкес, 

«Оңтҥстік Қазақстан облысының  тарихи орындары мен киелі жерлері» жи-

нағында Сайрамдағы сансыз баб, Тҥркістандағы тҥмен баб, бабтардың бабы 

–  Арыстан баб сияқты киелі орындарды фотоальбомға топтастырылды. Қожа  

Ахмет Яссауи, Ибрагим ата, Қарашаш ана, Аппақ Ишан сҽулет кешені, Баба 

тҥкті Шашты Ҽзіз, Қарабура ҽулие, Домалақ ана кесенесі туралы мҽліметтер 

жастарға елін, жерін кіршіксіз сҥюге, тамырлы тарихын терең білуге мҥмкін-

дік бермек.  Сауда мен қолҿнердің орталығы – Отырар қалашығы, Ақ 

орданың астанасы – Сауран, қола дҽуірі мен темір ғасырының басында тасқа 

қашалған Боралдай жҽне Қаратау тауларындағы Келіншектау жотасының 

баурайында орналасқан Арпаҿзен петроглифтері ҧрпақ танымын кеңейтіп, 

ой-ҿрісін ҿсіре тҥспек. Нҧх пайғамбардың кемесі қалған қасиетті Қазығҧрт 

қорғаны, аңызға толы Ақмешіт  ҥңгірі, сирек кездесетін, жойылып бара жат-

қан жануарлар мен ҿсімдіктердің бай қазынасы Ақсу-Жабағылы қорығы, же-

расты тауларымен, кҿркем пейзажымен, қайталанбас ландшафтымен баурап 

алатын Қасқасу шатқалы, Қаратау мемлекеттік қорығы, суы емдік қасиетке 

ие Қызылкҿл, 500 жылдық тҧт ағашы ҿсіп тҧрған Қарнақ қалашығы сияқты 

туған жердің тау-тасын, ҿзен-кҿлін кейінгі буын біліп ҿсуі тиіс. 

Елбасы айтқандай, бҧл  жобалар «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

жалғасына айналады. Болашақ ҧрпаққа ҿткеніміз жҽне ортақ 

қҧндылықтарымызды  таныту арқылы тҿл тарихымызды жаңғыртып, рухани 

тҧғырымызды нығайтып, ҧлттық мҽдениетімізді ҧлықтап отыруымыз керек. 

Елбасының «Ҧлы даланың  жеті қыры» мақаласы– сананы жаңғыртып, 

тҽуелсіздігімізді одан ары кҥшейтуге бағытталған, ҿткен тарихты тереңірек 
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біліп, қҧндылықтарды қадірлеуге жетелейтін қҧнды еңбек.  Мемлекет  

басшысы қазақтың кең байтақ даласын мекен еткен ежелгі кҿшпенді 

халықтың бҥгінгі ҧрпағының жеті кереметін атап кҿрсетті. Алғашқысы атқа 

міну мҽдениеті, металл ҿндіру  технологиясы,  «аң стилі ҿнері», ―Алтын 

адам", ―Ҧлы Жібек жолы‖ жҥйесі, қазақ елінің  бренді  - алма мен 

қызғалдақтар. 

Елбасының тарихқа  деген  қҧрметін бағалай отырып, ҧлттық 

тарихымызды жастарға танытуымыз қажет. Тарихтың ҿткен ҿмірден сыр 

шертіп қана қоймай, жарқын болашаққа да қызмет ететіні  айқын. [1] Нақты 

айтқанда, атқа  міну мҽдениеті, қару-жарақ қҧралдарын ғажайып 

шеберлікпен  жасау, металл ҿндіру, тау-кен ісін ҿркендету, арғы ата-

бабаларымыздың кҿркемдік кҿзқарасын, жаратылыспен, қоршаған ортамен 

біте қайнасқанын айна-қатесіз танытатын аң стилі ҿнерін, ғаламдық ҿркениет 

тарихындағы ҧлы қҧбылыс – «Алтын адам» мен кҥміс кеседе жазылған 

таңбаларын, «ҧлы кҿшпенділер империяларының» яғни тҥркі ҽлемінің алтын 

бесігінің мҽні мен мҽнісін, Еуразия қҧрлығының бел омыртқасы Ҧлы Жібек 

жолының тарихи-мҽдени қызметін, сондай-ақ ҧлттық, тарихи сананы, 

шығармашылық-интеллектуалдық мҽдениетті кҿркейтетін «Архив-2025» 

бағдарламасын мҥлтіксіз жҥзеге асыру, ел, мемлекет, халық, мҽдениет, ҿрке-

ниет, тҧлғатану тарихына байланысты беймҽлім мҽдени, тарихи, ҽдеби 

қҧжаттарды ғылыми айналымға қосу, мың қырлы, мың сырлы Ҧлы дала елі 

тілі мен мифологиясының айнасы – Дала фольклоры мен кҿне сарындарының 

антологиясын жҥйелілікпен, антология етіп жасау жҽне «заманауи цифрлық 

форматқа» кҿшіру ҽрі қазіргі заманғы аудиторияға лайықтау, ауызша жҽне 

ҽншілік, кҥйшілік, жыршылық дҽстҥрді жаңартуда «кҿнерген сҿздер мен 

мҽтіндерді суреттерімен қоса беруге, айқын видеоматериалдар формасында 

ҧсыну», зерттеу экспедицияларын ҧйымдастыру, ҧлттық тарихтың ҿзекті, 

кҿкейкесті оқиғаларын кино ҿнері мен телевизияда кҿрсету.  Мемлекет 

басшысы  «Қазақ ҧлты этногенезінің негізгі элементтерін» айрықша 

кҿрегендікпен айғақтап, «Ҧлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың 

кҿзқараспен» пайымдауға мҥмкіндік тудыратын ҧлы идеялары мемлекет 

дамуының басты кҿрсеткіштері деуге болады. 

Ҧлы  Жібек жолының тарихына зейін аударсақ, гректің ҽйгілі 

тарихшысы Геродот (б.з.д. 490-425) «Тарих» дейтін ҧлы еңбегінде Парсы 

билеушісі Кирдің сақ еліне жорығын баяндау барысында Дала Жібек жолы 

деген жазба дерек атау бар.  Мҧның  сырын тарихшы, этнограф, жазушы 

Зейнолла Сҽнік Жібек жолының солтҥстік тармағын «Дала Жібек жолы» деп 

жазады. 

Қытай оқымыстысы Су  Бихай «Қазақ мҽдениетінің  тарихы» дейтін 

монографиясында «Далалық Жібек жолының» тарихы тым ертеден 

басталатындығын яки Ішкі Қытайда шу дегенді жібек ҿндіру бастамасымен 

жібек бҧйымдар солтҥстікке тасымалданған. Бҧлар «Қазақ даласының батыс 

қиыр  шеті арқылы Еділ, Жайықтан ҿтіп, Еуропаға барып жететін». Ендігі бір 

тармағы – «Кҥнес ҿзенін  бойлап отырып, Алмалық қаласына барады. 
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Алмалық қаласы – оңтҥстік пен солтҥстік бағыттағы  Жібек жолының 

тҥйісетін жері. Су Бихайдың кҿрсетуінше, Алтайдың кҥнгейі мен теріскей 

жағында  екі жол бар екен. Соның  бірі – Қара Ертістен Зайсанға созылып, 

сонан Балқаш пен Арал теңізінің солтҥстігіндегі Дешті Қыпшақ арқылы 

Каспий мен Қара теңіздің солтҥстігіндегі Оңтҥстік орыс жағына жетеді» 

(209-бет). «Қазақ  даласы – деп жазады Су Бихай – осы бір тарихи кезеңде 

Еуразияны тҧтастыратын ҥлкен Жібек жолының орталық аймағына 

айналды».[2] 

«Далалық Жібек жолы» – Ҧлы дала елінің мҽдени ҿмірінде, тҧрмыс-

тіршілігінде айтулы жаңалықтарға жеткізді. Дала  Жібек жолының кҿне 

тарихын, қазақ мҽдениетіне тигізген шарапатын зерделеген тарихшы З.Сҽнік 

Жібек жолының негізгі сақ дҽуірінен басталатындығын, біздің ата-

бабаларымыздың грек еліне жасаған «Скифтер жорығы» тҧсында кҿрініс 

тапқанын, сонымен қатар жапон ғҧламалары Жа Тын Жузо мен Шян Дау 

Шыңзының Дала Жібек жолы жайында осындай дҽйекті тҧжырым жасағанын 

байыптаған. 

Ҧлы  Далада VІ-ХІ ғасырларда қала ҿркениеті қанат жайғаны мҽлім. 

Егіншілік, қолҿнері, кен қорыту ісі, сауда, мал шаруашылығы, 

экономикалық-мҽдени байланыстар (Батыс пен Шығыс мҽдениетінің ҿзара 

қарым-қатынасы) ҿркендеді. Батыс Тҥрік қағанаты ҧйымдасуының 

нҽтижесінде алмасы аттың басындай, ҿрігі ҿлке тасындай Жетісу аймағы 

тоғыз жолдың торабында орналасқандықтан, мҽдениеті мен экономикасы 

жоғары деңгейге кҿтерілгенді.[3] 

Ҧлы  Жібек жолының Қазақ даласына, оның бір қыры, жалпы ел 

ҽдебиетіне, халық шығармашылығына, ҧлттың кҿркем ойы мен санасына 

тигізген шарапаты орасан. Бҧл  ретте кҿркемдік ҽлемі бай «Қырымның 

қырық батыры», «Тотының қырық тарауы», «Бақтиярдың қырық бҧтағы», 

«Лҽйлі-Мҽжнҥн», «Таһир-Зуһра», «Мҧңлық-Зарлық», «Перғауын мен Мҧса», 

«Шаһижиһан» жҽне т.с.с. қисса-дастандарды «Жібек жолы жырлары» деп 

атау (Зейнолла Сҽнік анықтамасы) тарихи кҿзқарас тҧрғысынан дҧрыс. 

Бір айта кетерлік жайт, ҧлы Тҧран елінің қасиетті бір бҿлшегі, Ҽбіш 

Кекілбайҧлы кҿрсеткендей, «мың қҧпия, мың жҧмбақ ордасындай» 

Маңғыстау нағыз жеті жҧрт келіп, жеті жҧрт кеткен, «палеонтология мен 

тектоника, планетология мен стратиграфияның оқулығы» (геолог 

Н.Андрусовтың байламы) деуге лайықты.  Заманды, тарихты, кҿнеліктерді 

кҥмбірлете сҿйлеткен ҧлы суреткер Ҽбекең Маңғыстауды мекендеген ежелгі 

жҧрттардың этнонҽсілдік, ҿркениеттік, дҥниетанымдық ҿзгерістерін, 

топонимдер мен гидронимдер ҽлемін, ономастикалық ҧғымдарын, ру-

тайпалық тҥзілісін терең де биік ой-парасатпен пайымдап, мынадай пікір 

ҿрбітеді: «Бес ҿгіз, тҽнкі (таңғут), бҽйті (байыт), бесбҧлақ – бесбуляк – бес 

бҽлік, ҽмір, еміл, аусары (афшар), қарқын, бозашы, айладыр, шайыр, шетпе, 

қаңға, ерсары, кертті, қошқар, оғланды, онды, дҿнішман, ҽңеже, шытжа, 

мерет, тҥбіжік, бҧрыншық, сенек, сҥмса, ҥдек, басыгҥрлі, жазыгҥрлі, байтақ, 

алан қала, ноғай тҿбе, уа сынды топонимдер, алшын, байҧлы, адай, 
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қызылқҧрт, масқар, таз, ноғай, маңғыт, бҧзау, айтумыс, жеменей, мҧңал, 

тобыш, ақпан, балықшы, кедей (кҥдей), байбол, тіней, ҽйтей, бегей, жомарт, 

жары, қырық мылтық, ҽлмембет, тҽзіке, қосай, қалша, матай, қараш, қожағҧл, 

шоғы, мҧңал, ҽли, бҽйімбет, бегімбет, ҿрҿзек, қалша, абдал, т.б. этнонимдер 

хазар-хорезм, қаңлы-ҥйсін, оғыз-қыпшақ, ноғайлы-қыпшақ, қыпшақ-моңғол 

одақтастықтары тҧсындағы миграциялық, этногенетикалық процестерден 

хабар бергендей».[4] 

Қазақ  поэзиясына философия, музыка, сыршылдық тҽн. Бҧған қоса 

тарихи-географиялық ҧғымдар,  ерекшеліктер, даңқты шаһарлар жыраулар 

мен жыршы ақындар поэзиясының кҿркемдік-стилистикалық қҧрылымына 

ҿзгеше рең, шырай дарытқан.  Орыс ғалымы М.Ломоносов Қазақ даласын 

Азияға қараған терезе деген-ді. Ҿйткені  ресейлік саудагерлер Ҧлы Дала 

арқылы ғана Ҧлы Жібек жолына қосылуға мҥмкіндік туғызатыны белгілі. 

Сондықтан да Солтҥстікте  мекендеген  қазақтар мен Ресей арасындағы 

трансқҧрлықтық сауда жолдарының арасындағы саяси-дипломатиялық 

қарым-қатынастарды реттеуге қосқан сҥбелі ҥлесі ҥшін Ресей патшайымы 

Елизавета Петровна (1741-1761) 1742 жылдың 30 тамызында баһадҥр 

қолбасшы, би Шақшақ Жҽнібек Қошқарҧлына 1-ші дҽрежелі тархан атағын 

берген еді.[5] 

Ел  Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» 

атты бағдарламалық мақаласы тҥп-тамыры неше мыңжылдықтарға тірелетін 

Ҧлы Дала ҿркениетін білгірлікпен, даналықпен, кҿсемдікпен баяндауы тҿл 

тарихымыз мҽдениетіміздің ҥшінші мыңжылдықта не істеуіміз керектігіне, 

ҽлемдік ҿркениет жҥзінде мемлекетіміздің мҽртебесі, абыройы биік болуына 

даңғыл жол ашады.  Іргетасы берік жалпыадамзаттық қҧндылықтарға ерекше 

бай   Тҽуелсіз Ел екенімізге айқын айғақ. Жҽне де Ҧлы даланың асылдары – 

адамзат  тарихына ортақ игілік пен қазына екендігі анық. 

Тҽуелсіздігіміз баянды, елдігіміз ғҧмырлы болсын! 
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Түйіндеме 

Н.Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласы тҥп-

тамыры неше мыңжылдықтарға тірелетін Ҧлы Дала ҿркениетін білгірлікпен, 

даналықпен, кҿсемдікпен баяндауы тҿл тарихымыз мҽдениетіміздің ҥшінші 

мыңжылдықта не істеуіміз керектігіне, ҽлемдік ҿркениет жҥзінде мемлекетіміздің 

мҽртебесі, абыройы биік болуына даңғыл жол ашады.   «Ҧлы даланың жаһандық 

тарихтағы орнына тың кҿзқараспен» пайымдауға мҥмкіндік тудыратын ҧлы идеялары 

мемлекет дамуының басты кҿрсеткіштері  деуге болады.Ҧлы даланың  тарихи тамыры 

сонау Сақтардан бастау алатын Ҧлы даланың рухты ҧрпақтары мынау дҥние ғаламда 

талай соғыстарды басынан ҿткеріп, талай қанқҧйлы жаулармен текетіреске тҥсті. 
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Қаншама ғасырлар ҿтті, қаншама ҧрпақтар жаңарды, бірақ, мақсат пен мҥдде 

ҿзгермеді. Ол ҿзгермейтін мҽңгілік мҥдде мен мақсат мынау ҧлан-байтақ қасиетті 

жерді қорғау еді. Сол асулары кҿп  мақсат Қазақ хандығын тізгіндеген хандар мен 

батырлардың, кешегі ХХ ғасырдың басындағы Алаш ҧлдарының ҧлы арманына айналды. 

Түйінді сөздер: Н.Назарбаевтың  Ҧлы Даланың жеті қыры бағдарламасының 

мақаласы 

Аннотация 

Глава страны Н.Назарбаева «семь граней Великой степи» - статья программного 

корни, сегодня это одно из сколько-резиденты білгірлікпен цивилизации Великой Степи, 

мудро, нашей культуры, нашей истории в третьем тысячелетии необходимость 

кҿсемдікпен какие-либо данные, описание, статус нашего государства и мировой 

цивилизации, фактически, открывает перспективы высокого достоинства. 

«Вместо точки зрения глобальной истории великой степи целины» можно сказать, 

что ключевые показатели, позволяющие судить в идеи развития государства. 

Это потомки великой степи в мире много войн, которые начала еще в начале 

Сақтардан дух Великой степи ғаламда исторические корни претерпели немало 

смертельной жаулармен к противостоянию подключаются цвета. Сколько веков прошло, 

сколько поколений обновился, но, не изменились цели и интересы. Вот она и цель вечной 

неизменности интереса на обширном защиты святой земли. Много тех ханов и батыров 

Казахского ханства цель перевалы на заправке, вчерашние мечты сыновей Алаша стал в 

начале ХХ века. 

Ключевые слова: Статья Н.Назарбаева  в программе семи аспектов Великой Степи 

Annotation 

"Instead of the point of view of the global history of the great steppe virgin lands" we can 

say that the key indicators to judge the ideas of development of the state. 

The descendants of the great steppe in a world of many wars, which began in the early 

Stardan the spirit of the great steppe Alameda historical roots undergone many deadly 

confrontation galarmin to connect color. How many centuries have passed, how many 

generations have been updated, but the goals and interests have not changed. Here it is and the 

purpose of the eternal immutability of interest for extensive protection of the Holy land. Many of 

those khans and batyrs of the Kazakh khanate goal passes at the gas station, yesterday's dreams 

the sons of Alash became in the early twentieth century the descendants of the great steppe in a 

world of many wars, which began in the early Stardan the spirit of the great steppe Alameda 

historical roots undergone many deadly confrontation galarmin to connect color. How many 

centuries have passed, how many generations have been updated, but the goals and interests 

have not changed. Here it is and the purpose of the eternal immutability of interest for extensive 

protection of the Holy land. Many of those khans and batyrs of the Kazakh khanate goal passes 

at the gas station, yesterday's dream sons Alash became in the early twentieth century. 

The main of the country Nursultan Nazarbayev "the seven faces of the great steppe" - art 

software roots, today it is one of many resident bilke civilization of the great Steppe, wisely, our 

culture, our history in the third Millennium the need csempe any data, description, status of our 

country and world civilization, in fact, offers the prospect of high. Home of the country 

Nursultan Nazarbayev "the seven faces of the great steppe" - article software roots, today it is 

one of many resident bilke civilization of the great Steppe, wisely, our culture, our history in the 

third Millennium the need csempe any data, description, status of our country and world 

civilization, in fact, opens the prospects of high dignity. 

Keyword: Article of the Head of state in the program of seven aspects of the great Steppe 
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ҦЛЫ ДАЛАНЫНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫН ҦЛЫҚТАУ – ҦРПАҚ ПАРЫЗЫ 

 
Орнықбаева Ботакҿз Абдулашимқызы, 

Ордабасы ауданы, Амангелді атындағы 

жалпы орта мектебінің педагог-ҧйымдастырушысы, 

музыка пҽнінің мҧғалімі 

                                                                                        

«Ҧлы Даланың жеті қыры» атты Президенттің мақаласы кҥллі қазақтың 

бойында ҧлттық мақтаныш пен ҧлттық намысты, ҧлтжандылық пен 

отансҥйгіштікті дамытатын қҧрал, һҽм тҿлқҧжат. Ҧлттық қҧжатқа айналатын 

жазбаны тебіренбей, толғанбай оқи отырып, сан тҥрлі ойға шомасың, ҧлы 

даланы мекен еткен халықтың рухани қҧндылықтарының аса мол екендігіне 

кҿзіңді жеткізе тҥсесің. Терең толғанысты мақаланың жҧртқа берері ҿте кҿп. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты 

тарихи –кең тынысты, ҽр тарауы ҧлттық идея секілді ғажап мақаласын 

оқыған ҽрбір қазақтың кеудесін зор мақтаныш сезімі кернегені анық. 

Ҿйткені, мақала ҧлы даланы мекен еткен қазақ ҧлтының бай тарихын, 

ҿмірлік ҧстанымдары мен тҥбі бір тҥркі жҧртының қҧндылықтары туралы 

жаңаша кҿзқарастағы ой тудырады. Сонысымен баршамыздың жҥрегімізді 

жаулап, кҿңілімізді баурай тҥседі.  

Бҧл мақала қазақ xалқының тариxын тереңдеткен мақала. Иҽ, біздің 

бабаларымыздың асыл аманаты орындалды. Рухани тҧрғыдан ҿстік, ҿндік, 

жетілдік. Қазақтың ҿмір салты дербес болғаны бҥгін кҥллі ҽлемге белгілі 

болып отыр. Оны ендігіде ешкім де жоққа шығара алмақ емес. Даңқты 

бабаларымыз кҿшпелі дала мҽдениетін қалыптастырып, табиғатпен 

ҥйлесімде ҿмір сҥрген. Соның нҽтижесінде ҧрпаққа мҧра қылып, бай тарих, 

ҿшпес із қалдырды. Олар – біздің ажырамас қҧндылықтарымыз. «Ҧлы 

Даланың жеті қыры» — «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаланың заңды жалғасы. Идеялық жемісі. Дҽл осы 

мақаланың мынадай артықшылықтарын атап ҿткім келеді.  

«Ҧлт тарихындағы кеңістік пен уақыт» - тарих, «Атқа міну мҽдениеті» -

этнография, «Ҧлы Даладағы ежелгі металлургия» - экономика мен 

индустрия, «Аң стилі» - мҽдениеттану мен бейнелеу ҿнері, «Алтын адам» - 

археология, «Тҥркі ҽлемінің бесігі» - тарихи география, «Ҧлы Жібек жолы» - 

тарих пен нарық, «Қазақстан – алма мен қызғалдақтың отаны» - ботаника, 

«Тарихи сананы жаңғырту» - саясаттану, «Ҧлы Даланың ҧлы есімдері» - 

ҽлеуметтік философия мен ҽлеуметтану, «Тҥркі ҽлемінің генезисі» - тарихи 

код пен генетика, «Ҧлы Даланың ежелгі ҿнер мен технологиялар музейі» - 

ҿнертану, «Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы» - ҽдебиет, 

фольклор, саз ҿнері, «Тарихтың кино ҿнері мен телевизиядағы кҿрінісі» - 

кино, театр ҿнері Байқасаңыз «Ҧлы Даланың жеті қыры» атты Елбасы 

мақаласы осындай салаларды қамтыған екен. Бҧл салалардың барлығы бір – 

бірімен сабақтас, қҧрамдас десек те болады. Алайда тарихсыз болашақ жоқ.  

«Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы» тарауы, дала 



377 

фольклоры мен музыкасынан бастау алады. Мҧнда Ҧлы дала мҧрагерлерінің 

ҿткен мыңжылдықтағы халық ауыз ҽдебиетінің таңдаулы ҥлгілері – 

ертегілері, аңыз-ҽфсаналары, қиссалары мен эпостары жинақталады. 

Сонымен қатар қазақтың қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай жҽне басқа да 

дҽстҥрлі музыкалық аспаптарымен орындауға арналған маңызды туындылар 

топтамасын – «Ҧлы даланың кҿне сарындары» жинағын басып шығару 

қажет. Ҧлы Даланың фольклоры мен ҽуендері заманауи цифрлық форматта 

«жаңа тыныс» алуға тиіс. Ауызша жҽне музыкалық дҽстҥрді жаңғырту қазіргі 

заманғы аудиторияға жақын ҽрі тҥсінікті форматта болуы керек. Атап 

айтқанда, кҿнерген сҿздер мен мҽтіндерді суреттерімен қоса беруге, айқын 

видеоматериалдар формасында ҧсынуға болады. Музыкалық дыбыстар мен 

ҽуендер табиғи аспаптармен ғана емес, олардың заманауи электронды 

нҧсқалары арқылы да шығарылуы керек.  

Ендігі мҽселе – осы қойылған мақсат – міндеттерді іске асыруға қоғам 

болып атсалысу. Жҧмылған жҧдырықтай бірлік танытуға тиіспіз. «Бар қазақ 

– бір қазақ» деп кҥш қосуы керек. 

«Кеңістік – барлық нҽрсенің, ал уақыт – бҥкіл оқиғаның ҿлшемі. Уақыт 

пен кеңістіктің кҿкжиегі тоғысқан кезде ҧлт тарихы басталады». Елбасының 

осы бір сҿздері ҧлы мҧраттарды алға қойған ҧлт азаматтарын 

жігерлендіретіні, қанаттандыратыны, шабыттандыратыны сҿзсіз деп 

есептеймін. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың осынау мақаласы, қай жағынан алып 

қарасақ та, ҧлттың ҧлылығын, қазақ даласының ғажаптығын, тҥркі 

халықтарының рухани жақындығын алға тартып қана қоймай, оны тарихи 

астармен, деректермен тҧздықтайды, айшықтайды. Сол арқылы болашаққа, 

ертеңгі кҥнге бағдар жасайды. Толғамдары арқылы таразылай тҥседі. «Кеше 

не бітірдік? Бҥгін қандай істі қолға аламыз? Ертең нендей істерді жҥзеге 

асыруға тиістіміз?» деген секілді кҿптеген сҧрақтарға дайын жауаптар береді. 

Бізді де толғандырады. 

Меніңше, «Ҧлы Даланың жеті қыры» мақаласы ҿнертануға, 

киноиндустрияға, тарихқа қатысты болсын, басқаға қатысты болсын, бҽрібір. 

Ҿйткені мҧндағы мақсаттар мен мҧраттар бір. Ҧлттың кемел келешегі ҥшін 

жасалатын қадамдар ғана бізді Мҽңгілік ел ретінде жаһанға ҽйгілейді. 

Санасы жаңғырған ҧлт қана тҥп тамырының қайда екеніне зер салып, 

келер кҥннің қамына кіріседі. Уақыт атаулының қҧнын біледі. Ҽр сҽтін қадір 

тҧтады. Ҽрқайсымыз мынау кең – байтақ даланың гҥлденуіне қарлығаштың 

қанатымен су сепкендей болса да ҥлесімізді қосқанымыз абзал. 

«Ҧлы Даланың жеті қыры» атты мақала – ҧлттық мемлекеттің айнасы. 

Тҥбі бір тҥркі ҽлемінің бойтҧмары деуге де болатын секілді. Мақала негізінде 

елімізде ҽлі кҿптеген жҧмыстар қолға алынып, қыруар тірліктер 

тындырылатынына сенімім кҽміл. 

Қай кезде де қазақ халқы «жеті» сҿзін жанына жақын кҿрген. Сондықтан 

да болса керек, «Жеті қазына», «Жеті атаға дейін қыз алысуға болмайды», 

«Жеті қат кҿк», «Жеті жоқ», «Жеті ғашық» деген жанымызға жақын ҽрі 
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таныс ҧғымдар бар. Ҽрқайсысының ҿзінің сипаттамасы болатыны да белгілі. 

Қазақты қойыңызшы, жеті саны ҽлем жҧрты ҥшін де айрықша таңба деуге 

болатын секілді. Неге екені белгісіз, тҧла бойы ашылмаған қҧпияға толы 

сынды кҿріне береді. Ҽлем халықтары оны қасиетті, тылсым, таңғажайып, 

бақыт пен сҽттілік ҽкелетін сан деп баға береді. 

Бҧл кездейсоқтық шығар кім білсін?! Бір анығы Елбасының «Ҧлы 

Даланың жеті қыры» атты мақаласы да қасиетті жеті санымен аталып тҧр. 

Ҧлы даланың жеті қырын ҧлықтау – ҧрпақ парызы! 
Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. Қ.Р Президентінің «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы, Егемен Қазақстан, 21 қараша, 

2018ж 

2. «Мҽңгілік ел» Патриоттық актісін тҥсіндіру бойынша ҽдістемелік қҧрал-Астана: 

Ы.Алтынсарин атындағы Ҧлттық білім акедемиясы, 2016ж 

 
Аннотация 

«Ҧлы даланың жеті қырын ҧлықтау-ҧрпақ парызы» атты мақалалада, 

Елбасымыздың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласындағы «Дала фольклоры мен 

музыкасының мың жылы» - ҽдебиет, фольклор, саз ҿнері, аясында жазылып оларды 

сабақтарда пайдалану жолдары туралы нақты ҧсыныстармен кҿрсетілген. «Дала 

фольклоры мен музыкасының мың жылы» тарауы, дала фольклоры мен музыкасынан 

бастау алса, қазақтың қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай жҽне басқа да дҽстҥрлі 

музыкалық аспаптарымен орындауға арналған маңызды туындылар топтамасын мектеп 

бағдарламасында пайдалану тҽсілдері мақалада кең кҿлемде қамтылған. Сондықтан да 

мақаладағы қҧндылықтар мектеп мҧғалімдері мен оқушылыры ҥшін тиімді материал 

болып есептелінеді. 

Аннотация 

В статье «Долг потомков-возвышение семи граней великой степи» по статье 

Елбасы «Семь граней великой степи» в рамках «Музыки тысячелетней давности и 

степного фольклора» описываются литература, фольклор, музыкальное искусство и 

даются конкретные предложения по их использованию на уроках. 

В статье широко освещено использование «Музыки тысячелетней давности и 

степного фольклора»,с которой и начинается степной фольклор и музыка, а также 

методы исполнения важных произведений школьной программы для казахского кобыза, 

домбры, сыбызгы, сазсырная и других традиционных музыкальных инструментов. 

Поэтому материал статьи считается ценным для учителей школы и учеников. 

Annotation 

The article ―The duty of descendants is the elevation of the seven facets of the great 

steppe‖ under the article ―Seven faces of the great steppe‖ in the framework of the ―Music of 

thousands of years old and steppe folklore‖ describes literature, folklore, musical art and gives 

specific suggestions on their use in the classroom. 

The article widely covers the use of the ―Millennial-old Music and Steppe Folklore‖, 

which begins the steppe folklore and music, as well as the methods of performing important 

pieces of school curriculum for the Kazakh kobyz, dombra, sybyzgy, sazyrny and other 

traditional musical instruments.  Therefore, the material of the article is considered valuable for 

school teachers and students. 
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ҾСКЕЛЕҢ ҦРПАҚҚА ПАТРИОТИЗМДІ НАСИХАТТАУДА 

ҾЛКЕТАНУ БАҒЫТЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ 

 
Аушахманова Бақытгҥл Тҿлегенқызы 

Павлодар облысы білім беру басқармасының 

Білім беруді дамытудың инновациялық орталық ҽдіскері 

 

«...Туған ел, туған жерім – «Керекуім» 

Сапырған кҥн астында қызыл дҽнін 

Ҿссем де қҧшағында ажырамай 

Кҿркіңе кҿрмегендей қызығамын......» 

М. Ҽлімбаев 

 

Қазақстан Республикасының Тҧңғыш ПрезидентіН. Ҽ. Назарбаев2017 

жылғы 13 сҽуірінде бағдарламалық мақала тапсырмасында мақсатқа жету 

ҥшін біздің санамыз ісімізден озып жҥруі, яғни одан бҧрын жаңғырып 

отыруы тиіс деп белгілеп айтты. 

Мақала тапсырмасының бір бағыты «Туған жер» бағдарламасы. 

Бабаларымыз ғасырлар бойы ҧшқан қҧстың қанаты талып, жҥгірген аңның 

тҧяғы тозатын ҧлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. Олар ҧлттың 

болашағын, келер ҧрпағын, бізді қорғағаны туралы ҿскелең ҧрпақ санасына 

сіңіру біздің парызымыз. Осы орайда кіндік қаның тамған жеріңе, ҿскен 

ауылыңа, қалаң мен ҿңіріңе, яғни туған жеріңе деген сҥйіспеншілікті 

қалыптастыру ҥшін ҿскелең ҧрпаққа ҿлкетану бағыты бойынша білім беру 

болады [1]. 

Ҧлттық мҽдени-генетикалық кодтың іргетасы ретінде патриотизмді 

насихаттайтын  Тҧңғыш Президент  Н. Назарбаевтың  «Ҧлы Даланың жеті 

қыры» бағдарламалық жобасы ҧсынылды. 

Патриотизмді насихаттау: туған ҿлкенің қалыптасуы мен дамуын 

кешенді сипаттайтын географиялық, тарихи, мҽдени, табиғи жҽне басқа да 

факторлар туралы білім қалыптастыру; туған елге деген сҥйіспеншілік 

сезімге, қоршаған табиғи ортаны аялауға тҽрбиелеу болып табылады. Сол 

себептен жалпы орта білім беру мектептерінде ҿлкетану бағытын оқыту 

маңызды мҽселенің бірі[2, 3]. 

Ҿлкетану бағытын оқытуда жоспарланған оқу мақсаттарын тиімді 

жҥзеге асыру ҥшін  тарихи концептілерге (тҥсініктер) назар аудару қажет:  

ҿзгеріс пен сабақтастық;  себеп пен салдар;  дҽлел;  ҧқсастық пен 

айырмашылық;  маңыздылық;  интерпретация.  Білім алушылар ақпаратпен 

жҧмыс істеген кезде  талдайды, қорытынды жасайды, бағалайды, тҥсіндіреді, 

анықтайды т.б. іскерліктер арқылы туған ел туралы ойлау дағдыларын 

қалыптастырады [4,5]. 

Ҿлкетану бағыты бойынша білім беруде технологиялық форсайт ҽдісі  

уақытты тиімді жҽне білім алушының ойын жан-жақтыдамытып,жаңа 

ойларға жетелейді.  
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Форсайттың мҽні – ҧзақ мерзімді болжау. Яғни бҽсекеге қабілеттілікті 

кҥшейтетін,ҿзгерген ортаның қатынасында дҧрыс шешім табуға ықпал ететін 

стратегиялық жоспарлаудың ерекше тҥрі. Форсайт – болашақты қҧрудың 

жаңа ҽдісі. Бҥгінгі кҥні форсайт – ғылым мен экономика, технология мен 

қоғам салаларында басымдықтарды қалыптастыру ҥшін қолданылатын тиімді 

ҽдістердің бірі. Алғашқыда «форсайт» ҽдісін АҚШ-та пайда болды. Бірінші 

болып ҽдістіЖапония ҥкіметінде бағалады жҽне Еуроодақ қҧрамына 

енетінелдер жҽне  Қытай, Ресейде жҥргізіледі [6]. 

Форсайт ҽдісін жалпы орта білім беру мектебінде қолданатын болсақ 

мынандай сҧрақтарға жауап іздеуіміз керек:  

 

Ҿлкетану бағытында оқытуда форсайт немесе  

оқытуда ҧзақ мерзімді болжау 

 

Ҿлкетану 

бағытында 

оқыту кім 

ҥшін қажет 

жҽне неге? 

Ҿлкетану 

бағытында 

оқыту 

кҿңіліңізден  

шығады ма 

жҽне неге? 

Кҿңіліңізден  

шығу ҥшін не 

қажет? 

Ҿлкетану  

бағытында  

оқытудың  

тиімді 

жолдары 

қандай?   

Оқытуда оң 

ҿзгеріс 

енгізуге 

болады ма? 

 

     

 

Осы ҧсынылған сҧрақтарға жауапіздесек ҧзақ мерзімді болжау реті 

тізбектеліп шығады. Яғни  ҿлкетану бағытында білім берудің жаңа жолдары 

анықталатынына кҿз жеткізуге болады. 

Ҿлкетану бағытында оқытуды келесі тиімді жолын қарастырсақ 

дҥниежҥзі, Қазақстан тарихын оқытуда синхроникалық кестені қолданылған 

кезде  «шиыршық» қағидаты жҥзеге асады. Мысалы:  

 

Тас дҽуірі 

Еуропа Азия Туған ҿлке 

Терімшілер-

аңшылардан бастап жер 

иеленушілер мен мал 

ҿсірушілерге дейін 

Қазақстандағы ежелгі 

адамдардың ҿмірі 

Тас дҽуіріндегі 

Павлодар облысы 

Орта ғасырлардағы мҽдениеттің дамуы 

Еуропа Азия Туған ҿлке 

   

Ҿлкетану бағытында оқытуда тағы бір ҧсынатын  ҽдісSWOT-талдау 

жҥргізу 

S  Кҥштер W Ҽлсіздіктер 

O Мҥмкіндіктер T Қауіп-қатерлер 
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SWOT-талдау арқылы  бағыт бойынша оқытудың кҥшті жҽне ҽлсіз, 

мҥмкіндіктер мен  қауіп-қатерлерін анықтап, мақсатқа жету бағыты 

айқындалады. 

Ҧлттық мҽдени-генетикалық кодтың іргетасы ретінде патриотизмді 

насихаттайтын  Тҧңғыш Президент  Н. Назарбаевтың  «Ҧлы Даланың жеті 

қыры» бағдарламалық мақаласы  жалпы ҧлттық жобаның жаңа 

компоненттері ата-бабаларымыздың сан ғасырлық мҧрасын белсендіруге 

мҥмкіндік берді[2]. 

Сандық жаңғыру жағдайында жобаны тҥсінікті жҽне сҧранысқа ие 

болуына ықпал ету ҥшін Павлодар облысыныңжалпы орта білім беру 

мекемелеріне заттық жҽне рухани қҧндылықтарды танытуда, ғылыми 

тҧрғыда зерттеп, оның нҽтижелерін насихаттауда, осы негізде тҽлім-тҽрбие 

беруде маңызды рҿл атқаратын «Ҧлы Дала мҧрасы» мҧражай 

тҧжырымдамасы қҧрастырылды. Бҧл тҧжырымдамада мектеп  мҧражайында 

кҿзделген бҿлімдер,тарихи сананы  жаңарту  ҥшін«Виртуалды мҧражай», 

оқу-зертханалық модуль экспозициясы (археологиялық, мҧрағаттық 

материалдарды зерделеу) интерактивтік технологияларды қолдану арқылы 

мҧражай экспонаттарын зерделеу алаңша,мультимедиалық сҥйемелдеуі жҽне 

оқушылардың ежелгі шеберлер рҿлін атқара алатын ең кҿне ҿндірістерді 

қайта қҧру аймақтары бар жеке  павильон ( «Қыш бҧйымдары» аумағы – 

керамикалық ыдыстарды мҥсіндеу,«Қару-жарақ» аумағы – қаруды ҿндіру 

(қаруды ҿндіру, келушілердің ортағасырлық қару-жарақтарды кию 

мҥмкіндігі), «Металлургия» аумағы – қола жҽне қалайыны қҧю, 

«Тоқамашылық»  аумағы– дҽстҥрлі мата ҿндірісі, машиналар жҽне қҧрал-

жабдықтармен кілем тоқу). Мҧражай, алаңша, повильонның іс жҥзіне 

асыруда толығымен мектеп ҧжымы жҧмылдандырылады. Ҽсіресе 

повильонның жҧмысында барлық оқу пҽндерінің шығыршық қағидасы 

жҥзеге асады жҽне тҥйісу орнына айналады. Яғни функционалдық 

сауаттылық қабілеттері шындалады[7].«Ҧлы Дала мҧрасы» мҧражайының 

идеясы: мҧражайда жанды сабақтардың ҿтуін жоспарлауда. 

«Ҧлы Даланың жеті қыры» жобасы бойынша Павлодар облысында 

дҥниетанымымыздың, халқымыздың ҿткені мен бҥгінінің жҽне болашағының 

іргелі негіздеріне тікелейқатысты тҥрлі шаралар ҿтуде.Тарихи сананы 

жаңғыртуаясындағы «Дала фольклоры мен музыкасының мың 

жылы»жобасын іске асыруда облыс педагогтардың шығармашылық 

еңбектерін (ҿлең, ҽн) «Ертіс ҿңірінің музыкасы мен фольклоры» атты 

мҧғалімдерге арналған ҽдістемелік кҿмек ҥшін  жинақ шығаруды жоспарлап 

отыр. 

Қорыта келе, ҿз еліміздің дҽнін кҿтерген қҧмырсқадай еңбек етіп 

ҿскелең ҧрпаққа ірі ілім, ҿнер тапқызып, данышпандыққа жетелеп, кҿпке ҥгі 

болатын, ҥлкен намыс оты бар қайрат иесі, отаншыл азамат етіп 

тҽрбиелеуіміз керек. 
Пайдаланылған ҽдебиеттер 

1. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақала. Қазақстан 
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Республикасының Тҧңғыш Президенті Н. Назарбаев. 2017 жылғы 13 сҽуір  

2. «Ҧлы даланың жеті қыры» Тҧңғыш Президент Н. Назарбаев –Елбасының бағдарламалы 

жобасы. 21.11.2018ж. 

3. Жаңартылған мазмҧн бойынша негізгі орта білім беру деңгейінің                                      

5-7-сыныптарына арналған  «Ҿлкетану» курсының оқу бағдарламасы 

4. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен 

бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты 

5. Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрі 2016 жылғы 23 қарашада №668 

бҧйрығымен бекітілген, жаңартылған білім беру мазмҧны бойынша негізгі орта білім беру 

деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған «Қазақстан тарихы» оқу бағдарламасы 

6. http://fb.ru/article/147529/forsayt---eto-novyiy-metod-postroeniya-buduschego-osobennosti-

forsayta 

7. «Ҧлы дала мҧрасы» мектеп мҧражайының тҧжырымдамасы 
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  Теңсіздіктерді шешу барысында теңсіздіктердің негізгі қасиеттерімен 

бірге бҿлшек,функция,тҥбір қасиеттерін негізге ала отырып,теңсіздіктерді 

дҧрыс шешуді жоспарлау қажет. 

 Мысалы : х
2 

-5х+6 > 0 теңсіздігін қарастырайық. Алдымен берілген 

теңсіздікті тҥбірлері арқылы кҿбейткіш тҥрінде жазамыз,яғни  
 х − 2  х − 3 > 0,бҧдан  х<2;  х> 3 шешімдерін аламыз. Бҧл жерде біз 

квадрат теңдеулерді шешу ережесіне сҥйендік,яғни егер квадрат 

теңсіздіктің екі түбірі бар болып, теңсіздік оң болса,онда шешімі  х кіші 

түбірінен кіші,үлкен түбірінен үлкен болады. 

 Бҧл берілген ережені  тыңдаушылар ҧғып алған жағдайда, уақытын 

ҥнемдеп, ҽрі жауабын шапшаң жазуға кҿмектеседі.  

Теңсіздіктерді шешу ҽдістері алуан тҥрлі. Барлық теңсіздіктерді дҧрыс 

шешу алгоритмдерін есеп барысында дайындауға болады. 

Мысалы :рационал тҥрде берілген теңсіздікті алайық. 
х+5

х−2
 ≤ 0 

Ескеретін нҽрсе теңсіздік бҿлімі 2-ден басқа сандар болуы 

керек,сондықтан 2 саны жауапқа алынбайды. 

Берілген теңсіздік  х + 5  х − 2 ≤ 0  теңсіздігімен мҽндес.Бҧдан 

квадрат теңсіздіктерді шешу ережелеріне сҥйеніп: −5;  2   жауабын аламыз. 

Бҧл жерде біз квадрат теңсіздікті шешудің тҿмендегі ережесіне сҥйендік: 

http://fb.ru/article/147529/forsayt---eto-novyiy-metod-postroeniya-buduschego-osobennosti-forsayta
http://fb.ru/article/147529/forsayt---eto-novyiy-metod-postroeniya-buduschego-osobennosti-forsayta
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Егер квадрат теңсіздіктің екі шешімі бар болып,теңсіздік теріс 

болса,оның шешімі x екі түбірінің аралығы болады. 

Теңсіздіктер жҥйелерін шешкенде, жҥйеге енетін теңсіздіктер 

шешімдерін жеке-жеке тауып алып, сол шешімдерді қиылыстыру арқылы 

ортақ шешімді табамыз. 

1-мысал: 

 

𝑥2 − х − 6 > 0
х+1

х−6
≤ 0

х − 3 > 0

      
 х − 3  х + 2 > 0
 х + 1  х − 6 ≤ 0    

х > 3

  
х < −2; х > 3

 −1;  6  

х > 3
             

 3; 6  
Жауабы: 3; 6  
Кейбір есептерді шешуде квадрат теңсіздіктердің дискриминанттары 

теріс болып қалатын жағдайлар кездеседі. 

Енді осындай есептердің дҧрыс шешімдерін  қалай табуға болатынын 

қарастырайық:  

 3х
2
 -2х+10>0  

Бҧл теңсіздіктегі квадрат ҥшмҥшенің дискриминанты теріс.Бҧл 

жағдайда х айнымалысына ҽртҥрлі мҽндер беру арқылы квадрат ҥшмҥшенің 

оң не теріс  мҽндер қабылдайтынын анықтауға болады. Мысалы:х=0  

болса,квадрат ҥшмҥшенің мҽні 10-ға тең.Егер х=-2 мҽнін беретін болсақ,онда 

ҥшмҥшенің мҽні 26-ға тең. Бҧдан квадрат ҥшмҥшенің тек қана оң мҽндер 

қабылдайтынын байқаймыз. Демек, бҧл теңсіздіктің шешімі: х𝜖 −∞;∞   
болады,яғни квадрат ҥшмҥше тек оң мҽндер ғана қабылдайды.  

Квадрат теңсіздіктің  теріс болып берілген жағдайдағы шешімдері де  

осы тҽсілмен табылады. 

Енді квадрат ҥшмҥшенің дискриминанты  0-ге тең болатын жағдайды 

қарастырайық. 

Мысалы:  х
2
-6х+9>0 теңсіздігін алайық. Бҧл квадрат ҥшмҥшенің 

дискриминантын табайық,яғни D=36-36=0   Бҧндай жағдайда квадрат 

ҥшмҥшені екімҥшенің қосындысының квадраты тҥрінде жазуға болады, яғни    

 1)  (x-3)
2
>0 тҥрінде берілсе, бҧл теңсіздіктің  шешімі: 3 санынан басқа 

барлық сандар жиыны болады.Яғни  −∞; 3 ∪  3;∞  
Егер осы теңсіздік: 

 2)  𝒙 − 𝟑 2≥ 0  тҥрінде кездессе, жауабы: х𝜖 −∞;∞   болады. 

Осы теңсіздік : 

 3)  (х-3)
2< 0  тҥрінде кездесетін болса,жауабы: шешімі жоқ, яғни кез-

келген санның квадраты теріс сан болмайтындығын ескереміз. 

Соңғы жағдай: 

 4)  (х-3)
2≤ 𝟎 болатын жағдайда теңсіздік шешімі  бір ғана х=3 саны ғана 

болады.  

Қорытынды: квадрат теңсіздіктердің дискриминанты нольге тең болған 

жағдайда , жоғарыда келтірілген 1-4 тұжырымдарды қолданып, теңсіздіктер  

жауаптарын тез арада табу  арқылы уақыт ҥнемдеуге болады.  
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2-мысал:   
𝑥2+3х−10

𝑥2+1
≤ 0    теңсіздігін қарастырайық. 

Теңсіздік бҿлімі,яғни х
2
+1 ҿрнегі х-тің кез-келген мҽнінде оң 

болады,демек берілген теңсіздік ҥшін:   
−

+
= −      шартын қҧруға болады. 

Осы шарт бойынша теңсіздік алымындағы ҿрнектің теріс болатындығы 

шығады,яғни 𝑥2 + 3х − 10 ≤ 0 

 х + 5  х − 2 ≤ 0   

 х1 = −5; х2 = 2 

Бҧл теңсіздік шешімі: −5; 2  
Есептің жауабы : −5; 2  
Енді модуль таңбалы теңсіздіктерді шешуді қарастырайық. 

 2 х + 3  < 9х − 5 
 2х + 6 < 9х − 5   бҧл теңсіздікті келесі жҥйемен ауыстырамыз:  

 
2х + 6 < 9х − 5

2х + 6 > − 9х − 5 
     

−7х < −11 екі жағын − 7ге бөлеміз
11х > −1  екі жағын 11ге бөлеміз 

        
х >

11

7

х >
−1

11

    

   х>
11

7
 

Жауабы:  х>
11

7
 

Келесі теңсіздікті қарастырайық. 

 2𝑥2 + х + 11 > 𝑥2 − 5х + 6 

Бҧл теңсіздікті келесі тҥрде жазуға болады: 

 
2𝑥2 + х + 11 > 𝑥2 − 5х + 6

2𝑥2 + х + 11 < − 𝑥2 − 5х + 6 
      𝑥2 + 6х + 5 > 0

3𝑥2 − 4х + 17 < 0
      

 
 х + 5  х + 1 > 0

𝐷 = 16 − 12 ∗ 17 = −188
3𝑥2 − 4х + 17 өрнегі х − тің кез − келген мәнінде оң болады.

      

   
х1 = −5; х2 = −1

 −∞; +∞ 
      

х < −5; х > −1
 −∞; +∞ 

        
х < −5; х > −1  

Жауабы: −∞;−5 ∪  −1; +∞   
 

Енді логарифмдік теңсіздіктерді шешуді қарастырайық: 

log4 х − 2 < 2 бұл теңсіздік үшін    
х − 2 > 0
х − 2 < 42

     жҥйесін қҧрамыз. 

Себебі: 
 1  логарифм саны оң болуы керек; 
 2 логарифм негізі 1-ден ҥлкен болғандықтан теңсіздік таңбасы 

сақталады; 
 3 логарифм анықтамасы қолданылады;  

 
х − 2 > 0
х − 2 < 16

   
х > 2
х < 18  

      2; 18        Жауабы: 2; 18    

2-мысал 

log0,3 2,3 − 2х < 1  теңсіздігін шешейік. 
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Бҧл теңсіздік шешімін тҿмендегі жҥйемен қарастырамыз: 

1) логарифм саны оң болуы керек; 

2) логарифм анықтамасын қолданамыз; 

2)логарифм негізі 1-ден аз сан болса,теңсіздік таңбасы қарама-қарсы 

таңбаға  ауысады; 

 
2,3 − 2х > 0

2,3 − 2х > 0,3
   

−2х > −2,3 екі жағында − 2ге бөлеміз    
−2х > −2 екі жағында − 2ге бөлеміз 

  

   
х < 1,15
х < 1

   х< 1 

 Жауабы: −∞; 1  
Иррационал теңсіздіктерді шешуде есептердің берілуіне байланысты 

алгоритмдер,яғни дҧрыс шешу жоспарын қҧру керек: 

 х + 6 < х    бҧл теңсіздіктің дҧрыс шешімін табу  ҥшін тҿмендегідей 

жҥйе қҧрылуы керек: 

 
х + 6 ≥ 0
х > 0

х + 6 < 𝑥2

      

  
х ≥ −6

   х > 0       
 𝑥2 − х − 6 > 0

   
х > 0

𝑥2 − х − 6 > 0
   

 
х > 0

 х − 3  х + 2 > 0
   

х > 0
х < −2; х > 3

 ∩  3; +∞  

Жауабы:  3; +∞  
Осы кҿрсетілген мысалдар негізінде тыңдаушыларға тест 

тапсырмаларында кездесетін теңсіздіктерге берілетін тапсырмаларға 

ҿзбетінше дайындалуға арналған есептер топтамасын жауаптарымен 

ҧсынамыз: 

       Теңсіздіктер жүйесін шешуге берілген есептер:  

 1  𝑥2 > 16
𝑥2 − 16х ≤ 0

          Жауабы: 4;  16         

 2  𝑥
2 + 4х − 5 > 0
𝑥2 − 2х − 8 < 0

      Жауабы: 1; 4      

 3  
6х − 𝑥2 − 5 ≤ 0
𝑥2 − 25 ≤ 0

       Жауабы: −5; 1 ,  5   

4)  
 х + 5 < 2 𝑥2 + 2 

𝑥2 + х + 8 > 0
     Жауабы: −∞; 1 ∪  4; +∞  

   5  
х + 7 > 0
𝑥2 + 5х < 0

               Жауабы: −5; 0  

Модуль таңбалы теңсіздіктерді шешуге арналған есептер: 
 1  2х − 3 ≤ 4              Жауабы:  0,5; 3,5   
 2  5 − 8х < 11            Жауабы:  −

3

4
; 2   

 3  𝑥2 − 19х + 34 < −1   Жауабы:  
 4  х − 1 +  х + 2 ≤ 3  Жауабы: −2; 1  
 5  х − 3 ≤  3х − 1        Жауабы: −∞;−1 ∪  1; +∞  
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Иррационал теңсіздіктерді шешуге арналған есептер: 
 1  𝑥2 ≥ 2                                        Жауабы: −∞;  −2  2;  +∞    
 2  6 − 2х ≥ 2                                 Жауабы: −∞; 1  
 3  𝑥2 + 3х > 2                              Жауабы: −∞;−4  1; +∞  

   4  2𝑥2 − 3х − 5 < х − 1              Жауабы: 
5

2
;  3   

   5  𝑥2 − 4х > х − 3                      Жауабы: −∞;  0  
9

2
; +∞   

Логарифмдік  теңсіздіктерді шешуге берілген есептер: 

1. log0,2  
𝑥

2
− 6 > 0                          Жауабы: 12; 14  

2. log5 2х + 3 > log5 х − 1           Жауабы: х > 1 

3. log0,5 2х − 1 < log0,5 х + 2       Жауабы: х > 3 

4. log1

7

 2х − 6 < log1

7

х                     Жауабы: х > 6 

5. log4 х − 2 < 2                              Жауабы:  2; 18  
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Аннотация 

Тест  тапсырмаларын орындау кезінде  уақытты ҥнемдеу ҥшін қарапайым тҽсіл 

қажеттілікті тудырады. Мақалада теңсіздіктерді шешуде уақытты ҧтымды 

пайдалануға  арналған теориялық тҥсініктер мен практикалық тҥрде тапсырмалардың 

орындалуы мен ҿзбетінше дайындалуға  есептер ҧсынылған. 

Кілт сөздері: теңсіздік, функция, дискриминант, аралық, шешімі, модуль, 

иррационал. 

Аннотация 

Во время выполнения тестовых задании для экономии времении нужны простые 

способы решения задач. Для такой цели в данной статье рассмотрены теоретические 

обьяснения и практические выполнения решении неравенств, а также предложены 

задачи для самоподготовки. 

Ключевые  слова: неравенство, функция, дискриминант, промежуток, решение, 

модулъ, иррационал. 

Annotation 

During the execution of the test task to save time,you need simple ways to solve 

problems.For this purpose, this article discusses theoretical explanations and practical 

accjmplishments of  solving inegualities,as well as proposing a task for self-study. 

Keywords: ineguality, function, discriminant, interval, solution, module, irrationality. 
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Ислам дінінің Орта Азия мен Қазақстан аумағында таралуына сҥбелі 

ҥлес қосқан шоқтығы биік тҧлғалардың бірі – Қожа Ахмет Йасауи. Ҿйткені 

оның еңбектері мен даналық хикметтерінің маңызы кҥні бҥгінге дейін 

тҿмендеген емес. «Диуани Хикмет» еңбегімен мҽшһҥр тҧлғаның қаламынан 

сусындаған жолдар елдің рухани азығы мен тҽлім-тҽрбиелік қасиеттерін 

молайтуға ықпалын тигізері айдан анық. 

Қожа Ахмет Йасауи 1040 жылы Сайрам қаласында дҥниеге келіп Тҥркі 

ҽлеміндегі мҧсылмандық дҽстҥрді орнықтырған ғҧлама ҧстаз. Ҽкесі – 

Ибраһим, анасы – Қарашаш ана. Йасауидің ата-анасының зияраттары 

Сайрамда орналасқан. Деректерде Қ.А. Йасауидің Ибраһим атты ҧлы мен 

Гаухар атты қызы болғаны айтылады. Қ.А. Йасауи ҧрпақтары осы қызынан 

тарайды. Кашифи «Рашахат-ул айн-ил хайат» атты еңбегінде Қожа Ахметтің 

Арыстан бабаның шҽкірті болғандығы, одан заһир жҽне батин ілімдерінің 

сырын ҥйренгендігі туралы мҽлімет береді [1]. Демек, Қожа Ахмет Йасауидің 

жастайынан-ақ танымал ҧстаздардан білім алып, оқу-ағартуға қҧштар 

болғандығы белгілі. 

Қ.А. Йасауи дҥниетанымы, оның ілімінің мҽні мен маңызы «Диуани 

хикмет», «Мират-ул Қулуб», «Пақырнама» сияқты бізге жеткен мҧраларынан 

кҿрінеді. Йасауи қалыптастырған хикмет дҽстҥрінің Ислам ақиқатының 

халықтың жҥрегіне жол тауып сіңірудегі маңызы зор болды. Олар хикмет 

дҽстҥрін таратуда зікір тҽжірибесінің ҥш тҥрін: алқа зікірі, арра зікірі, қҧпия 

зікір формаларын қатар алып жҥрді [1]. 

Йасауи хикметтерінің мҽні, философиясының ҿзегі – адам. Адам 

кемелдікке жетуі ҥшін қажетті білім – қҽл ілімін игеріп, Аллахтың 

фазылымен берілетін – хҽл іліміне жетуі керек. «Диуани хикметте» 

арифтердің Сҧлтаны бастан-аяқ ҿзінің ғашықтық кҥйін, ғаріптік хҽлін 

жырлайды. «Ариф ғашық тариқаттың дҥр данасы» деген Йасауи ақиқатқа 

ішкі тҽжірибе, ҿзін-ҿзі тану, діл тереңіне ҥңілу арқылы жетуге ҥндейді.  Қ.А. 

Йасауи қылуетке тҥсуінің мҽнісін халқымыз – Пайғамбарға деген 

махаббаттың жҽне сҥннетке адалдықтың ҥлгісі ретінде аңызға қосқан. 

Қ.А. Йасауи ислам сопылығының ажырамас бҿлігі болып табылатын, 

тҥркі сопылығына негізделген тариқат жолын қалыптастырды. Бҧл жолдың 

негізгі ҽдептері: шҽкірттің ҧстазға қҧрметі, адалдығы мен мойынҧсынуы, 

Алланы тануға, жомарттыққа, тҽуекелге, тафаккурға ҧмтылу . 

Шҽкірттердің негізгі міндеттері: кемелдікке жетуге, хаққа жақындауға 

тырысу, қауіп пен ҥміт хҽлінде болу, ҥнемі Алланы еске алып, зікір ету, 

Ақиқат жайлы сҿйлеу [1]. 

mailto:gdanakulova@mail.ru


388 

Қожа Ахмет Йасауи ілімінде шыншылдық пен ҽділдік ҥшін ғҧмыр кешу 

халыққа қызмет етумен байланыстырылады. Ал, халыққа, ҧлтына қызмет 

етудің шарты – топырақ сипатты болу, нҽпсіні тыю. Топырақ сипатты болып, 

ҿзін халқына арнау кемелдікті білдіреді. Қожа Ахмет Йасауи кемелдікке 

жету ҥшін адамда қуатты махаббат пен дерт болу керек дейді. «Дертсіз адам 

адам емес, мҧны аңла; Ашықсыз инсан хайуан жынысы, бҧны тыңда» [2]. 

Осы хикмет жолындағы «дертсіз адам» адамдық сезімнен жҧрдай, ҿз 

ҧлтының, қоғамының, Отанының алдында жауапсыз, мҧңсыз, қара басының 

қамын кҥйттейтін жан. «Қуатты махаббат» – илаhи фитраттан, яғни Алла 

тарапынан адамға берілген қҧдайлық сыйдан мақрҧм қалған, ҿзінің адамдық 

қадірін бағалай алмайтын, парасаттылыққа ҧмтылмайтын, ҿзін қоршаған 

ҽлемге, адамға, табиғатқа, осының бҽрін Жаратушы иеге мҽн бермейтін жан. 

Дертті адамның Қожа Ахмет Йасауи іліміндегі алатын орны ерекше. Ол 

хикметінде ―Білімің – шырақ, халің – пілте, кҿз жасың – жағатын май‖ 

болсын дейді [2]. Дертті, шерлі адам пілте болып жанып, ашық отына тҥсіп, 

қоғамның кемшілік тҧстары мен ақсаған руханиятын кҿріп, кҿз жасы, қайрат-

жігерімен одан шығар жол, дауа іздейді. Шынайы ашыққа осы дерт арқылы 

ҧласады. Ал ашық кемелдікке жетелейтін кҥш-қуат кҿзі. Қожа Ахмет Йасауи 

ілімінде адамның жаратылыс мақсаты – Хаққа қҧлшылық ету, ол «Сізді, бізді 

Хақ жаратты ғибадат ҥшін‖ – дейді [2]. Бҧл ғибадат – Хақты тану жолындағы 

ең жоғарғы мақам. Қҧдайлық ашықты, Аллаға деген махаббатпен тҧтастықта 

кҿретін Қожа Ахмет Йасауи дҥниетанымы Аллах жаратқан адам баласын 

кемсітпей, ҿзімен тең дҽрежеде қҧрметтеуді парыз деп қарайды. ―Сҥннет 

екен кҽпір де болса берме азар, Кҿңілі қатты ділазардан Қҧдай бизар‖ деген 

хикмет адамның тегі мен тҥсіне, діні мен діліне қарамастан оған қҧрмет 

кҿрсету, адам ретінде ардақтауды пайғамбарлық сҥннет ретінде танытады. 

Ҿйткені Қожа Ахмет Йасауи ілімі – дін, мҽзһаб аясына сыймайтын шексіз 

махаббат жолы. Қожа Ахмет Йасауи дҥниетанымында «дертті адам», 

«топырақ адам», «кемел адам», сондай-ақ, «ғарип адам» тҧлғалары да 

дҽріптеледі [2]. 

Ғарип адамды кемелдік мҽртебесіне жеткізіп, пайғамбардың қоғамдағы 

ҿкілі, ізбасары ретінде бағалайды. Қожа Ахмет Йасауи ҿзін де ғарип ретінде 

кҿрсетеді: «Ғариппін ешкімім жоқ, бейшарамын hҽм пақыр, Сенен басқа 

кімім бар, рақым ет Аллах таң сҽріде» – деп рақымды тек Аллахтан ғана 

кҥтеді. Ҿйткені оны Аллахтан басқа шын ҧғатын, қолдайтын ешкім жоқ. Оны 

ғарип қылып, жалғыздыққа итермелейтін кҥш оның дҥниеге деген кҿзқарасы, 

илаhи ашық – Хақ жолына деген ҧмтылысы мен махаббаты. Ғариптік – 

адамның ҿз-ҿзімен іштей кҥресіп, санасын сансыратқан мҽселелердің 

шешімін табу жолында рухымен тілдесу, ҿз ҽлімен ғана лҽззат алу сияқты 

кҿңіл-кҥйді білдіретін психологиялық хал. Сондықтан да Қожа Ахмет Йасауи 

«Қай жерде ғарип кҿрсең һем дем болғыл»,- дейді [3]. Яғни оларға дем бер, 

қолдау кҿрсет, қасынан табыл, қҧрметте дегені еді. 

Қожа Ахмет Йасауи дҥниетанымында ҿмір мен ҿлім мҽселесінің мҽні 

ҿзгеше. Ғазали «ҿлімнің ақиқатын тҥсіну ҥшін, ҿмірдің мҽніне жету керек, ал 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Кемел_адам
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рухты білмей тҧрып, ҿмірді тани алмайсың»,- дейді. Оның ілімінде нҽпсі – 

жамандықтың, рух – жақсылықтың қайнар кҿзі болып табылады. Жақсылық 

пен жамандық секілді нҽпсі мен рухтың да қатар ҿмір сҥруі мҥмкін емес. 

Рухтың ҿмір сҥруі ҥшін нҽпсінің ҿлуі шарт. Ҿйткені ҿмірдің мҽні рухтың 

тазалығында, яғни кҿңіл айнасының сафтығында жатыр. Рух тазалығын 

мақсат тҧту «ашық» мҽртебесіне ҧласып, Хақ дидарын кҿру болып табылады. 

«Муту қабла ан тамуту-топырақ болмақ; Ашықтар ҿлмес бҧрын ҿледі екен...» 

«Қҧл Қожа Ахмет, нҽпсіні тептім, нҽпсіні тептім, Ҿлмес бҧрын жан берудің 

дертін шектім, Дидар тілеп тҽрк етсем масиуаны; Ҿлмес бҧрын болмысыңды 

айла фҽни...» [4]. 

Бҧлар – «ҿлмес бҧрын ҿлу» философиясына тҽн хикметтер. Қожа Ахмет 

Йасауи мҧнда масиуаны Хақтан басқа барлық дҥниені тҽрк ету арқылы 

шынайы ҿмір мҽнін ҧғынуға шақырады. Оның кҿзқарасы бойынша, «шынайы 

ҿмір» деп, рухтың нҽпсіден арылып, илаhи нҧрлармен шайылуын айтады. 

Бҧл ілім негізінде адамдарды «ҿлілер» жҽне «тірілер» деп қарауға болады. 

Бҧл жердегі «ҿлі» жҽне «тірі» ҧғымы рухқа байланысты. «Ҿлілер» – дҥниеде 

нҽпсінің қҧлы болып ҿткендер, олар тірі болса да ҿлікпен тең. «Тірілер» – 

нҽпсілерін жою арқылы рухтарына «ҿмір» сыйлағандар, олар ҿлсе де 

мҽңгілік ҿмірмен қауышқандар, бақи мҽртебесіне жеткендер. Қожа Ахмет 

Йасауи дҥниетанымында физикалық ҿлім жоқ. Ол жай ғана рухтың тҽннен 

айырылып, басқа бір халге ауысуы. Аллаға қҧлшылықтың ең жоғарғы халі – 

еркіндік. Рухани ҿмір ішкі рухқа қатысты болғандықтан,Қожа Ахмет Йасауи 

іліміндегі еркіндік мҽселесі де адамның «ішкі еркіндігі» шеңберінде 

қарастырылады. Ішкі еркіндікті ислам ахлағында «моральдық еркіндік» 

дейді. Яғни, Хаққа толық қҧл болған адам ғана толық еркін, азат. Демек, 

Алладан басқа барлық нҽрседен тазару шынайы еркіндікке ҧласады [5]. 

Сопы Хақ алдында қҧл, халық алдында азат, еркін. Рухани ҿлімнің 

нҽтижесінде нҽпсі ҥстемдік қҧрып, адамды ҿзіне қҧл етеді. Адам ҿзінің 

жаратылысын, табиғатын жатсына бастайды. Нҽтижесінде рух еркіндіктен 

айырылады. Қожа Ахмет Йасауи ҽдісі бойынша, рухты еркіндікке 

қауыштырудың жолы – зухд Қожа Ахмет Йасауи ілімінде ішкі еркіндікке 

жетудің дҽрежелері мен басқыштары айтылады. 

Бҧлар сопылық дҥниетанымдағы «халдер» мен «мақамат» 

категорияларының рет-ретімен жалғасуы арқылы жҥзеге асады. Ішкі еркіндік 

жайындағы мҽліметтің негізі – дін. Ал дін адамзатқа «ішкі қҧлдықтан» 

қҧтылу жҽне «ішкі еркіндікке» жетудің жолын кҿрсететін Аллах тарапынан 

берілген илаhи жолдағы Қожа Ахмет Йасауи ілімі бойынша, «ҿлілер» мен 

«тірілер» ҧғымына сҽйкес, еркіндік мҽселесінде де адамдарды екі топқа бҿліп 

қарауға болады. Бірінші топ – «еркіндікті аңсаушылар». Бҧлар тек қана Хаққа 

табынып, қҧлшылық етеді. Екінші топ – «еркіндіктен қорқатындар». Бҧлар –

 нҽпсі, мансап, байлық, атақ, дҥние, адамға, т.б. табынып, қҧлдық ҧрады. 

Хикметтің басы – Аллахты бар жҽне бір деп білу [6]. 

Қожа Ахмет Йасауи адам баласы осы шындықтан бейхабар қалғанда 

ҿзінің негізінен алыстай бастайтындығын айтады. Осы ақиқатты адам 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Нәпсі
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Мансап&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/Байлық
https://kk.wikipedia.org/wiki/Атақ
https://kk.wikipedia.org/wiki/Дүние


390 

баласына ескертіп, тікелей еске салып отыратын таным кҿзі – Қҧран деп 

біледі. Сонымен қатар, Аллахты танудың негізгі сыры адамның ҿзінде 

екендігін айтады. Адам – микрокосмос болса, рух, бҥкіл ҽлем, болмыс – 

макрокосмос, Аллахтың аяттары, яғни белгілері. Адам – рух ҽлемінде 

Аллахпен болған сҧхбат-антты бҧзбай «Зікір» арқылы ҥнемі есте сақтаушы. 

Қожа Ахмет Йасауи іліміндегі зікір, сама сияқты ҽдістер Аллахпен болған 

сертті ҧмытпау ҥшін қолданылған. Адамның арабша ―инсан‖, яғни 

―ҧмытшақ‖ екендігін ескергенде, Қҧранның бір аты болып табылатын зікір 

адамдық болмысты толықтырып, кемелдендіріп отыратын ҽдіс екендігі 

белгілі [7]. 

Жалпы сопылық дҥниетанымға тҽн теориялық-тҧжырымдамалық 

ҧстанымды Қожа Ахмет Йасауи тҥркілік дҥниетаным негізінде жаңғыртты. 

Ислам тарихында дінді ҧғынудың, қабылдаудың ерекше тҥрі ретінде пайда 

болған «сопылық ағым» ресми діндегі қасаңдыққа қарсы бағыт ретінде бой 

кҿрсетті. Сол секілді Қожа Ахмет Йасауи ілімі де тҥркілік дҥниетанымның 

негізгі категориясы болып табылатын ҽмбебаптыққа сай дамыды. Тҽңірді 

жазалаушы, қорқыныш иесі ретінде ғана емес, Тҽңірді сҥю жҽне оның 

ҥкімдерін қҧрметтеу арқылы Аллахқа махаббатпен қауышу-ҧласу ҽдістерін 

қалыптастырды. Ҿйткені сопылық дҥниетанымда Аллах – ғашық,  мағшуқ ҽрі 

ғашықтықтың ҿзі болғандықтан да, ғашықтық болмыс жаратылысының ең 

негізгі мҧраты. Бҧл адам бойында махаббат, жауапкершілік сезімді, иман, т.б. 

асыл қҧндылықтарды қалыптастырады. Адам хикмет арқылы, оның нҽтижелі 

жемістерінің негізінде ғана мҽнді, мағыналы ҿмір, «адамша тіршілік ету 

ҿнерін» меңгере алады. 

Қожа Ахмет Йасауи ілімінің танымдық тірегін қҧрайтын адамгершілік 

қағидалардың ҿзегі – ахлақ, яғни мораль . Ахлақ – хикметтің нҽтижесінде 

қалыптасқан рухани қҧндылықтар жиыны. Адам ахлақ арқылы адамдық 

болмысқа, мҽнге ие болады. Яғни, адам ахлақтық-рухани қҧндылықтарды 

бойына сіңіргенде ғана «шындыққа», «жан тыныштығына» қауышады. 

Қожа Ахмет Йасауи ілімінде «жан тыныштығы», «шындыққа жету» 

адамгершілік қасиет пен сипатқа ҧласу арқылы тариқатта жҥзеге асады. 

Аллаға қауышудың жолы қоғамға, адамға қызмет ету – тікелей ахлақтық 

кемелдену арқылы ҿтеді. Нҽтижесінде рухани тазалыққа, ҿзін ҿзі меңгеруге 

қолы жетіп, «Кемел адам» тҧрпаты қалыптасады. Кҿшпелі тҥркі қауымын 

имандылыққа шақыру арқылы Қожа Ахмет Йасауи ілімі барша тҥркі 

халықтары мҽдениетіне ҥлкен ҿзгеріс енгізді. Дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетанымның негізі сыршылдық дін екендігін ескерсек, сопылық 

танымның тҥркі мҧсылмандығының ең маңызды ерекшелігін 

қалыптастырудағы себептерін ҧғыну қиын емес. Бҧл қҧбылыстың 

табиғилығын дін феноменологиясы тҧрғысынан қарасақ, діндердің 

таралуындағы ескі ҧстындардың толығымен жойылмайтынын, жаңалары сол 

қҧндылықтар, тҥсінік, ҧғымдар негізінде ҿз орнын табатынын кҿруге болады. 

Кҿбінесе діндерде ескі ҧстындар мистикалық институттармен тҧтасып, 

«халық діндарлығы» тҥрінде тіршілігін жалғастырады. Бҧл қҧбылыстың 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Махаббат
https://kk.wikipedia.org/wiki/Иман
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кҿрінісін Қожа Ахмет Йасауи дың сопылық-моральдық ілімінен кҿруге 

болады. Оның «қҧрма» символизмі арқылы Мҧхаммед пайғамбарымызға 

(Аллахтың сҽлемі жҽне мейірімі болсын) байлануы, осы қҧбылысқа Арыстан 

бабтың «себеп» болуы, ҿмірін пайғамбар ҿміріне ҧқсатуға тырысуы, 

пайғамбарға ҧқсаудың ишараты ретінде ҧлының атын Ибраһим қоюы, 

пайғамбар жасына келгенде тірідей «жерасты мешітіне», яғни қылуетке 

тҥсуі, осының бҽрі оның іліміндегі кҿшпелі тҥркілерге исламды таратудағы 

маңызды ҽдістемелік, қҧбылыстық ерекшелік ҽрі жаңалық болып табылады 

[8]. 

Жергілікті халықтың салт-санасы мен сенім-нанымына, ҽдет-ғҧрпына 

қайшы келмейтін діни-мистикалық мектептің негізін қалаған Қожа Ахмет  

Йасауи шығармашылығы сопылық ағымның тҥркілік дҽстҥріне даңғыл жол 

салды. «Ислам дінін тек араб тілі арқылы ғана тануға болады» деген тҥсінікті 

теріске шығарып, сопылық ҽдебиет ҧстанымдарын кҿне тҥркі ҽдеби тіл – 

шағатай тілінде сҿйлетті. Қасиетті кітаптың арабша мағынасын толықтай 

тҥсіндіру, шариаттың қыр-сырын, дін қағидаларын қалың қауымға ҿз 

тілдерінде тереңнен таныту мақсатында хикметтерін жергілікті халыққа 

жақын айшықты поэзия тілімен жазды. 

Қожа Ахмет Йасауи тҥркі тілінде жатық ҽрі бейнелі жыр жазудың 

ҥлгісін жасап, тҥркі тілдерінің кҿркем шығармалар тудыру мҥмкіндігінің мол 

екендігін дҽлелдеді. Оның жазба ҽдебиет ҥлгісіндегі шығармалары тҥркі 

топырағында ертеден қалыптасқан суырыпсалмалық дҽстҥрдегі ҽдебиетке 

жаңа серпін, тың мазмҧн алып келумен қатар, оны тҥр жағынан кҿркейтіп, 

кемелдендіре тҥсті. Сҿйтіп, бҧрыннан дидактикалық сипаты басым тҥркі 

ҽдебиеті насихаттық ой тҧжырымдармен толыға тҥсті. Ол фольклор мен 

жазба ҽдебиеттің ҿзара жақындасуының, толысып, кҿркеюінің дҽнекері бола 

отырып, Шығармашылық ҽдебиетінде ертеден қалыптасқан, Қҧран Кҽрімде 

баяндалатын тарихи аңыздар мен пайғамбарлар, ҽулие-ҽнбиелер жҿніндегі 

ҽпсаналарды хикметтерінде ҧтымды пайдаланды. 

Қожа Ахмет Йасауи шығармашылығы тҥркі-мҧсылман ҽлеміне кеңінен 

танылып, Йасауише хикметжазу дҽстҥрге айналды. Кіші Азияда Қажы 

Бекташ, Жҥніс Ҽміре, Сҥлеймен Бақырғани хикметтерінен Қожа Ахмет 

Йасауи сарыны байқалды. ХІІ ғасырдан бері тҥркі халқының дҥниетанымына 

елеулі ықпал еткен Қожа Ахмет Йасауи сарыны Асан Қайғыдан Абайға, 

сондай-ақ, кҥні бҥгінге дейінгі қазақ ақындары шығармаларында кҿрініс 

тапқан. 

Тҥркі жҧрты мен мҧсылман ортасында белгілі орта ғасырлық 

ғалымдардың бірі ислҽмнің таралуы ҥшін дҥниеге ҽкелген сопылық 

философиялық трактаттардың иесі Қожа Ахмет Йасауи келешек 

ҧрпаққа  елеулі мҧра қалдырды. Оның «Диуани Хикмет» атты туындысы 

адамгершілік, имандылық, ҽділдік, инабаттылық тҽрізді кҥрделі мҽселелерді 

сипаттап ашып кҿрсетуге арналған [9]. 

Қ.А. Йасауи ҿзінің бҥкіл жарқын қабілеті мен дарынын, кҥш жігерін 

тҥркі халқына, туған еліне жалпы тҥркі дҥниесіне, ҽсіресе ҿскелең ҧрпақтың 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Мұхаммед
https://kk.wikipedia.org/wiki/Фольклор
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тҽлім-тҽрбиесіне жҧмсаған ғҧлама. Оның ҽдеби, мҽдени, сопылық 

шығармалары бҥкіл тҥркі ҽлеміне оның ішінде қазіргі қазақ ҽдеби тілінің 

кемелденуіне, ал оқу-ағарту саласындағы кҿзқарастары бҥкіл тҥркі 

ҽлеміндегі, оның ішінде еліміздегі педагогикалық ой-пікірлердің пісіп 

жетілуіне, хикметтері мен рухани адамгершілік мҧралары ҧлттық тҽлім-

тҽрбие беруде ҥлкен ықпал етуде. Сол себепті Ясауидің ілімі кҥні бҥгінге 

дейін ҿз маңызын жоғалтпақ емес. 

Қ.А.Йасауидың еңбектерінің ҿзектілігі мен маңызы, ал ең бастысы 

шыншылдығының мол болуын оның қалам тартқан беттерінде он сегіз мың 

ғаламды жаратқан Субхан Аллах-тағаланың адамзат баласына тура жол 

кҿрсету ҥшін соңғы пайғамбарымыз Мҧхаммед Мҧстафаға (Аллахтың сҽлемі 

жҽне мейірімі болсын) тҥсірілген Қҧран-кҽрімнің ҥзінділерінің 

бейнеленгендігі болып табылады. Ҿйткені он тҿрт ғасыр бойына еш 

ҿзгермеген жҽне ҽлемнің барлық тілдеріне дерлік аударылған қасиетті 

кітаптың сҥрелері мен аяттарын шебер пайдалану арқылы ғҧлама ғалым ҿз 

еңбектерінің ғылыми қҧндылығы мен шынайылық деңгейін арттырды. 

Сҿзімізді дҽйектейтін болсақ, Ахмет Йасауи ҿз Хикметінде: 

Куллу мҽн ъалҽйһҽ фҽн, 

Ҿледі екен басқа жан бір Аллахтан. 

Исрафыл сҥр сҥрлеп, келер тағы 

Кҿрден бҽрі тіріліп шығар заман,- дейді. 

Бҧл шумақта «Куллу мҽн ъалҽйһҽ фҽн» сҿздері Қҧран-кҽрімнің 

«Рахман» сҥресінің 26-аятынан алынған [10]. Тҽфсірі: бҥкіл жер жҥзіндегілер 

тҥзейді (ҿледі). Яғни аталмыш жолдарда аят мысалға алынған [11]. 

Ахмет Йасауи хикметтерінде қарастырған мҽселелерде дҽлел келтіру 

ҥшін немесе оларды тҥсіндіру мақсатымен бірнеше аятқа сілтеме жасаған. Ол 

хикметтің тілінде Қҧран Кҽрім ҥшін «Қҧран» немесе «кҽлам» терминдерін 

қолданған. Осы тҧста бір-екі мысал бере кетейік. Сілтемелердің бірінші тҥрі 

аяттар тікелей сол қалпында алынған. Мысалы, 94-хикметтің оныншы 

шумағындағы «Бір тамшы судан жаратылды деді ваиз» сҿзі Нахл сҥресінің 4-

аятындағы «бір тамшы суды (нутфа)» баяндайтын бірнеше аяттың мағынасы 

болып табылады. 116-хикметтің бірінші шумағындағы «Мен сендердің 

Раббыларың емеспін бе? деген кезде, «Иҽ» дегенімді білмедім» сҿзі Ағраф 

сҥресінің 172-аятынан алынған ( اَأى َأاَأ ْس َأ  ِبرَأ ِّب ُك ْس  َأ اُك و  َأ   : Ҽлҽсту бираббикум қалу 

бҽлҽ). Бҧл тақырып жиі қайталанып, ҽрдайым осы аятқа сілтеме жасалынып 

отырады. Мына тҿмендегі шумақтарда сілтемелер жасалынады: 7-хикмет 4-

шумақ, 43-хикмет 10-шумақ, 62-хикмет 3-шумақ, 88-хикмет 27-шумақ. 83-

хикметтің тҿртінші шумағының ҥшінші қатарында болса «Барлық жан 

ҿлімнің дҽмін татады» деген аят бар, Қҧранда осындай хабар берілген»,-

дейді. Бҧл сҿз Ҽли Имран сҥресі 185-аяты мен Ҽнбия сҥресі 35-аятындағы 

«барша жан ҿлімнің дҽмін татады» (  куллу нафси заиқат-ул :  ُك ُّل  َأ ْس ٍس  َأ آِب َأ ُك واْس َأ ْس ِب 

маути) бҿлігінің аудармасы болып табылады. 70-хикметтің сегізінші жҽне он 

тҿртінші шумағындағы «Ҽй иман келтіргендер (мҥміндер), сабыр етіңдер 

жҽне қиындықтарға тҿзіңдер» сҿздері Ҽли Имран сҥресі 200-аятынан 
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алынған. Бҧл мысалдардан белгілі болғанындай Ахмет Йасауи ҿлеңнің тілі 

мҥмкіндік бергенінше Қҧран аяттарынан пайдаланған. Яғни, аяттарды толық 

ала алмағандықтан тақырыпқа сай келетін бҿліктерін кҽдеге жаратқан [12].  

Сілтеме жасаудың екінші тҥрі болса аяттардың мағынасын алу арқылы 

жасалынған. Олардың кҿпшілігі аяттардың мазмҧнын білдіреді. Бірінші 

мысалымыз «жақсылықты ҽмір етіп, жамандықтан тыю» (ҽмри бил-маруф 

наһи ан-ил мункар) (121. хикмет) мҽселесі. Белгілі болғанындай бҧл 

тақырыпты Қҧран жиі-жиі кҿтеріп, оны мҧсылмандар ҥшін міндет етеді. 

Мысалы мына аяттарға кҿз жҥгіртер болсақ: 3 Ҽли Имран 104-аят, 57 Хадид 

4-аят. Сонымен бірге 121. хикметтін он тҿртінші шумағында ҿтетін тҥнгі 

намазға тҧру керектігі жҿніндегі сҿздер Инсан сҥресінің 26-аятына 

негізделген. Тағы бір жерде тҽубе еткен мҥміндердің ақыретте қол жеткізетін 

сауабы туралы айтылады. Қҧран Кҽрімде кҿптеген аяттарда, ҽсіресе Ҽли 

Имран сҥресі 135-136, Мҽриям сҥресі 60-аят жҽне Тахрим сҥресі 8-аяттарда 

бҧл мҽселе айқын тҥрде тҥсіндіріледі. Сондай-ақ осы аяттарды атап ҿтпей-ақ 

оларды еске тҥсіретіндей етіп «Тҽуба етіп Хаққа бет тҥзеген ғашықтарға 

жҽннаттың ішінде тҿрт ҿзенде шҽрбат бар» (29/1) дейді. Сонымен қатар 

хикметтің бесінші шумағында Ниса сҥресінің 69-аятында айтылатын 

қҧлшылықтар туралы баяндалады [12]. 

Йасауи ең кҿп тілге тиек еткен аяттардың бір бҿлігі де зікірге 

қатыстылары. Бҧл мҽселеде Жҧма сҥресінің 10-аяты мен Ахзаб сҥресінің 41-

аятындағы «Алланы кҿп еске алыңдар» сҿзінің тҥсіндірмесін қолданады 

(Хикмет: 16/1, 68/4, 91/2, 109/2, 103, 4). Сопы ретінде оның бҧл ҧстанымы 

ҽдеттегі қалыпты жағдай болып табылады. Аяттың ҽртҥрлі қҧлшылықтарды 

қамтитын кең мағынасы болса да сопылық дҽстҥрде мҧндай аяттар кҿбінесе 

«зікір ету» тҥрінде тар мағынада қолданылған. Йасауи де осындай тҥсінікте 

болған. Оның «Қҧл хуаллаһ, субханаллаһ десем» сҿзін (123/1, 144/13) осы 

тҧрғыдан бағалауға болады [12]. 

Соңғысы ретінде Йасауидің хикметтеріндегі аяттарға жасалынған 

сілтемелерге тоқталайық. Мысалы, 31-хикметтің жетінші жҽне 70-хикметтің 

тоғызыншы шумақтарында Һарун, Перғауын, Хаман жҽне Хз.Мҧса туралы 

Қҧран Кҽрімде баяндалатын қиссаларға сілтемелер жасалынады. Аталған 

хикаялар Анкабут сҥресінің 39-40, Назиат сҥресінің 24-25 аяттарында жҽне 

Таһа сҥресінің басында баяндалады. 121-хикметтің он екінші шумағында 

Жҥсіп пайғамбар (12 Жҥсіп 1-21), он тҿртінші шумағында Ибраһим 

пайғамбардың отқа тасталғандығы жҿніндегі қиссаға (21 Ҽнбия 69) сілтеме 

жасалынады. Хз.Исмаилдың қҧрбандыққа шалынуы тақырыбын баяндайтын 

шумақтарда болса (123/5, 142/13) Саффат сҥресінің 102-аятының мағынасы 

берілген. Кейде Йасауи Қҧрандағы ҧғымдарды дҽл сол кҥйінде қолданады. 

Олардың қай хикметте қолданылғандығына да тоқтала кетсек: айн-ал йақин, 

илм-ал йақин (9/21), жаннат-ул фирдаус (103/4), сидрат-ул мунтаха (122/5), 

арш, лауһ, қалам (128/6), кираман катибин (135/5). Бҧл жерде Ахмет 

Йасауидің ҿлеңдеріне есім етіп берген «хикмет» сҿзінің де Қҧранда кҿп 

кездесетін ҧғым екендігін айта кетуіміз керек. 
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Хикметтерде кейбір сҥрелер мен аяттардың аты аталады: Фатих сҥресі 

(1/18), Таһа сҥресі (6/4), Бараат аты (20/8), Ясин сҥресі (120/2) [12]. 

Қожа Ахмет Йасауи иманның орта ғасырлық кезеңдегі ахуалына 

байланысты мҽселелерді де кҿтерген болатын. Мҽселен, Йасауи 86-

хикметінде: 

Халайықтар пасық болып, діні жоқ, 

Ислҽм зағип болып, қолдан кетті кҿріңдер. 

Ораза, намаз, иман қолдан кетті, 

Ҽр кҥн бітер, диуанихадис ҿтті, 

Тҿрт расулдың айтқандары енді жетті, 

Кҿріңдер енді бҧл дҥниені қараңғылық басты [13]. 

Яғни адамдар хақты ҧмытып, нҽпсінің қызметіне жан-тҽнімен 

сатылғандықтан ел басына белгісіз қиыншылықтардың тҥсуі негізгі себеп 

деген ой тастайды. Адамдар мҧсылманшылықтың талаптарын орындамай, 

ҿмірдің мҽнін жоғалтып, мағынасыз тіршіліктің нҽтижесінде Аллах-

тағаланың қаһарына ҧшырап, ақырзаманды жақындатты деп тҧжырым 

жасайды. 

Қожа Ахмет Йасауи шығармашылығы, рухани адамгершілік мҧралары 

философиялық, тарихи, мҽдени, ҽдебиеттану, тілтану т.б. бағытта біршама 

зерттеліп, тиісті бағасын алып келеді. К. Зейбек [14], Ҽ.Н. Нысанбаев пен  Д. 

Кенжетай [15], М.Ф. Кҿпрҥлҥ [16], Ҽ. Дербісҽлиев [17], Е. Кемал [18],  Р. 

Сыздық [19], Ҽ. Қҧрышжанов [20], Д. Кенжетай [21],  Э.Н. Наджип [22],  Р. 

Сыздықова [23] кҿптеген ғалымдардың еңбектері ҧлы ғҧламаның 

шығармашылығы мен рухани адамгершілік мҧраларын ҽдеби танымдық тіл 

білімі жҽне философиялық тҧрғыдан ҽр жақты қарастырады. 

Ахмет Йасауидің ҿмірі мен қызметі, оның еңбегі жайында отандық 

зерттеушілердің жазғандары аз емес. Сҿзімізді дҽйектейтін болсақ, 

А.Ағайдарова ҧлы ғҧлама туралы былай дейді: «Йасауи ҿз заманының тҥлегі, 

ҿз дҽуірінің бел баласы. Оның айқындамасы, тҽлім-тҽрбиесі, ортасы ислҽм 

діні болып, діни-философиялық дҥниетанымы ислҽм аясындағы сопылық 

идеялар негізінде қалыптасты. Йасауи ҥшін ағартушылық миссияның 

мазмҧнын белгілеген Алла сҿзін, Хақ жолын дҽріптеу ҥлкен парыз ретінде 

танылды. Ол ҿзінің ҿмірден тҥйгенін, оқып-тоқығанын туған жеріне жеткізіп, 

Хақ жолына бастар бағыт-нышандарын кҿрсетіп, насихат жҥргізуді ҿмірлік 

міндет, халқына қызмет деп білді» [24]. 

А.Ағайдарова Йасауи жайында тағы да жазған болатын: «Тҥркі 

тасаввуфы тарихында тҥркі сопылығының негізін салушы Ахмет Йасауи, 

исламнан бҧрынғы буддизм, шаманизм, манихеизм мҽдениетін білетін тҥркі 

тайпаларына ислам дінін сопылық жол арқылы қабылдауға 

болатынынкҿрсетті. Сол арқылы тҥркі тайпалары арасында мҧсылман-тҥркі 

мҽдениетінің негізін қалады» [24]. 

Т.ғ.к. З. Жандарбек Ахмет Йасауидің ғылыми тҧлғасын былайша 

суреттейді: «Тҥркі мҽдениеті мен мемлекеттілігінің қайта жандануына Ясауи 

ілімі мен сол ілім негізінде тарих сахнасына шыққан ясауийа тариқатының 
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белсенді ҽрекеті игі ықпалын тигізді» [24]. 

Қорыта айтқанда, Қожа Ахмет Йасауи ислам діні мен жергілікті дҽстҥрді 

сабақтастырып, халықтың рухани тҥрғыдан кемелденуіне ҿз ҥлесін қосты. 

Оның қарымды қаламынан туған «Диуани Хикмет» атты еңбегінде Қҧран-

Кҽрімнің сҥрелері мен аяттарына мысалдар келтірілген. Елді бейбіт ҿмір мен 

ибалылыққа шақырды. Хақты танудің бірден бір жолы ислами ілім жинау 

екендігін жете тҥсінді. Сауаттылық пен еңбекқорлық арқылы тҧлғаның 

қараңғылықтан қҧтылып, жарық сҽулеге енетіндігін жазды. Сҽбилік кҥннен 

берілген ҿнегелі тҽлім-тҽрбие бала бойына бітетін іргетас іспеттес деген 

болатын. 
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Аннотация 

Бҧл мақалада Қожа Ахмет Йасауидің ҿмірі мен қызметіне байланысты мҽселелер 

қарастырылды, мысалы оның ҿмір жолдары, шығармашылығы, философиялық 

кҿзқарастары зерттеу нысанына айналды. Дҽлірек айтқанда, Сайрам шаһарында дҥние 

бесігін ашқан дара тҧлғаның Арыстан баб, Хамадани сынды мҽшһҥр ғҧламалардан білім 

алып, сол ілімді қоғамның рухани баюына шебер пайдалануы ҿзекті болып отыр. 

Дарындылығы мен еңбекқорлығының жемісі ретінде Йасауи Орта Азия мен Қазақ елінде 

исламды тарату мен кемелдендіруге сҥбелі ҥлес қосты. «Диуани Хикмет» атты даналық 

жинағында ҿмірдің мҽні мен маңызы, ақірет пен ақырзаман, исламның шариғи заңдары 

мен парыздары, Мҧхаммед Мҧстафа пайғамбарымыздың (Аллахтың оған сҽлемі мен 

игілігі болсын) сҥнет жолы жҽне т.б. мҽселелерді зерттеуге тырысты. Ҽрине, 

фҽлсапалық сарында жазылған шығармалардың барлығына шынайы деп баға бере 

алмасақ та Қҧран-кҽрімнің сҥрелері мен аяттарын мысал ретінде қосып, жазылған 

еңбектің шынайылық деңгейі мен ғылыми қҧндылығын арттырған болатын. 

Қорыта айтқанда, Қожа Ахмет Йасауи ислам діні мен жергілікті дҽстҥрді 

http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/region/south_kazakh_oblast/memorial/yassayu.%20–%2003.02.2016
http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/region/south_kazakh_oblast/memorial/yassayu.%20–%2003.02.2016
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сабақтастырып, халықтың рухани тҥрғыдан кемелденуіне ҿз ҥлесін қосты. Оның 

қарымды қаламынан туған «Диуани Хикмет» атты еңбегінде Қҧран-Кҽрімнің сҥрелері 

мен аяттарына мысалдар келтірілген. Елді бейбіт ҿмір мен ибалылыққа шақырды. 

Хақты танудың бірден бір жолы ислами ілім жинау екендігін жете тҥсінді. 

Сауаттылық пен еңбекқорлық арқылы тҧлғаның қараңғылықтан қҧтылып, жарық 

сҽулеге енетіндігін жазды. Сҽбилік кҥннен берілген ҿнегелі тҽлім-тҽрбие бала бойына 

бітетін іргетас іспеттес деген болатын. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с жизнью и творчеством 

Ходжа Ахмеда Ясави, например, его жизнь, творчество, философские взгляды. В 

частности, в Сайрамском селе Арыстан Баб-это личное открытие мира, как явление 

становления крепостного Хамадани, духовное обогащение компании, использование ноу-

хау мастера. Благодаря своему таланту и трудолюбию Яссауи внес достойный вклад в 

распространение и возрождение ислама в Центральной Азии и Казахстане. В книге 

мудрости "Диуани Хикмет", суть и ценность жизни, акарслан и акарслан, законы 

шариата и ислама, исламский путь, Мухаммад Мустафа Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) и т. д. б. пытались исследовать проблемы. Например, все 

произведения, написанные в Коране, являются подлинными и реалистичными.  Кроме 

того, Кожа Ахмет Яссауи способствовала духовному возрождению народа, сочетая 

исламскую религию и местные традиции.  <url>-по сообщениям местных СМИ, во время 

хаджа священная Мекка, в мечети "Хазрет Султан", в мечети "Хазрет Султан", в 

мечети" Хазрет Султан "были прочитаны Коран, в мечети" Хазрет Султан", в мечети 

"Хазрет Султан", в соответствии с Исламом-сегодня. Страна призывает к мирной 

жизни и миру. Кроме того, как и в прошлом году, Ислам стал одним из самых популярных 

исламских движений. Благодаря грамотности и энтузиазму можно выйти из тьмы и 

выйти в свет. Работа со дня предоставления ребенку нравственного воспитания-это 

фундамент, который заканчивается в это время. 

Annotation 

This article discusses issues related to the life and work of Khoja Ahmed Yasawi, for 

example, his life, creativity, philosophical views have become the subject of research. In 

particular, in the village of Sairam cooperation Arystan-Bab of the person, the individual 

discovery of the world, as the phenomenon of formation camaligan hamadani, spiritual 

enrichment companies, using the know-how of the master. As a result of his talent and hard 

work, Yassaui made a worthy contribution to the spread and revival of Islam in Central Asia and 

Kazakhstan. In the book of wisdom "Diuani Hikmet," the meaning and value of life, akarslan and 

akarslan, Sharia law and be of Islam, path of Islam, Muhammad Mustafa the Prophet 

(sallallaahu ' alaihi WA sallam), etc. b. tried to explore the problems. As an example, all the 

writings written in the Quran are authentic and authentic. 

In particular, Khoja Ahmed Yasawi, combining the Islamic religion and local traditions, 

contributed to the revival of the spirituality of the people. <url>-according to local media 

reports, during the Hajj in Mecca, in the mosque "Hazret Sultan" of Mecca, in the mosque 

"Hazret Sultan" of Mecca, in the mosque "Hazret Sultan" was read the Koran, according to 

Islam-today. The country has called for a peaceful life and world. At the same time, as last year, 

Islam has become one of the most popular Islamic movements. Thanks to the literacy and 

diligence, one can be freed from the darkness and into the light. Work from the date of 

submission of the moral education of the child-a kind of Foundation that expires during. 
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ЖЕР ЖАНАТЫ – ЖЕТІСУ 

 
Ҽуезова Ҽсел Асқарқызы  

Алматы облыстық білімді дамыту оқу-ҽдістемелік орталығы 

 Талдықорған қаласы, auezova_aa@mail.ru  
 

Отанымның орнығып кең тҿріне, 

Айналасын ақ таулар кҿмкеруде. 

Жаралғандай Жетісу ертегіден, 

Еркелейді Жетісу ерке кҥнге. 

Мұқағали Мақатаев 

 

Ақындардың жырына арқау болған жер жанаты Жетісу. Сҧлулығымен 

тамсандырған, ақындардың жырына арқау болып, талайларға ҽн салдырған 

киелі Жетісуды сҿзбен суреттеп жеткізу мҥмкін емес. 

Ақ бас шыңдар басынан тастан-тасқа секіріп сарқырай аққан ҿзендер, 

қыз жанарындай мҿлдіреген кҿлдер мен бау-бақшалы Жетісу жері ҿзінің 

сҧлу табиғатымен тартымды. Табиғаттың барлық сҧлулығын ҿз бойына 

жинаған Жетісудың ҿзен-кҿлдері, тау-тастары мен жазық даласы сан 

мыңдаған тарихтан сыр шертеді. Қасиетті Жетісу жерінің қойнауы да 

тарихқа тҧнып тҧр. 

Жетісу... Қазақстанның оңтҥстік-шығысында орналасқан, солтҥстігінде 

Балқаш кҿлінен, оңтҥстігінде Тянь-Шаньның қарлы шыңдарына дейін 

созылып жатқан осынау бір кҿркем  жерҧйық мекенді ежелден бері жеті 

судың ҿлкесі атап кеткен. Олай деп аталуының себебі, жердің шҧрайын 

беретін Іле, Тентек, Лепсі, Басқан, Ақсу, Қаратал, Кҿксу, сияқты ҿзендер осы 

мекеннен ағып ҿтеді. 

Осындай ҧлан-ғайыр алқаптың табиғаты да ҽртҥрлі. Бҧл жерде 

мемлекеттік қорғауға алынған жерлер де бар. Тау етегінің ауасы ылғалды, 

салқын болса, енді бір жерлерде кҿк майсаға бай, кішкентай ҿзендер мен тау 

бҧлақтары кҿп, егін егіп, мал жаюға ҿте қолайлы жерлер де кездеседі. 

Жетісу – кҿне мҽдениеттің ордасы. Ҿңірден небір тарихи 

ескерткіштерді кҿруге болады. Алматының жанында тарих жҽне мҽдениет 

ескерткіштерінің ертеден қалған бірқатары бар. Бҧл бірінші кҿп санаттағы 

жҽне тҥрлі образдағы сҽулет ескерткіштері: Іле қорғандары жҽне 

сақтардың алтын бҧйымдары, Ҧлы Жібек жолындағы ортағасырлық 

қалалар жҽне қола дҽуіріндегі таулы суреттері (петроглифтер). Ҿлкенің 

тарихы ғасырлар қойнауына сҥңгіп жатыр, оған – ежелгі ескерткіштер мен 

археологиялық жҽдігерлер айқын дҽлел. 

Жетісуды мекендеген ежелгі Сақ, Ҥйсін, Қаңлы тайпаларынан бізге 

қалған баға жетпес мҧра – Таңбалы тас. Таңбалы археологиялық кешені Іле 

Алатауынан Балқаш кҿліне дейінгі аралықта, шалғайдағы Бетпақтың шҿліне 

дейін созылған Шу-Іле атырабының оңтҥстік-шығыс бҿлігіндегі жота 

қойнауында орналасқан. Таңбалының байырғы тҧрғындары – б.з.д. ІІ 

mailto:auezova_aa@mail.ru
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мыңжылдық кезеңінде қоныстанған қола дҽуірінің тайпалары. Таңбалының 

алғашқы адамдары ҿздерін қоршаған табиғат ҽлемі туралы петроглифтер 

таңбалап, тҧрғын ҥйлер мен жерлеу қҧрылыстарын салған. Ҿзіндік салт-

дҽстҥр жоралғылары болған. Оның дҽлелі – Таңбалы археологиялық 

кешеніндегі қола жҽне ерте темір дҽуірлеріне, орта ғасырларға жҽне кейінгі 

кезеңге жататын қорымдар мен қоныстар, қҧрбандық шалу орындары мен 

петроглифтер. Таңбалының сан ғасырлық тарихы қаншама ғасырлар бҧрын 

ғҧмыр кешкен халықтардың мҧрасы болып бҥгінгі кҥнге жетті. 2004 жылы 

Алматы облысындағы Таңбалы археологиялық кешені ЮНЕСКО-ның 

Дҥниежҥзілік мҽдени мҧрасының тізіміне енді. 

Жетісудың тағы бір тамаша жері – Шарын шатқалы. Ол жайлы 

естімеген адам аз шығар. Бҧл шатқалдардың 12 миллион жылдан астам 

тарихы бар. Шарын шатқалы – Қазақстанның кҿрікті жерлерінің бірі. Шатқал 

Шарын ҿзені бойымен солтҥстік-шығыстан оңтҥстік-батысқа 154 км-ге 

созылып жатыр. Шарын шатқалында биіктігі 150–300 метрге дейін жететін 

«Қамалдар аңғары», «Жалмауыз кемпір шатқалы» жҽне т.б. қҧмды жарлар 

бар. Жергілікті халық шатқалды «Қорғанды қамалдар аңғары» деп атайды. 

Аңғар ҧзындығы шамамен 2 км, ені 20–80 метрге дейін барады. Шетен 

тоғайы Шарын шатқалындағыдай шоқ болып ҽлемнiң тек екi-ақ жерiнде – 

Қазақстан 

мен Солтҥстiк Америкада ғана сақталған. Шарын шатқалының табиғаты 

жануарлар мен ҿсімдіктерге бай. 

Қайыңды кҿлі де Жетісудың бетке ҧстар табиғи байлығы. Бір ғасыр 

бҧрын ҥлкен кҿшкіннің нҽтижесінде пайда болған. Суға батқан кемелер 

секілді сюрреалистік кҿрініс беретін Қайыңды кҿл Жетісудың мақтанышы. 

Кҿпшілік «Солтҥстік Тянь-Шаньның маржандары» деп атайтын Кҿлсай 

кҿлдері Жетісудің баға жетпес байлығы. Кҿлсай кҿлдері мемлекеттік ҧлттық 

саябағында жоғары сатыдағы ҿсімдіктердің 500-ден астам тҥрі, 

сҥтқоректілердің 30 тҥрі, қҧстардың шамамен 150 тҥрі кездеседі. 

Аймақта ерте темір дҽірінің қабірлері кҿптеп кездеседі. Осы уақытта 

Жетісу аймағында сақ тайпалары қоныстанған еді. Кҿптеген сақ-

кҿшпенділер қорғандары ҿзінің мҿлшерімен таң қалдырады, олардың 

диаметрі шамамен 100 метр. Ҥлкен қорғандарды патшалық деп аталады. 

Қорғандардың кҿбі ежелден тоналып, ішіндегі асыл заттар ҧрланған 

болатын. Есік қаласының маңында бірнеше белгілі қорғандар сақталған. 

Ежелгі қорғандардан жерленген адамдар сҥйектері мен бірнеше жҥз алтын 

бҧйымдар табылды. 

Бесшатыр қорғандары кҿңіл аударарлық. Алтын-Емел ҧлттық 

саябағында бір жерде 31 қорған орналасқан. Ең ҥлкені – диаметрі 108 

метр, биіктігі 17 метр. Қорғандар тігінен жҽне ендігінен орнатылған жеті 

тас топтамасымен тҧйықталған. Жалпы Жетісу жерінде мҧндай қорғандар 

мен қазба тарихи ескерткіштер ҿте кҿп. Ҽрине бҧған қызыға 

қараушылардың саны да жылдан жылға артып келеді. Археолог, тарихшы 

мамандар ғана емес, шетелдік туристер осы ескерткіштерді кҿруге жиі 
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келеді. Сондықтан аймақта бҧл бағытта туризмды дамыту ҽлеуеті ҿте зор. 

Тараз, Тҥркістан, Отырар ежелгі қалаларын басып ҿтетін Ҧлы Жібек 

жолы бойынша саяхат ҿте қызықты болып келеді. Жетісуда ең ірі Қоялық 

қаласының қалдықтары қазіргі Қойлық ауылы маңында сақталған. 

Қаланың қҧрылыс қалдықтары биіктігі 5-тен 10 метрге дейін жҽне 

ҧзындығы бірнеше шақырымға дейін жетеді. Шығыс Жетісу қалаларының 

жоспарлануы мен қҧрылысы Батыстан ерекшеленеді. Шығыс Жетісу 

қалашықтарында қамалдар жоқ, болса да мҿлшерімен кіші болады. VII 

ғасырдан бастап Жетісу қалалары салына басталып, олардың кҿбі X 

ғасырдан XIII ғасырға дейін салынды. Ортағасырлық қалалар керуен 

жолдарының бойында пайда болған. Бҥгінгі кҥнге дейін Ҧлы Жібек 

жолының бҿліктері сақталды. Мысалы, Тараз қаласынан Қҧлан ауылына 

дейін, одан кейін Шу ҿзенінен Шу даласына дейін созылады. Шу ҿзенінің 

даласынан шығыс Жетісуға Қастек асуы арқылы жоғарыда орналасқан 

Қастек қалашығына дейін созылады. Бҧл Ҧлы Жібек жолының ҿз кезінде 

қаншалықты қҧнды, заманында зор рҿл атқарғанын кҿрсетеді.  

Қазір ҿкінішке орай жер бетінде табиғаты тҧнық кҥйінде сақталған 

жерлер азайып барады. Техника мен технология дамыған заманда оны 

қазқалпында сақтап қалу да қиын. Елімізде табиғаты жабайы, алғаш 

жаратылған кҥйінде кездесетін аймақтар ҽлі де бар. Олар кҿбінесе табиғи 

қорық ретінде мемлекеттік қорғауға алынған. Солардың бірі Іле ҿзені мен 

Қапшағай суқоймасынан жоғары орналасқан «Алтын Емел» ҧлттық паркі. 

Бҧл мекен бай жҽне ежелгі тарихымен, сақ мҽдениетінің ескерткіштерімен 

қҧнды. Саябақтың аймағында ежелгі керуен жолдары ҿтіп, қазақ 

хандарының орындары, Бесшатыр моласы (б.э.д. 3-4 ғасырда), ежелгі 

таулы суреттері, ҽуенді қҧмы, Қалқанның Ҥлкен жҽне Кіші таулары, 

Қаратау жҽне Ақтау тауларының ғажайып ландшафтары бар Шолақ тауы 

орналасқан. 

Белгілі «Ҽуенді бархан» қҧмды тауының биіктігі 120 метр жҽне 

шамамен 3 шақырым ҧзындығы саябақтың бір бҧрышында ҿзеннен 

бірнеше шақырымда немесе Ҥлкен жҽне Кіші Қалқан таулары арасынан 

ҿтеді. Бҧл қҧмды тау ҧсақ таза қҧмнан, желі болғанда тау «ҽн» салып, 

даусы бірнеше шақырымға жетеді жҽне органның даусын еске тҥсіреді. 

Ҽуенді барханды барып, ҥш биіктіктің біріне кҿтерілгенді жақсы кҿретін 

туристтер Іле Алатауының жотасы кҿріністерін де тамашалай алады. Егер 

тау дыбыс білдірмесе, келушілер ол ҥшін таудың бағытымен жҥгіруі 

қажет. Аяқ астындағы қҧм қозғалысқа келіп, гуілдеу жҥреді. Кейде бархан 

дыбыстарды білдіруден басқа жерсілкініс ҽсерін кҿрсетіп, дірілдейді. Бҧл 

да тылсым табиғаттың «ерекше сиқыры» болар. 

Тҥрген сарқырамасы – Іле-Алатау ҧлттық саябақтың қҧрамында ең 

керемет, ең сҧлу жер деуге болады. Алматы облысының туристер жиірек 

баратын орындарының бірі. Ол ежелгі заманда керуендердің ҿтетін 

жолдарында жатыр. Еуропаға Қытайдан жҽне Ҥндістаннан осы жол 

арқылы келетін болған. 
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Тҥрген шатқалында 7 сарқырама бар. Адамдар кҿп баратыны: 

біріншісі «Аюлы» жҽне екіншісі «Тескенсу». Алғашқы сарқыраманың 

биіктігі 30 метр, жасыл шыршалар жҽне шыңдар арасындағы бейнелі 

орында орналасқан. Шатқалда шыңдар жерсілкініс кезінде бҿлініп, мҧзды 

кезеңге дейін іздерді сақтаған. «Аюлы» сарқырамасына баратын кҿпірден 

жоғары 300 метрде «сҧлулық кҿз» деп аталатын мҧзды сулы бҧлақтары 

бар. Ал, Тескенсу сарқырамасы бҧлақтан шамамен 2 сағаттық жерде 

орналасқан. Негізгі ағынның қҧлау биіктігі – 40 метр, ал егер жалпы 

биіктікті санайтын болсақ – 74 метр. Шатқал ҿзінің «Шың-Тҥргендік» 

деген атауымен белгілі шыршаларымен ҽйгілі. 

12 миллион жылдан астам тарихы бар Шарын шатқалдары, Қайыңды, 

Кҿлсай кҿлдері, Есік, Бесшатыр обалары, Тҥрген шатқалы – Жетісудың 

теңдесі жоқ табиғи байлығы. Іле ҿзенінің жағалауы – Жетісу ҿңірінің ең 

кҿрікті мекендерінің бірі. Ҧлы Жібек жолы Жетісу жерін басып ҿткен. 

Тарихы мен мҽдениеті бай ҿлке талай аңыздар мен жырларға арқау болған. 
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позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны. 

Н.А. Назарбаев 

 

Тюркский мир на протяжении истории являлся уникальным местом, где 

зарождались и развивались мощнейшие культуры  и цивилизации, которые 

оказали огромное влияние и воздействие на ход и развитие мировой истории, 

культуры и цивилизации. Его воздействие  и влияние было обусловлено тем, 

что Тюркский мир, будучи географически расположенный в центральной 

части евразийского континента, всегда был связующим мостом между двумя 
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великими культурами Востока и Запада. Более того тюркский мир часто 

задавал стартовые условия развития многих цивилизаций, в том числе и 

европейской [1, стр.4]. 

Сегодня особо актуальной в связи с глобализационными процессами 

становится проблема самоиндификации нации и народов, культурной 

идентичности и диалога культур[1,стр.5]. 

Известно, что исторический процесс в массовом сознании носит 

преимущественно персонифицированный характер. Многие народы 

заслуженно гордятся именами великих предков, ставших своеобразными 

послами своих стран. 

Например, такие всемирно известные личности давно ушедших эпох, 

как Тутанхамон, Конфуций, Александр Македонский, Шекспир, Гете, 

Пушкин и Джордж Вашингтон, являются сегодня бесценным символическим 

капиталом для «своих государств», способствуя их эффективному 

продвижению на мировой арене. 

Великая степь также породила целую плеяду выдающихся 

деятелей.Среди них такие масштабные фигуры, как аль- Фараби и Яссауи, 

Кюль-Тегин и Бейбарыс,Тауке и Абылай, Кенесары и Абай и многие другие 

[4,глава 2]. Средневековый Отырар дал человечеству одного из величайших 

умов мировой цивилизации Абу Насыра аль- Фараби, в Туркестане жил и 

творил один из великих духовных лидеров тюркских народов Ходжа 

АхмедЯсави. 

Не случайно в 2017 году город Туркестан был объявлен ТЮРКСОЙ, 

духовной столицей тюркского мира. Многие видные государственные 

деятели казахской нации прошлого – правители, старейшины, полководцы – 

покоятся именно в Туркестане. Более того, именно отсюда тянутся нити 

распространения окаймленных в высокий слог моральных и нравственных 

ценностей – «Хикметов» Ходжи Ахмеда Ясави. Вот так стыкуются Запад и 

Восток, тюркский мир и Европа – жизнь сама расставляет свои коррективы и 

генерирует новые посылы взаимной заинтересованности. 

По словам Джефри Хана, директора Института азиатских исследований, 

профессора Кембриджского университета: «Неоспоримо, что тюркские 

народы и их культура обладают грандиозным всемирным потенциалом и 

занимают центральное место на мировой арене на стыке Европы и Азии…». 

Образование Тюркской державы стало в какой – то момент переломным 

в истории человечеств, потому что до сих пор средиземноморская и 

дальневосточная культуры были разобщены, хотя знали о существовании 

друг друга.В этой ситуации тюрки играли не только роль посредников, но и 

одновременно развивали собственную культуру [2, стр.5]. 

В истории тюркской культуры Х-ХIII вв. именуются «золотым веком». В 

этот период мусульманская культура дала миру поистине «звездные имена» 

деятелей культуры и науки. Тюрки аль-Фараби, Бируни, Ю. Баласагуни, М. 

Кашгари, Ахмед Иугнеки, Ходжи Ахмеда Ясавивнесли огромный вклад в 

развитие не только «мусульманского Ренессанса», но и всей мировой 
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культуры. Ходжа Ахмед Йасауи -основатель тюркского направления ислама, 

автор «Диуан – ихикмет» («Книга о премудрости»). Становление личности и 

основные годы его деятельности связаны с городом Йасы (Туркестан). 

Произведение Йасауи – общее духовное достояние всех тюркских народов. 

Учителем Ахмеда Йасауи был Арыстан-баба, который оказал на него 

огромное влияние. 

Особое место среди ученых Востока занимает аль-Фараби. Его работы 

лежали в основе средневековой науки, под его влиянием складывалось 

мировоззрение Ибн- Сины, Омара Хайяма, Бэкона, Леонардо да Винчи и 

многих других мыслителей. 

Заслуги его были столь велики, что ему был присвоен титул 

«Мусалимассана» - «Второй учитель». Первым учителем был признан 

Аристотель. Известно, что книги Аристотеля и многих других греческих 

мыслителей сохранились благодаря ученым Востока, а потому не сгорели на 

кострах инквизиции. 

Фараби был ученым мирового уровня, он сблизил и объединил 

достижения арабской, персидской, греческой, индийской и тюркской науки и 

культуры. Абу Райхан Бируни- известный ученый. Прогрессивность методов 

научных исследований, бессмертные произведения великого ученого ставят 

его на одно из первых мест в истории мировой науки. Ученые мира назвали 

ХI век веком Абу Райхана Бируни. 

Махмуд Кашгари создал уникальный труд, названный им «Диванилугат 

– ат тюрк» - «Словарь тюркских наречий». Эта книга является памятником 

тюркской культуры. Методы языкознания, которые впервые применил 

Кашгари, опередили свое время на 8 веков. Его методы начали широко 

использоваться в лингвистике только в конце ХIХ века. 

Поэт Ахмед Иугнеки написал поэму, в которой обращается к будущим 

поколениям с призывом вести честную жизнь, быть добродетельными. 

Таким образом, средневековый тюркский мир дал мировой цивилизации 

великих ученых и мыслителей, которые внесли бесценный вклад в 

общечеловеческую культуру. 

Целью национальной идеи «Мҽңгілік ел» является формирование 

личности с высоким уровнем национального самосознания и культуры 

межнационального общения. Корни готовности казахского народа к 

межнациональному, межрелигиозному диалогу уходят к тюркскому периоду. 

Диалог культур выступает как фактор, предупреждающий возникновение 

войн и конфликтов. Только в процессе взаимодействий и взаимовлияний 

культур рождаются в культуре великие явления. Тюркские влияния носили 

объединительный характер. Многие достижения тюрков становятся 

достоянием всех народов Евразии. 

Духовная культура тюрков отличалась качественным своеобразием; для 

других народов была интересна и значима, они находили в ней близкое и 

понятное для себя. 

Тюрки, в силу широты своего философского мировоззрения, не будучи 
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замкнутыми в рамках своей национальной, культурной и другой 

исключительности, не рассматривалисвою культуру и цивилизацию 

изолированно от других [1, стр. 121]. 

Видимо, такая широта мировоззрения тюрков объясняет известную 

тюркскую толерантность, особенно казахскую. Наряду с толерантностью 

компромиссная ментальность является одной из базисных категорий в 

менталитете казахов [1, стр. 122]. 

Уступчивость и компромисс у казахов означали нечто большее, чем 

просто соглашение на основе взаимных уступок. Принцип компромисса как 

категория равновесия и стабильности проник в политическую сферу 

казахского общества.Казахскому духу присуща духовная свобода, 

внутренняя ширь, осязание неизведанных, небывалых возможностей. Это 

наложило отпечаток на национальную идею. Казахская философия всегда 

стремилась к мудрости в прямом смысле этого слова, как процессу искания 

истины, то есть к охвату разумом жизни в ее целостности. Вклад казахской 

философии в философию мировую и в само строительство жизни обозначен 

в последовательном движении по пути осознания национальной идеи. 

Поэтому мы должны обратить внимание на духовное возрождение своих 

национальных корней, для развития собственной самобытной культуры. 

В последнее время интерес к Востоку усиливается. Наводятся мосты 

между культурой западной цивилизации и древними восточными 

цивилизациями. 

Великий Абай, как представитель Великой степи, выделяя три 

важнейших человеческих качеств: Волю, Разум и Сердце, - отмечал, что в 

мудром человеке знания, разум и воля направлены не во зло, а на добрые 

дела, на любовь к людям. Ученик Абая Шакарим отмечал главное условие 

избежания пороков. Это осуществимо по его мнению, при условии создания 

науки совестии обучению всех этой науке с младых ногтей. Идеал Абая и 

Шакарима – единство истины и правды, человечности и ума, веры и совести. 

Диалектику взаимоотношений Востока и Запада рассматривает еще один 

из наших великих современников поэт Олжас Сулейменов. Поэтическое 

кредо О.Сулейменова- «возвысить степь, не унижая горы» [5, стр. 280]. 

Поэт Леон Робель говорил, что Сулейменов является одним из тех, чье 

величие естественно. Сулейменову присущи мощь и подлинная 

планетарность.Через все творчество Сулейменов проносит любовь, 

преданность и уважение к своему народу, его седой истории, культуре и 

быту. Это нерасторжимое национальное ядро определило 

своеобразиетворческого облика Сулейменова [5, стр.273]. 

Человеческая культура в целом богата именно своим своеобразием и 

самобытностью, что и отличает совокупный цивилизованный багаж всех 

наций [6, стр.14]. 

Здесь отмечена только часть реального вклада тюркского мира на  

европейскую цивилизацию. Тюркский мир создал свою неповторимую 

цивилизацию. Она отличается от других цивилизаций. 
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ХХI век вновь открывает миру тюркскую цивилизацию: во всем ее 

великолепии, внутренней универсальности и самобытной уникальности, с ее 

особой структурой [1, стр. 307]. 

По словам турецкого профессора, одного из основателей исторической 

тюркологии, ФуадаКопрулю «Если бы не было Ходжа Ахмеда Ясави- не 

было бы Турции как государства». Это говорит о глубоком понимании 

истории и благородной миссии казахского народа по сохранению и развитию 

общенациональных духовных святынь. Вот так стыкуются Запад и Восток, 

тюркский мир и Европа – жизнь сама расставляет свои коррективы и 

генерирует новые посылы взаимной заинтересованности. 

В программных документах Елбасы Н.А. Назарбаева обозначены 

огромные задачи по возрождению духовных ценностей. 

Государственная программа «Мҽдени мҧра»- «Культурное наследие» за 

короткий  исторический отрезок времени стала восприниматься как 

классический бренд нашей страны, олицетворяющий духовную 

преемственность, связь времен, поколений, и традиций государственности на  

территории Казахстана как полноправной составной общечеловеческого 

историко- культурного и цивилизованного процесса.В общеисторическом 

плане- это уникальный проект современности, который по своим масштабам 

и результатам не имеет аналогов во всем постсоветском пространстве [6, стр. 

538]. 

Новые компоненты общенациональной программы «Руханижанғыру» 

позволят актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его 

понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации. 

У народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое 

будущее. 
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Аңдатпа 

Мақалада тҥркілердің ҽлемдік тарихтағы орны мен рҿлі туралы жҽне олардың 

ҽлемдік пен жаһандық мҽдениетке енуі жайлы айтылады. Қазақ халқы тҥркі 

халықтарының бҿлігі ретінде Ҧлы дала жазықтарында тарихи ҿмір сҥрген, ҽлемдік 

тарихтың барысын жиі ауыстырушы, барлық тҥркі халқының мҧрагерлерінің, тҥркі 

тарихының жҽне тҥркі жаһандануының бірі бола алады жҽне болып саналуы тиіс. 

Аталған жҧмыста белгілі тарихшылар, қоғам қайраткерлерінің еңбектері негізінде 

ҽлемдік мҽдениетке ҥлес қосқан ҧлы тҧлғалардың ҥлгілері берілген. Мақалада 

жалпыадамзаттық жаһандану тек батыстың жетістіктерін ғана кҿрсетіп 
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қоймайтыны, сондай-ақ, ҽлемнің басқа бҿлігі, оның ішінде басты тарихи субъектілері 

жҽне геосаясаттың авторы тҥркі халқы болып табылған Еуразияның да жетістіктері 

кҿрсетілген. 

Түйінді сөздер: тҥркілердің рҿлі, ҽлемдік  мҽдениет, жаһандану, Ҧлы дала, ҧлы 

тҧлғалар. 

Аннотация 

В  статье рассказывается о месте и роли тюрков в мировой истории и  их вкладе в 

мировую культуру и цивилизацию. Казахский народ, как часть тюркского народа, 

исторически проживающий на просторах Великой степи, где в основном начинались и 

вершились важнейшие исторические события, часто менявшие ход мировой истории, 

может и должен считаться одним из наследников всего тюркского народа, тюркской 

истории и тюрской цивилизации. В данной работе  на основе трудов известных 

историков, общественных деятелей даются примеры великих личностей, внесших вклад в 

мировую культуру. В статье показано,  что общечеловеческая цивилизация представляет 

не только достижения Запада, но и остальной части мира, в том числе и Евразии, где 

главным историческим субъектом и автором геополитики являлись тюркские народы. 

Ключевые слова: роль тюрков, мировая культура, цивилизация, Великая степь, 

великие личности. 

Annotation 

The article describes the place and role of Turks in the world history and their 

contribution to the world culture and civilization. The Kazakh people as a part of the Turkic 

people historically living in the vast great steppe where the most important historical events, 

often changing the course of world history, began and were made, can and should be considered 

one of the heirs of the entire Turkic people, Turkic history and Turkic civilization. This work is 

based on the works of famous historians, public figures are examples of great personalities who 

have contributed to world culture. The article shows that human civilization represents not only 

the achievements of the West, but also the rest of the world, including Eurasia, where the main 

historical subject and author of geopolitics were the Turkic peoples. 

Key words: role of Turks, world culture, civilization, Great steppe, great personalities. 
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Мҧсылман ҽлемінде аты ҽйгілі, жаңа кезеңдегі сопылық ҽдебиеттің ірі 

ҿкілі, кемеңгер ақын ҽрі ойшыл, философ жерлесіміз Қожа Ахмет Ясауи 

артына мҽні ҿшпестей аса елеулі мҧра қалдырды. 

Ақын, ойшыл, мҧсылман дінінің атақты қайраткері, философ, ғҧлама 

ғалым, Ахмет Йассауидің ҧрпағына қалдырған асыл мҧрасы – «Диуани 

хикмет» («Даналық кітабы») кітабы екені мҽлім. Бабамыздың мҽңгі ҿшпес 

асыл мҧрасы. «Диуани хикмет» қыпшақ диалектілерімен кҿне тҥркі тілінде 

жазылған. Яғни Ахмет Йассауи сопылық-философиялық дҥниетанымдарын 

ҿзінің «Даналық кітабы» еңбегінде баян етеді. Диуан – жинақ, хикмет – 

Алланың қҧдірет кҥші, яғни «Алланың ақ жолын баяндайтын кітап» деген 

мағынаны білдіреді. 
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Қожа Ахмет Йассауи тҧлғасы тек тҥркі ислам ҿркениеті ҥшін ғана емес, 

жалпы адамзат тарихында маңызды орынға ие. Қазір ҽлемдік саясат жҽне 

экзистенциалдық кеңістікте терроризм мен «ҿркениетаралық қақтығыс» деп 

аталатын мағынасыз сҥрең жҥріп жатыр. Таяу Шығыс деп аталатын 

адамзаттың ежелгі ҿркениет бесігі қанға бҿгіп, оның себебі де ислам діні, 

мҧсылмандар ретінде танытылып жатыр. Ал адамзатты тегіне, тҥріне, тегі 

мен дініне, жынысы мен кеңістігіне қарамастан, сҥюдің тҽжірибесі мен 

моральдық ҧстанымдарын жанымен, ілімімен тарихқа мҧра қылып кеткен 

Йассауи іліміне деген сҧраныс артып отыр. 

        Қожа Ахмет Ясауи 1040 жылы Сайрам қаласында дҥниеге келіп Тҥркі 

ҽлеміндегі мҧсылмандық дҽстҥрді орнықтырған ғҧлама ҧстаз. Ҽкесі – 

Ибраһим, анасы – Қарашаш ана. Ясауидің ата-анасының зияраттары 

Сайрамда орналасқан. Деректерде Қ.А. Ясауидің Ибраһим атты ҧлы мен 

Гаухар атты қызы болғаны айтылады. Қ.А. Ясауи ҧрпақтары осы қызынан 

тарайды. Кашифи «Рашахат-ул айн-ил хайат» атты еңбегінде Қожа Ахметтің 

Арыстан бабаның шҽкірті болғандығы, одан заһир жҽне батин ілімдерінің 

сырын ҥйренгендігі туралы мҽлімет береді [1]. Демек, Қожа Ахмет Ясауидің 

жастайынан-ақ танымал ҧстаздардан білім алып, оқу-ағартуға қҧштар 

болғандығы белгілі. 

Қ.А. Ясауи дҥниетанымы, оның ілімінің мҽні мен маңызы «Диуани 

хикмет», «Мират-ул Қулуб», «Пақырнама» сияқты бізге жеткен мҧраларынан 

кҿрінеді. Ясауи қалыптастырған хикмет дҽстҥрінің Ислам ақиқатының 

халықтың жҥрегіне жол тауып сіңірудегі маңызы зор болды. Олар хикмет 

дҽстҥрін таратуда зікір тҽжірибесінің ҥш тҥрін: алқа зікірі, арра зікірі, қҧпия 

зікір формаларын қатар алып жҥрді [1]. 

Ясауи хикметтерінің мҽні, философиясының ҿзегі – адам. Адам 

кемелдікке жетуі ҥшін қажетті білім – қҽл ілімін игеріп, Аллахтың 

фазылымен берілетін – хҽл іліміне жетуі керек. «Диуани хикметте» 

арифтердің Сҧлтаны бастан-аяқ ҿзінің ғашықтық кҥйін, ғаріптік хҽлін 

жырлайды. «Ариф ғашық тариқаттың дҥр данасы» деген Ясауи ақиқатқа ішкі 

тҽжірибе, ҿзін-ҿзі тану, діл тереңіне ҥңілу арқылы жетуге ҥндейді.  Қ.А. 

Ясауи қылуетке тҥсуінің мҽнісін халқымыз – Пайғамбарға деген 

махаббаттың жҽне сҥннетке адалдықтың ҥлгісі ретінде аңызға қосқан. 

Қ.А. Ясауи Ислам сопылығының ажырамас бҿлігі болып табылатын, 

тҥркі сопылығына негізделген тариқат жолын қалыптастырды. Бҧл жолдың 

негізгі ҽдептері: шҽкірттің ҧстазға қҧрметі, адалдығы мен мойынсҧнуы, 

Алланы тануға, жомарттыққа, тҽуекелге, тафаккурға ҧмтылу. Шҽкірттердің 

негізгі міндеттері: кемелдікке жетуге, хаққа жақындауға тырысу, қауіп пен 

ҥміт хҽлінде болу, ҥнемі Алланы еске алып, зікір ету, Ақиқат жайлы сҿйлеу 

[1]. 

Қожа Ахмет Ясауи ілімінде шыншылдық пен ҽділдік ҥшін ғҧмыр кешу 

халыққа қызмет етумен байланыстырылады. Ал, халыққа, ҧлтына қызмет 

етудің шарты – топырақ сипатты болу, нҽпсіні тыю. Топырақ сипатты болып, 

ҿзін халқына арнау кемелдікті білдіреді. Қожа Ахмет Ясауи кемелдікке жету 
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ҥшін адамда қуатты махаббат пен дерт болу керек дейді. «Дертсіз адам адам 

емес, мҧны аңла; Ашқсыз инсан хайуан жынысы, бҧны тыңда» [2]. Осы 

хикмет жолындағы «дертсіз адам» адамдық сезімнен жҧрдай, ҿз ҧлтының, 

қоғамының, Отанының алдында жауапсыз, мҧңсыз, қара басының қамын 

кҥйттейтін жан. «Қуатты махаббат» – илаhи фитраттан, яғни Алла тарапынан 

адамға берілген қҧдайлық сыйдан мақрҧм қалған, ҿзінің адамдық қадірін 

бағалай алмайтын, парасаттылыққа ҧмтылмайтын, ҿзін қоршаған ҽлемге, 

адамға, табиғатқа, осының бҽрін Жаратушы иеге мҽн бермейтін жан. Дертті 

адамның Қожа Ахмет Ясауи іліміндегі алатын орны ерекше. Ол хикметінде 

―Білімің – шырақ, халің – пілте, кҿз жасың – жағатын май‖ болсын дейді [2]. 

Дертті, шерлі адам пілте болып жанып, ашқ отына тҥсіп, қоғамның кемшілік 

тҧстары мен ақсаған руханиятын кҿріп, кҿз жасы, қайрат-жігерімен одан 

шығар жол, дауа іздейді. Шынайы ашққа осы дерт арқылы ҧласады. Ал ашқ 

кемелдікке жетелейтін кҥш-қуат кҿзі. Қожа Ахмет Ясауи ілімінде адамның 

жаратылыс мақсаты – Хаққа қҧлшылық ету, ол «Сізді, бізді Хақ жаратты 

ғибадат ҥшін‖ – дейді [2]. Бҧл ғибадат – Хақты тану жолындағы ең жоғарғы 

мақам. Қҧдайлық ашқты, Аллаға деген махаббатпен тҧтастықта кҿретін Қожа 

Ахмет Ясауи дҥниетанымы Аллах жаратқан адам баласын кемсітпей, ҿзімен 

тең дҽрежеде қҧрметтеуді парыз деп қарайды. ―Сҥннет екен кҽпір де болса 

берме азар, Кҿңілі қатты ділазардан Қҧдай бизар‖ деген хикмет адамның тегі 

мен тҥсіне, діні мен діліне қарамастан оған қҧрмет кҿрсету, адам ретінде 

ардақтауды пайғамбарлық сҥннет ретінде танытады. Ҿйткені Қожа Ахмет 

Ясауи ілімі – дін, мҽзһаб аясына сыймайтын шексіз махаббат жолы. Қожа 

Ахмет Ясауи дҥниетанымында «дертті адам», «топырақ адам», «кемел адам», 

сондай-ақ, «ғарип адам» тҧлғалары да дҽріптеледі [2]. 

Ғарип адамды кемелдік мҽртебесіне жеткізіп, пайғамбардың қоғамдағы 

ҿкілі, ізбасары ретінде бағалайды. Қожа Ахмет Ясауи ҿзін де ғарип ретінде 

кҿрсетеді: «Ғариппін ешкімім жоқ, бейшарамын hҽм пақыр, Сенен басқа 

кімім бар, рақым ет Аллах таң сҽріде» – деп рақымды тек Аллахтан ғана 

кҥтеді. Ҿйткені оны Аллахтан басқа шын ҧғатын, қолдайтын ешкім жоқ. Оны 

ғарип қылып, жалғыздыққа итермелейтін кҥш оның дҥниеге деген кҿзқарасы, 

илаhи ашқ – Хақ жолына деген ҧмтылысы мен махаббаты. Ғариптік – 

адамның ҿз-ҿзімен іштей кҥресіп, санасын сансыратқан мҽселелердің 

шешімін табу жолында рухымен тілдесу, ҿз ҽлімен ғана лҽззат алу сияқты 

кҿңіл-кҥйді білдіретін психологиялық хал. Сондықтан да Қожа Ахмет Ясауи 

«Қай жерде ғарип кҿрсең һем дем болғыл»,- дейді [3]. Яғни оларға дем бер, 

қолдау кҿрсет, қасынан табыл, қҧрметте дегені еді. 

Қожа Ахмет Ясауи дҥниетанымында ҿмір мен ҿлім мҽселесінің мҽні 

ҿзгеше. Ғазали «ҿлімнің ақиқатын тҥсіну ҥшін, ҿмірдің мҽніне жету керек, ал 

рухты білмей тҧрып, ҿмірді тани алмайсың»,- дейді. Оның ілімінде нҽпсі – 

жамандықтың, рух – жақсылықтың қайнар кҿзі болып табылады. Жақсылық 

пен жамандық секілді нҽпсі мен рухтың да қатар ҿмір сҥруі мҥмкін емес. 

Рухтың ҿмір сҥруі ҥшін нҽпсінің ҿлуі шарт. Ҿйткені ҿмірдің мҽні рухтың 

тазалығында, яғни кҿңіл айнасының сафтығында жатыр. Рух тазалығын 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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мақсат тҧту «ашқ» мҽртебесіне ҧласып, Хақ дидарын кҿру болып табылады. 

«Муту қабла ан тамуту-топырақ болмақ; Ашқтар ҿлмес бҧрын ҿледі екен...» 

«Қҧл Қожа Ахмет, нҽпсіні тептім, нҽпсіні тептім, Ҿлмес бҧрын жан берудің 

дертін шектім, Дидар тілеп тҽрк етсем масиуаны; Ҿлмес бҧрын болмысыңды 

айла фҽни...» [4]. 

Бҧлар – «ҿлмес бҧрын ҿлу» философиясына тҽн хикметтер. Қожа Ахмет 

Ясауи мҧнда масиуаны Хақтан басқа барлық дҥниені тҽрк ету арқылы 

шынайы ҿмір мҽнін ҧғынуға шақырады. Оның кҿзқарасы бойынша, «шынайы 

ҿмір» деп, рухтың нҽпсіден арылып, илаhи нҧрлармен шайылуын айтады. 

Бҧл ілім негізінде адамдарды «ҿлілер» жҽне «тірілер» деп қарауға болады. 

Бҧл жердегі «ҿлі» жҽне «тірі» ҧғымы рухқа байланысты. «Ҿлілер» – дҥниеде 

нҽпсінің қҧлы болып ҿткендер, олар тірі болса да ҿлікпен тең. «Тірілер» – 

нҽпсілерін жою арқылы рухтарына «ҿмір» сыйлағандар, олар ҿлсе де 

мҽңгілік ҿмірмен қауышқандар, бақи мҽртебесіне жеткендер. Қожа Ахмет 

Ясауи дҥниетанымында физикалық ҿлім жоқ. Ол жай ғана рухтың тҽннен 

айырылып, басқа бір халге ауысуы. Аллаға қҧлшылықтың ең жоғарғы халі – 

еркіндік. Рухани ҿмір ішкі рухқа қатысты болғандықтан,Қожа Ахмет Ясауи 

іліміндегі еркіндік мҽселесі де адамның «ішкі еркіндігі» шеңберінде 

қарастырылады. Ішкі еркіндікті ислам ахлағында «моральдық еркіндік» 

дейді. Яғни, Хаққа толық қҧл болған адам ғана толық еркін, азат. Демек, 

Алладан басқа барлық нҽрседен тазару шынайы еркіндікке ҧласады [5]. 

Сопы Хақ алдында қҧл, халық алдында азат, еркін. Рухани ҿлімнің 

нҽтижесінде нҽпсі ҥстемдік қҧрып, адамды ҿзіне қҧл етеді. Адам ҿзінің 

жаратылысын, табиғатын жатсына бастайды. Нҽтижесінде рух еркіндіктен 

айырылады. Қожа Ахмет Ясауи ҽдісі бойынша, рухты еркіндікке 

қауыштырудың жолы – зухд Қожа Ахмет Ясауи ілімінде ішкі еркіндікке 

жетудің дҽрежелері мен басқыштары айтылады. 

Бҧлар сопылық дҥниетанымдағы «халдер» мен «мақамат» 

категорияларының рет-ретімен жалғасуы арқылы жҥзеге асады. Ішкі еркіндік 

жайындағы мҽліметтің негізі – дін. Ал дін адамзатқа «ішкі қҧлдықтан» 

қҧтылу жҽне «ішкі еркіндікке» жетудің жолын кҿрсететін Аллах тарапынан 

берілген илаhи жолдағы Қожа Ахмет Ясауи ілімі бойынша, «ҿлілер» мен 

«тірілер» ҧғымына сҽйкес, еркіндік мҽселесінде де адамдарды екі топқа бҿліп 

қарауға болады. Бірінші топ – «еркіндікті аңсаушылар». Бҧлар тек қана Хаққа 

табынып, қҧлшылық етеді. Екінші топ – «еркіндіктен қорқатындар». Бҧлар –

нҽпсі, мансап, байлық, атақ, дҥние, адамға, т.б. табынып, қҧлдық ҧрады. 

Хикметтің басы – Аллахты бар жҽне бір деп білу [6]. 

Қожа Ахмет Ясауи адам баласы осы шындықтан бейхабар қалғанда 

ҿзінің негізінен алыстай бастайтындығын айтады. Осы ақиқатты адам 

баласына ескертіп, тікелей еске салып отыратын таным кҿзі – Қҧран деп 

біледі. Сонымен қатар, Аллахты танудың негізгі сыры адамның ҿзінде 

екендігін айтады. Адам – микрокосмос болса, рух, бҥкіл ҽлем, болмыс – 

макрокосмос, Аллахтың аяттары, яғни белгілері. Адам – рух ҽлемінде 

Аллахпен болған сҧхбат-антты бҧзбай «Зікір» арқылы ҥнемі есте сақтаушы. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%BF%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Қожа Ахмет Ясауи іліміндегі зікір, сама сияқты ҽдістер Аллахпен болған 

сертті ҧмытпау ҥшін қолданылған. Адамның арабша ―инсан‖, яғни 

―ҧмытшақ‖ екендігін ескергенде, Қҧранның бір аты болып табылатын зікір 

адамдық болмысты толықтырып, кемелдендіріп отыратын ҽдіс екендігі 

белгілі [7]. 

Жалпы сопылық дҥниетанымға тҽн теориялық-тҧжырымдамалық 

ҧстанымды Қожа Ахмет Ясауи тҥркілік дҥниетаным негізінде жаңғыртты. 

Ислам тарихында дінді ҧғынудың, қабылдаудың ерекше тҥрі ретінде пайда 

болған «сопылық ағым» ресми діндегі қасаңдыққа қарсы бағыт ретінде бой 

кҿрсетті. Сол секілді Қожа Ахмет Ясауи ілімі де тҥркілік дҥниетанымның 

негізгі категориясы болып табылатын ҽмбебаптыққа сай дамыды. Тҽңірді 

жазалаушы, қорқыныш иесі ретінде ғана емес, Тҽңірді сҥю жҽне оның 

ҥкімдерін қҧрметтеу арқылы Аллахқа махаббатпен қауышу-ҧласу ҽдістерін 

қалыптастырды. Ҿйткені сопылық дҥниетанымда Аллах – ғашық,  мағшуқ ҽрі 

ғашықтықтың ҿзі болғандықтан да, ғашықтық болмыс жаратылысының ең 

негізгі мҧраты. Бҧл адам бойында махаббат, жауапкершілік сезімді, иман, т.б. 

асыл қҧндылықтарды қалыптастырады. Адам хикмет арқылы, оның нҽтижелі 

жемістерінің негізінде ғана мҽнді, мағыналы ҿмір, «адамша тіршілік ету 

ҿнерін» меңгере алады. 

Қожа Ахмет Ясауи ілімінің танымдық тірегін қҧрайтын адамгершілік 

қағидалардың ҿзегі – ахлақ, яғни мораль . Ахлақ – хикметтің нҽтижесінде 

қалыптасқан рухани қҧндылықтар жиыны. Адам ахлақ арқылы адамдық 

болмысқа, мҽнге ие болады. Яғни, адам ахлақтық-рухани қҧндылықтарды 

бойына сіңіргенде ғана «шындыққа», «жан тыныштығына» қауышады. 

Қожа Ахмет Ясауи ілімінде «жан тыныштығы», «шындыққа жету» 

адамгершілік қасиет пен сипатқа ҧласу арқылы тариқатта жҥзеге асады. 

Аллаға қауышудың жолы қоғамға, адамға қызмет ету – тікелей ахлақтық 

кемелдену арқылы ҿтеді. Нҽтижесінде рухани тазалыққа, ҿзін ҿзі меңгеруге 

қолы жетіп, «Кемел адам» тҧрпаты қалыптасады. Кҿшпелі тҥркі қауымын 

имандылыққа шақыру арқылы Қожа Ахмет Ясауи ілімі барша тҥркі 

халықтары мҽдениетіне ҥлкен ҿзгеріс енгізді. Дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетанымның негізі сыршылдық дін екендігін ескерсек, сопылық 

танымның тҥркі мҧсылмандығының ең маңызды ерекшелігін 

қалыптастырудағы себептерін ҧғыну қиын емес. Бҧл қҧбылыстың 

табиғилығын дін феноменологиясы тҧрғысынан қарасақ, діндердің 

таралуындағы ескі ҧстындардың толығымен жойылмайтынын, жаңалары сол 

қҧндылықтар, тҥсінік, ҧғымдар негізінде ҿз орнын табатынын кҿруге болады. 

Кҿбінесе діндерде ескі ҧстындар мистикалық институттармен тҧтасып, 

«халық діндарлығы» тҥрінде тіршілігін жалғастырады. Бҧл қҧбылыстың 

кҿрінісін Қожа Ахмет Ясауи дың сопылық-моральдық ілімінен кҿруге 

болады. Оның «қҧрма» символизмі арқылы Мҧхаммед пайғамбарымызға 

(Аллахтың сҽлемі жҽне мейірімі болсын) байлануы, осы қҧбылысқа Арыстан 

бабтың «себеп» болуы, ҿмірін пайғамбар ҿміріне ҧқсатуға тырысуы, 

пайғамбарға ҧқсаудың ишараты ретінде ҧлының атын Ибраһим қоюы, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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пайғамбар жасына келгенде тірідей «жерасты мешітіне», яғни қылуетке 

тҥсуі, осының бҽрі оның іліміндегі кҿшпелі тҥркілерге исламды таратудағы 

маңызды ҽдістемелік, қҧбылыстық ерекшелік ҽрі жаңалық болып табылады 

[8]. 

Жергілікті халықтың салт-санасы мен сенім-нанымына, ҽдет-ғҧрпына 

қайшы келмейтін діни-мистикалық мектептің негізін қалаған Қожа Ахмет 

Ясауи шығармашылығы сопылық ағымның тҥркілік дҽстҥріне даңғыл жол 

салды. «Ислам дінін тек араб тілі арқылы ғана тануға болады» деген тҥсінікті 

теріске шығарып, сопылық ҽдебиет ҧстанымдарын кҿне тҥркі ҽдеби тіл – 

шағатай тілінде сҿйлетті. Қасиетті кітаптың арабша мағынасын толықтай 

тҥсіндіру, шариаттың қыр-сырын, дін қағидаларын қалың қауымға ҿз 

тілдерінде тереңнен таныту мақсатында хикметтерін жергілікті халыққа 

жақын айшықты поэзия тілімен жазды. 

Қожа Ахмет Ясауи тҥркі тілінде жатық ҽрі бейнелі жыр жазудың ҥлгісін 

жасап, тҥркі тілдерінің кҿркем шығармалар тудыру мҥмкіндігінің мол 

екендігін дҽлелдеді. Оның жазба ҽдебиет ҥлгісіндегі шығармалары тҥркі 

топырағында ертеден қалыптасқан суырыпсалмалық дҽстҥрдегі ҽдебиетке 

жаңа серпін, тың мазмҧн алып келумен қатар, оны тҥр жағынан кҿркейтіп, 

кемелдендіре тҥсті. Сҿйтіп, бҧрыннан дидактикалық сипаты басым тҥркі 

ҽдебиеті насихаттық ой тҧжырымдармен толыға тҥсті. Ол фольклор мен 

жазба ҽдебиеттің ҿзара жақындасуының, толысып, кҿркеюінің дҽнекері бола 

отырып, Шығармашылық ҽдебиетінде ертеден қалыптасқан, Қҧран Кҽрімде 

баяндалатын тарихи аңыздар мен пайғамбарлар, ҽулие-ҽнбиелер жҿніндегі 

ҽпсаналарды хикметтерінде ҧтымды пайдаланды. 

Қожа Ахмет Ясауи шығармашылығы тҥркі-мҧсылман ҽлеміне кеңінен 

танылып, Ясауише хикмет   жазу дҽстҥрге айналды. Кіші Азияда Қажы 

Бекташ, Жҥніс Ҽміре, Сҥлеймен Бақырғани хикметтерінен Қожа Ахмет 

Ясауи сарыны байқалды. ХІІ ғасырдан бері тҥркі халқының дҥниетанымына 

елеулі ықпал еткен Қожа Ахмет Ясауи сарыны Асан Қайғыдан Абайға, 

сондай-ақ, кҥні бҥгінге дейінгі қазақ ақындары шығармаларында кҿрініс 

тапқан. 

Тҥркі жҧрты мен мҧсылман ортасында белгілі орта ғасырлық 

ғалымдардың бірі ислҽмнің таралуы ҥшін дҥниеге ҽкелген сопылық 

философиялық трактаттардың иесі Қожа Ахмет Ясауи келешек 

ҧрпаққа  елеулі мҧра қалдырды. Оның «Диуани Хикмет» атты туындысы 

адамгершілік, имандылық, ҽділдік, инабаттылық тҽрізді кҥрделі мҽселелерді 

сипаттап ашып кҿрсетуге арналған [9]. 

Қ.А. Ясауи ҿзінің бҥкіл жарқын қабілеті мен дарынын, кҥш жігерін тҥркі 

халқына, туған еліне жалпы тҥркі дҥниесіне, ҽсіресе ҿскелең ҧрпақтың тҽлім-

тҽрбиесіне жҧмсаған ғҧлама. Оның ҽдеби, мҽдени, сопылық шығармалары 

бҥкіл тҥркі ҽлеміне оның ішінде қазіргі қазақ ҽдеби тілінің кемелденуіне, ал 

оқу-ағарту саласындағы кҿзқарастары бҥкіл тҥркі ҽлеміндегі, оның ішінде 

еліміздегі педагогикалық ой-пікірлердің пісіп жетілуіне, хикметтері мен 

рухани адамгершілік мҧралары ҧлттық тҽлім-тҽрбие беруде ҥлкен ықпал 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B6%D1%8B_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B6%D1%8B_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%BD%D1%96%D1%81_%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B
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етуде. Сол себепті Ясауидің ілімі кҥні бҥгінге дейін ҿз маңызын жоғалтпақ 

емес. 

Қожа Ахмет Ясауи шығармашылығы, рухани адамгершілік мҧралары 

философиялық, тарихи, мҽдени, ҽдебиеттану, тілтану т.б. бағытта біршама 

зерттеліп, тиісті бағасын алып келеді. К. Зейбек [14], Ҽ.Н. Нысанбаев пен  Д. 

Кенжетай [15], М.Ф. Кҿпрҥлҥ [16], Ҽ. Дербісҽлиев [17], Е. Кемал [18],  Р. 

Сыздық [19], Ҽ. Қҧрышжанов [20], Д. Кенжетай [21],  Э.Н. Наджип [22],  Р. 

Сыздықова [23] кҿптеген ғалымдардың еңбектері ҧлы ғҧламаның 

шығармашылығы мен рухани адамгершілік мҧраларын ҽдеби танымдық тіл 

білімі жҽне философиялық тҧрғыдан ҽр жақты қарастырады. 

Ахмет Ясауидің ҿмірі мен қызметі, оның еңбегі жайында отандық 

зерттеушілердің жазғандары аз емес. Сҿзімізді дҽйектейтін болсақ, 

А.Ағайдарова ҧлы ғҧлама туралы былай дейді: «Ясауи ҿз заманының тҥлегі, 

ҿз дҽуірінің бел баласы. Оның айқындамасы, тҽлім-тҽрбиесі, ортасы ислҽм 

діні болып, діни-философиялық дҥниетанымы ислҽм аясындағы сопылық 

идеялар негізінде қалыптасты. Ясауи ҥшін ағартушылық миссияның 

мазмҧнын белгілеген Алла сҿзін, Хақ жолын дҽріптеу ҥлкен парыз ретінде 

танылды. Ол ҿзінің ҿмірден тҥйгенін, оқып-тоқығанын туған жеріне жеткізіп, 

Хақ жолына бастар бағыт-нышандарын кҿрсетіп, насихат жҥргізуді ҿмірлік 

міндет, халқына қызмет деп білді» [10]. 

А.Ағайдарова Ясауи жайында тағы да жазған болатын: «Тҥркі 

тасаввуфы тарихында тҥркі сопылығының негізін салушы Ахмет Ясауи, 

исламнан бҧрынғы буддизм, шаманизм, манихеизм мҽдениетін білетін тҥркі 

тайпаларына ислам дінін сопылық жол арқылы қабылдауға 

болатынынкҿрсетті. Сол арқылы тҥркі тайпалары арасында мҧсылман-тҥркі 

мҽдениетінің негізін қалады» [10]. 

Т.ғ.к. З. Жандарбек Ахмет Ясауидің ғылыми тҧлғасын былайша 

суреттейді: «Тҥркі мҽдениеті мен мемлекеттілігінің қайта жандануына Ясауи 

ілімі мен сол ілім негізінде тарих сахнасына шыққан ясауийа тариқатының 

белсенді ҽрекеті игі ықпалын тигізді» [10]. 

Зерттеуші М. Исахан Қожа Ахметтің сопылық ілімі аясында баяндады: 

«Ясауи классикалық сопылық ілімнің ірі ҿкілдері секілді ҿз дҽуірінің 

надандығымен арпалысып, сауаттануды хақиқатты танытар алтын жіптің 

арқауы етіп кҿрсетті» [10]. 

А.Шаяхметова «Қожа Ахмет Ясауи жҽне тҥркілік дҥниетаным атты 

мақалада» былай деп жазған еді: «Ясауидің асыл мҧрасының бірі – диуани 

хикмет – ілім-білімнің қайнары. Адам кемелдікке жету ҥшін қажетті білімді 

игеріп, онымен қарулануы қажет. Ғҧламаның одан басқа Мират ул-Қҧлуб, 

Пақырнама, Кҿңіл айнасы» [10]. 

Қорыта айтқанда, болашақта Қожа Ахмет Ясауидің ҿмірі мен одан 

қалған асыл мҧралары ҽлі де кҿп ізденістерді, ғылыми зерттеулерді керек 

етеді. Ҿйткені ғҧламаның хикметтерінің қат-қабат сырлары ҽлі тҥгел 

тҥгелделіп ашылып болған жоқ. Себебі ҽр ғасыр, ҽр заман ҽрқалай оқып 

бағасын береді. 
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Аңдатпа 

Мақалада Орта ғасырлардың ҧлағатты ҧстазы, тҥрік ҽлеміндегі сопы 

поэзиясының негізін қалаушы, Кҥншығыс мҧсылмандарының рухани ҧстазы жҽне 

кҿшбасшысы Қожа Ахмет Ясауидің ҿмірі мен қызметі бейнеленген. Автор Ясауи 

шығармалары қазақ поэзиясының хрестоматиялары мен антологияларында берік орын 

алуы тиіс екендігі туралы, ал оның шығармашылық мҧраларын оқыту мектептер мен 

жоғары оқу орындары бағдарламасына енуі қажеттігі жайлы тілек білдірген. 

Тҥркістандағы барлық тҥрік халықтарының қажылық ету орталығына айналған Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі туралы деректер келтірген. 

Кілт сөздер: ойшыл, ҧстаз, ақын, шежіре, хикметтер, еңбек, зерттеуші, сопы, 

ҧстаздары, аңыз, дін, ҿсиет, кесене. 

Аннотация 

В статье описана жизнь и деятельность выдающегося поэта Средневековья, 

основателя поэзии суфизма в тюркском мире, духовного учителя и лидера всех мусульман 

Востока — Ходжа Ахмета Ясави. Дана оценка его главному гениальному поэтическому 

творению — «Дивани Хикмет». Автором высказано пожелание о том, что произведения 

Ясави достойны занять прочное место в хрестоматиях и антологиях казахской поэзии, а 

изучение его творческого наследия могло бы войти в учебные программы школ и вузов. 

Приведены сведения о мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, который стал 

центром паломничества всех тюркских народов. 

Annotation 

In the article describes the life and work of an outstanding poet of the Middle Ages, the 

founder of the Sufi poetry in the Turkic world, spiritual teacher and leader of all the Muslims of 

the East — Khoja Ahmed Yasawi. Assesses his chief poetic genius creation — «Diwani Hikmet». 

Author expressed the wish to work Yasavi took a firm place in anthologies and anthologies 

Kazakh poetry, and the study of its artistic heritage included in the curricula of schools and 

universities. Provides information about the mausoleum of Khoja Ahmed Yasavi in Turkestan, 

which became the center of pilgrimage for all the Turkic peoples. 
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Тҥркістан екі дҥние есігі ғой 

Тҥркістан-ер тҥріктің бесігі ғой. 

Тамаша Тҥркістандай жерде туған 

Тҥріктің Тҽңірі берген нҽсібі ғой. 

М.Жҧмабаев 

 

Ҽр қазақтың жҥрегінің тҥкпірінде  қасиетті Тҥркістан қаласына деген 

мақтаныш сезімі тҧрады. Ҧлы ойшыл-ағартушы Қожа Ахмет Ясауи 

бабамыздың Тҥркістанда жаққан жарығы ҿшкен жоқ. Керісінше, уақыт ҿткен 

сайын Ясауи іліміне деген қызығушылық артып отыр. Ҿткенімізге ҥңіліп, 

барымызды бағалап, жоғымызды тҥгендеуге бағытталған жобалар 

Тҥркістанды тҥлетуге айрықша серпін бермек. Тҥркістанға қызмет – тарихқа 

қҧрмет деп білеміз. 

Ясауи мҧрасын ҽлемге паш етіп отырған бір ғана Тҥркия елінде отызға 

жуық Қ.А.Ясауи атындағы кҿше мен даңғыл, алпыстан астам білім ошағы, 

онға жуық мҽдени-зерттеу орталығы бар. Танымдық газет-журналдар  жарық 

кҿреді. Тҥрік жҧртында «Мҽдинада – Мҧхаммед, Тҥркістанда – Қожа Ахмет» 

деген қанатты сҿз бар. 

Ислам дінінің Орта Азия мен Қазақстан аумағында таралуына сҥбелі 

ҥлес қосқан шоқтығы биік тҧлғалардың бірі Қожа Ахмет Ясауи. Ҿйткені 

оның еңбектері мен даналық хикметтерінің маңызы кҥні бҥгінге дейін 

тҿмендеген емес. «Диуани хикмет» еңбегімен мҽшһҥр тҧлғаның қаламынан 

сусындаған жолдар елдің рухани азығы мен тҽлім-тҽрбиелік қасиеттерін 

молайтуға ықпалын тигізері айдан анық. 

Қожа Ахмет Ясауи 1040 жылы Сайрам қаласында дҥниеге келіп Тҥркі 

ҽлеміндегі мҧсылмандық дҽстҥрді орнықтырған ғҧлама ҧстаз. Ҽкесі – 

Ибраһим, анасы – Қарашаш ана. Ясауидің ата-анасының зияраттары 

Сайрамда орналасқан. Деректерде Қ.А. Ясауидің Ибраһим атты ҧлы мен 

Гаухар атты қызы болғаны айтылады. Қ.А. Ясауи ҧрпақтары осы қызынан 

тарайды. Кашифи «Рашахат-ул айн-ил хайат» атты еңбегінде Қожа Ахметтің 

Арыстан бабаның шҽкірті болғандығы, одан заһир жҽне батин ілімдерінің 

сырын ҥйренгендігі туралы мҽлімет береді [1]. Демек, Қожа Ахмет Ясауидің 

жастайынан-ақ танымал ҧстаздардан білім алып, оқу-ағартуға қҧштар 

болғандығы белгілі. 

Қ.А. Ясауи дҥниетанымы, оның ілімінің мҽні мен маңызы «Диуани 

хикмет», «Мират-ул Қулуб», «Пақырнама» сияқты бізге жеткен мҧраларынан 

кҿрінеді. Ясауи қалыптастырған хикмет дҽстҥрінің Ислам ақиқатының 

mailto:64@mail.ru
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халықтың жҥрегіне жол тауып сіңірудегі маңызы зор болды. Олар хикмет 

дҽстҥрін таратуда зікір тҽжірибесінің ҥш тҥрін: алқа зікірі, арра зікірі, қҧпия 

зікір формаларын қатар алып жҥрді [1]. 

Ясауи хикметтерінің мҽні, философиясының ҿзегі – адам. Қожа Ахмет 

Ясауи ілімінде шыншылдық пен ҽділдік ҥшін ғҧмыр кешу халыққа қызмет 

етумен байланыстырылады. Ал, халыққа, ҧлтына қызмет етудің шарты – 

топырақ сипатты болу, нҽпсіні тыю. Топырақ сипатты болып, ҿзін халқына 

арнау кемелдікті білдіреді. Қожа Ахмет Ясауи кемелдікке жету ҥшін адамда 

қуатты махаббат пен дерт болу керек дейді. «Дертсіз адам адам емес, мҧны 

аңла; Ашқсыз инсан хайуан жынысы, бҧны тыңда» [5]. Осы хикмет 

жолындағы «дертсіз адам» адамдық сезімнен жҧрдай, ҿз ҧлтының, 

қоғамының, Отанының алдында жауапсыз, мҧңсыз, қара басының қамын 

кҥйттейтін жан. «Қуатты махаббат» – илаhи фитраттан, яғни Алла тарапынан 

адамға берілген қҧдайлық сыйдан мақрҧм қалған, ҿзінің адамдық қадірін 

бағалай алмайтын, парасаттылыққа ҧмтылмайтын, ҿзін қоршаған ҽлемге, 

адамға, табиғатқа, осының бҽрін Жаратушы иеге мҽн бермейтін жан. Дертті 

адамның Қожа Ахмет Ясауи іліміндегі алатын орны ерекше. Ол хикметінде 

―Білімің – шырақ, халің – пілте, кҿз жасың – жағатын май‖ болсын дейді [5]. 

Дертті, шерлі адам пілте болып жанып, ашқ отына тҥсіп, қоғамның кемшілік 

тҧстары мен ақсаған руханиятын кҿріп, кҿз жасы, қайрат-жігерімен одан 

шығар жол, дауа іздейді. Шынайы ашққа осы дерт арқылы ҧласады. Ал ашқ 

кемелдікке жетелейтін кҥш-қуат кҿзі. Қожа Ахмет Ясауи ілімінде адамның 

жаратылыс мақсаты – Хаққа қҧлшылық ету, ол «Сізді, бізді Хақ жаратты 

ғибадат ҥшін‖ – дейді [5]. Бҧл ғибадат – Хақты тану жолындағы ең жоғарғы 

мақам. Қҧдайлық ашқты, Аллаға деген махаббатпен тҧтастықта кҿретін Қожа 

Ахмет Ясауи дҥниетанымы Аллах жаратқан адам баласын кемсітпей, ҿзімен 

тең дҽрежеде қҧрметтеуді парыз деп қарайды. ―Сҥннет екен кҽпір де болса 

берме азар, Кҿңілі қатты ділазардан Қҧдай бизар‖ деген хикмет адамның тегі 

мен тҥсіне, діні мен діліне қарамастан оған қҧрмет кҿрсету, адам ретінде 

ардақтауды пайғамбарлық сҥннет ретінде танытады. Ҿйткені Қожа Ахмет 

Ясауи ілімі – дін, мҽзһаб аясына сыймайтын шексіз махаббат жолы. Қожа 

Ахмет Ясауи дҥниетанымында «дертті адам», «топырақ адам», «кемел адам», 

сондай-ақ, «ғарип адам» тҧлғалары да дҽріптеледі [2]. 

Ғарип адамды кемелдік мҽртебесіне жеткізіп, пайғамбардың қоғамдағы 

ҿкілі, ізбасары ретінде бағалайды. Қожа Ахмет Ясауи ҿзін де ғарип ретінде 

кҿрсетеді: «Ғариппін ешкімім жоқ, бейшарамын hҽм пақыр, Сенен басқа 

кімім бар, рақым ет Аллах таң сҽріде» – деп рақымды тек Аллахтан ғана 

кҥтеді. Ҿйткені оны Аллахтан басқа шын ҧғатын, қолдайтын ешкім жоқ. Оны 

ғарип қылып, жалғыздыққа итермелейтін кҥш оның дҥниеге деген кҿзқарасы, 

илаhи ашқ – Хақ жолына деген ҧмтылысы мен махаббаты. Ғариптік – 

адамның ҿз-ҿзімен іштей кҥресіп, санасын сансыратқан мҽселелердің 

шешімін табу жолында рухымен тілдесу, ҿз ҽлімен ғана лҽззат алу сияқты 

кҿңіл-кҥйді білдіретін психологиялық хал. Сондықтан да Қожа Ахмет Ясауи 

«Қай жерде ғарип кҿрсең һем дем болғыл»,- дейді [3]. Яғни оларға дем бер, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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қолдау кҿрсет, қасынан табыл, қҧрметте дегені еді. 

Қожа Ахмет Ясауи дҥниетанымында ҿмір мен ҿлім мҽселесінің мҽні 

ҿзгеше. Ғазали «ҿлімнің ақиқатын тҥсіну ҥшін, ҿмірдің мҽніне жету керек, ал 

рухты білмей тҧрып, ҿмірді тани алмайсың»,- дейді. Оның ілімінде нҽпсі – 

жамандықтың, рух – жақсылықтың қайнар кҿзі болып табылады. Жақсылық 

пен жамандық секілді нҽпсі мен рухтың да қатар ҿмір сҥруі мҥмкін емес. 

Рухтың ҿмір сҥруі ҥшін нҽпсінің ҿлуі шарт. Ҿйткені ҿмірдің мҽні рухтың 

тазалығында, яғни кҿңіл айнасының сафтығында жатыр. Рух тазалығын 

мақсат тҧту «ашқ» мҽртебесіне ҧласып, Хақ дидарын кҿру болып табылады. 

«Муту қабла ан тамуту-топырақ болмақ; Ашқтар ҿлмес бҧрын ҿледі екен...» 

«Қҧл Қожа Ахмет, нҽпсіні тептім, нҽпсіні тептім, Ҿлмес бҧрын жан берудің 

дертін шектім, Дидар тілеп тҽрк етсем масиуаны; Ҿлмес бҧрын болмысыңды 

айла фҽни...» [4]. 

Бҧлар – «ҿлмес бҧрын ҿлу» философиясына тҽн хикметтер. Қожа Ахмет 

Ясауи мҧнда масиуаны Хақтан басқа барлық дҥниені тҽрк ету арқылы 

шынайы ҿмір мҽнін ҧғынуға шақырады. Оның кҿзқарасы бойынша, «шынайы 

ҿмір» деп, рухтың нҽпсіден арылып, илаhи нҧрлармен шайылуын айтады. 

Бҧл ілім негізінде адамдарды «ҿлілер» жҽне «тірілер» деп қарауға болады. 

Бҧл жердегі «ҿлі» жҽне «тірі» ҧғымы рухқа байланысты. «Ҿлілер» – дҥниеде 

нҽпсінің қҧлы болып ҿткендер, олар тірі болса да ҿлікпен тең. «Тірілер» – 

нҽпсілерін жою арқылы рухтарына «ҿмір» сыйлағандар, олар ҿлсе де 

мҽңгілік ҿмірмен қауышқандар, бақи мҽртебесіне жеткендер. Қожа Ахмет 

Ясауи дҥниетанымында физикалық ҿлім жоқ. Ол жай ғана рухтың тҽннен 

айырылып, басқа бір халге ауысуы. Аллаға қҧлшылықтың ең жоғарғы халі – 

еркіндік. Рухани ҿмір ішкі рухқа қатысты болғандықтан,Қожа Ахмет Ясауи 

іліміндегі еркіндік мҽселесі де адамның «ішкі еркіндігі» шеңберінде 

қарастырылады. Ішкі еркіндікті ислам ахлағында «моральдық еркіндік» 

дейді. Яғни, Хаққа толық қҧл болған адам ғана толық еркін, азат. Демек, 

Алладан басқа барлық нҽрседен тазару шынайы еркіндікке ҧласады [5]. 

Қожа Ахмет Ясауи ілімі бойынша, «ҿлілер» мен «тірілер» ҧғымына 

сҽйкес, еркіндік мҽселесінде де адамдарды екі топқа бҿліп қарауға болады. 

Бірінші топ – «еркіндікті аңсаушылар». Бҧлар тек қана Хаққа табынып, 

қҧлшылық етеді. Екінші топ – «еркіндіктен қорқатындар». Бҧлар –

 нҽпсі, мансап, байлық, атақ, дҥние, адамға, т.б. табынып, қҧлдық ҧрады. 

Хикметтің басы – Аллахты бар жҽне бір деп білу [6]. 

Қожа Ахмет Ясауи адам баласы осы шындықтан бейхабар қалғанда 

ҿзінің негізінен алыстай бастайтындығын айтады. Осы ақиқатты адам 

баласына ескертіп, тікелей еске салып отыратын таным кҿзі – Қҧран деп 

біледі. Сонымен қатар, Аллахты танудың негізгі сыры адамның ҿзінде 

екендігін айтады. Адам – микрокосмос болса, рух, бҥкіл ҽлем, болмыс – 

макрокосмос, Аллахтың аяттары, яғни белгілері. Адам – рух ҽлемінде 

Аллахпен болған сҧхбат-антты бҧзбай «Зікір» арқылы ҥнемі есте сақтаушы. 

Қожа Ахмет Ясауи іліміндегі зікір, сама сияқты ҽдістер Аллахпен болған 

сертті ҧмытпау ҥшін қолданылған. Адамның арабша ―инсан‖, яғни 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%BF%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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―ҧмытшақ‖ екендігін ескергенде, Қҧранның бір аты болып табылатын зікір 

адамдық болмысты толықтырып, кемелдендіріп отыратын ҽдіс екендігі 

белгілі [7]. 

Жалпы сопылық дҥниетанымға тҽн теориялық-тҧжырымдамалық 

ҧстанымды Қожа Ахмет Ясауи тҥркілік дҥниетаным негізінде жаңғыртты. 

Ислам тарихында дінді ҧғынудың, қабылдаудың ерекше тҥрі ретінде пайда 

болған «сопылық ағым» ресми діндегі қасаңдыққа қарсы бағыт ретінде бой 

кҿрсетті. Сол секілді Қожа Ахмет Ясауи ілімі де тҥркілік дҥниетанымның 

негізгі категориясы болып табылатын ҽмбебаптыққа сай дамыды. Тҽңірді 

жазалаушы, қорқыныш иесі ретінде ғана емес, Тҽңірді сҥю жҽне оның 

ҥкімдерін қҧрметтеу арқылы Аллахқа махаббатпен қауышу-ҧласу ҽдістерін 

қалыптастырды. Ҿйткені сопылық дҥниетанымда Аллах – ғашық,  мағшуқ ҽрі 

ғашықтықтың ҿзі болғандықтан да, ғашықтық болмыс жаратылысының ең 

негізгі мҧраты. Бҧл адам бойында махаббат, жауапкершілік сезімді, иман, т.б. 

асыл қҧндылықтарды қалыптастырады. Адам хикмет арқылы, оның нҽтижелі 

жемістерінің негізінде ғана мҽнді, мағыналы ҿмір, «адамша тіршілік ету 

ҿнерін» меңгере алады. 

Қожа Ахмет Ясауи ілімінің танымдық тірегін қҧрайтын адамгершілік 

қағидалардың ҿзегі – ахлақ, яғни мораль . Ахлақ – хикметтің нҽтижесінде 

қалыптасқан рухани қҧндылықтар жиыны. Адам ахлақ арқылы адамдық 

болмысқа, мҽнге ие болады. Яғни, адам ахлақтық-рухани қҧндылықтарды 

бойына сіңіргенде ғана «шындыққа», «жан тыныштығына» қауышады. 

Қожа Ахмет Ясауи ілімінде «жан тыныштығы», «шындыққа жету» 

адамгершілік қасиет пен сипатқа ҧласу арқылы тариқатта жҥзеге асады. 

Аллаға қауышудың жолы қоғамға, адамға қызмет ету – тікелей ахлақтық 

кемелдену арқылы ҿтеді. Нҽтижесінде рухани тазалыққа, ҿзін ҿзі меңгеруге 

қолы жетіп, «Кемел адам» тҧрпаты қалыптасады. Кҿшпелі тҥркі қауымын 

имандылыққа шақыру арқылы Қожа Ахмет Ясауи ілімі барша тҥркі 

халықтары мҽдениетіне ҥлкен ҿзгеріс енгізді. Дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетанымның негізі сыршылдық дін екендігін ескерсек, сопылық 

танымның тҥркі мҧсылмандығының ең маңызды ерекшелігін 

қалыптастырудағы себептерін ҧғыну қиын емес. Бҧл қҧбылыстың 

табиғилығын дін феноменологиясы тҧрғысынан қарасақ, діндердің 

таралуындағы ескі ҧстындардың толығымен жойылмайтынын, жаңалары сол 

қҧндылықтар, тҥсінік, ҧғымдар негізінде ҿз орнын табатынын кҿруге болады. 

Кҿбінесе діндерде ескі ҧстындар мистикалық институттармен тҧтасып, 

«халық діндарлығы» тҥрінде тіршілігін жалғастырады. Бҧл қҧбылыстың 

кҿрінісін Қожа Ахмет Ясауи дың сопылық-моральдық ілімінен кҿруге 

болады. Оның «қҧрма» символизмі арқылы Мҧхаммед пайғамбарымызға 

(Аллахтың сҽлемі жҽне мейірімі болсын) байлануы, осы қҧбылысқа Арыстан 

бабтың «себеп» болуы, ҿмірін пайғамбар ҿміріне ҧқсатуға тырысуы, 

пайғамбарға ҧқсаудың ишараты ретінде ҧлының атын Ибраһим қоюы, 

пайғамбар жасына келгенде тірідей «жерасты мешітіне», яғни қылуетке 

тҥсуі, осының бҽрі оның іліміндегі кҿшпелі тҥркілерге исламды таратудағы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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маңызды ҽдістемелік, қҧбылыстық ерекшелік ҽрі жаңалық болып табылады 

[8]. 

Жергілікті халықтың салт-санасы мен сенім-нанымына, ҽдет-ғҧрпына 

қайшы келмейтін діни-мистикалық мектептің негізін қалаған Қожа Ахмет 

Ясауи шығармашылығы сопылық ағымның тҥркілік дҽстҥріне даңғыл жол 

салды. «Ислам дінін тек араб тілі арқылы ғана тануға болады» деген тҥсінікті 

теріске шығарып, сопылық ҽдебиет ҧстанымдарын кҿне тҥркі ҽдеби тіл – 

шағатай тілінде сҿйлетті. Қасиетті кітаптың арабша мағынасын толықтай 

тҥсіндіру, шариаттың қыр-сырын, дін қағидаларын қалың қауымға ҿз 

тілдерінде тереңнен таныту мақсатында хикметтерін жергілікті халыққа 

жақын айшықты поэзия тілімен жазды. 

Ясауидың еңбектерінің ҿзектілігі мен маңызы, ал ең бастысы 

шыншылдығының мол болуын оның қалам тартқан беттерінде он сегіз мың 

ғаламды жаратқан Субхан Аллах-тағаланың адамзат баласына тура жол 

кҿрсету ҥшін соңғы пайғамбарымыз Мҧхаммед Мҧстафаға тҥсірілген Қҧран-

кҽрімнің ҥзінділерінің бейнеленгендігі болып табылады. Ҿйткені он тҿрт 

ғасыр бойына еш ҿзгермеген жҽне ҽлемнің барлық тілдеріне дерлік 

аударылған қасиетті кітаптың сҥрелері мен аяттарын шебер пайдалану 

арқылы ғҧлама ғалым ҿз еңбектерінің ғылыми қҧндылығы мен шынайылық 

деңгейін арттырды. 

Қожа Ахмет Ясауи иманның орта ғасырлық кезеңдегі ахуалына 

байланысты мҽселелерді де кҿтерген болатын. Мҽселен, Ясауи 86-

хикметінде: 

Халайықтар пасық болып, діні жоқ, 

Ислҽм зағип болып, қолдан кетті кҿріңдер. 

Ораза, намаз, иман қолдан кетті, 

Ҽр кҥн бітер, диуани хадис ҿтті, 

Тҿрт расулдың айтқандары енді жетті, 

Кҿріңдер енді бҧл дҥниені қараңғылық басты [5]. 

Яғни адамдар хақты ҧмытып, нҽпсінің қызметіне жан-тҽнімен 

сатылғандықтан ел басына белгісіз қиыншылықтардың тҥсуі негізгі себеп 

деген ой тастайды. Адамдар мҧсылманшылықтың талаптарын орындамай, 

ҿмірдің мҽнін жоғалтып, мағынасыз тіршіліктің нҽтижесінде Аллах-

тағаланың қаһарына ҧшырап, ақырзаманды жақындатты деп тҧжырым 

жасайды. 

Ахмет Ясауидің ҿмірі мен қызметі, оның еңбегі жайында отандық 

зерттеушілердің жазғандары аз емес. Сҿзімізді дҽйектейтін болсақ, 

А.Ағайдарова ҧлы ғҧлама туралы былай дейді: «Ясауи ҿз заманының тҥлегі, 

ҿз дҽуірінің бел баласы. Оның айқындамасы, тҽлім-тҽрбиесі, ортасы ислҽм 

діні болып, діни-философиялық дҥниетанымы ислҽм аясындағы сопылық 

идеялар негізінде қалыптасты. Ясауи ҥшін ағартушылық миссияның 

мазмҧнын белгілеген Алла сҿзін, Хақ жолын дҽріптеу ҥлкен парыз ретінде 

танылды. Ол ҿзінің ҿмірден тҥйгенін, оқып-тоқығанын туған жеріне жеткізіп, 

Хақ жолына бастар бағыт-нышандарын кҿрсетіп, насихат жҥргізуді ҿмірлік 
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міндет, халқына қызмет деп білді» [12]. 

Зерттеуші М. Исахан Қожа Ахметтің сопылық ілімі аясында баяндады: 

«Ясауи классикалық сопылық ілімнің ірі ҿкілдері секілді ҿз дҽуірінің 

надандығымен арпалысып, сауаттануды хақиқатты танытар алтын жіптің 

арқауы етіп кҿрсетті» [1]. 

А.Шаяхметова «Қожа Ахмет Ясауи жҽне тҥркілік дҥниетаным атты 

мақалада» былай деп жазған еді: «Ясауидің асыл мҧрасының бірі – диуани 

хикмет – ілім-білімнің қайнары. Адам кемелдікке жету ҥшін қажетті білімді 

игеріп, онымен қарулануы қажет. Ғҧламаның одан басқа Мират ул-Қҧлуб, 

Пақырнама, Кҿңіл айнасы» [2]. 

Қорыта айтқанда, Қожа Ахмет Ясауи ислам діні мен жергілікті дҽстҥрді 

сабақтастырып, халықтың рухани тҥрғыдан кемелденуіне ҿз ҥлесін қосты. 

Оның қарымды қаламынан туған «Диуани Хикмет» атты еңбегінде Қҧран-

Кҽрімнің сҥрелері мен аяттарына мысалдар келтірілген. Елді бейбіт ҿмір мен 

ибалылыққа шақырды. Хақты танудің бірден бір жолы ислами ілім жинау 

екендігін жете тҥсінді. Сауаттылық пен еңбекқорлық арқылы тҧлғаның 

қараңғылықтан қҧтылып, жарық сҽулеге енетіндігін жазды. Сҽбилік кҥннен 

берілген ҿнегелі тҽлім-тҽрбие бала бойына бітетін іргетас іспеттес деген 

болатын. 

Данышпан Абай айтқандай: «Адам бол!» атты гуманистік идеясы сонау 

Ясауиден халқымыздың бойына сіңген ҿзіндік философиясына тҽн. Осы идея 

қазіргі тҽуелсіз Қазақстан жағдайында біздер ҥшін ҿте маңызды. 

Біз жеткіншек ҧрпақтарымызды босбелбеу тіршілікке емес, басқалармен 

бірдей бағын сынай алатын, нартҽуекел мен іскерлікке тҽрбиелегеніміз абзал. 

Бҥгінгі таңда жастарға ҽлемдік ғылым мен прогресс деңгейіне сҽйкес 

білім мен тҽрбие беру, оның рухани байлығы мен мҽдениеттілігін, ойлай білу 

мҥмкіндігін жетілдіру, сонымен қатар ҽр адамның бойына рухани 

қҧндылықтарды сіңіру қоғамның міндеті болып табылады. Осы міндетті 

атқару мҧғалім ҥшін басты парыз. 
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Аннотация 

Бҧл мақалада автор Қожа Ахмет Ясауидің ҿмірі мен қызметіне байланысты 

мҽселелерді қарастырады. Мысалы оның ҿмір жолдары, шығармашылығы, 

философиялық кҿзқарастары зерттеу нысанына айналды. Дҽлірек айтқанда, Сайрам 

шаһарында дҥние бесігін ашқан дара тҧлғаның Арыстан баб, Хамадани сынды мҽшһҥр 

ғҧламалардан білім алып, сол ілімді қоғамның рухани баюына шебер пайдалануы ҿзекті 

болып отыр. Дарындылығы мен еңбекқорлығының жемісі ретінде Ясауи Орта Азия мен 

Қазақ елінде исламды тарату мен кемелдендіруге сҥбелі ҥлес қосты. «Диуани Хикмет» 

атты даналық жинағында ҿмірдің мҽні мен маңызы кҿрсетіледі. Ал, автор А.Яссауи 

хикметтерінің ҧрпақ тҽрбиелеудегі маңызына тоқталады. 

Аннотация 

В этой статье автор рассматривает вопросы, связанные с жизнью и 

деятельностью Ходжи АхмедаЯссави. Например, его жизнь, творчество, философские 

взгляды стали предметом исследования.  В частности, важно, чтобы человек, 

открывший мировую колыбель в Сайраме был обучен мудрецами, такими как Аристан 

Баб, Хамадани,   овладением этим учением в духовном обогащении. В результате своего 

таланта и усердного труда Яссауи внес неоценимый вклад в распространение и 

совершенствование ислама в Центральной Азии и Казахстане. Так называемый «Диван 

Хикмет» отражает суть и смысл жизни. И автор подчеркивает важность слов А. 

Яссауи в воспитании поколений. 

Annotation 

In this article, the author examines issues related to the life and work of Khoja 

Ahmed Yassavi. For example, his life, work, philosophical views were the subject of study. In 

particular, it is important that the person who opened the cradle of the world in Sairam be 

trained by sages such as Aristan Bab and Hamadani, and mastering this teaching in spiritual 

enrichment. As a result of his talent and hard work, Jassawimade an invaluablecontribution to 

the spread and improvement of islam in Central Asia and Kasakhstan.  The so-called ―Divan 

Hikmet‖ reflects the essence and meaning of life. And the author emphasizes the importance of 

A. Yassaui's words in the education of generations. 
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Қожа Ахмет Ясауи — ақын, ойшыл, ҧстаз, бҥкіл тҥркі жҧртына 

имандылық нҧрын шашқан діни қайраткер, ағартушы, жаңа сопылық 

ағымның ғҧламасы, пірі. 

Орта ғасырда Ясауи оқуының пайда болуына бҧрын дҽуірлеп келген 

араб халифатының кҥйреуі мен ҽлсіреуі негізгі себеп болса керек. X–ХII 

ғасырларда ҧлы араб халифатының батыс бетін Еуропа ҽмірлері билеп, 

шығыс бетін қытай, парсы, тҥрік билеушілері, кейін монғолдар ҿз ықпалына 

алады. Қарахан мемлекеті кезінде дҽуірлеп келген мҧсылманшылдық идея 
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енді біраз ҽлсірей бастады. Оның болашағы тҧйыққа тіреліп, мистика сарыны 

кҥшейе тҥседі. Бҧрыннан айтысып келген діни ағымдар енді ашық тартысқа 

шығады. Осы бір дҽуірдің қоғамдық санасының жемісі ретінде Қожа Ахмет 

Ясауи оқуы пайдаболады . 

Ислам мҽдениетінің казақ жеріндегі ірі ошағы — Сыр бойы, Сығанақ, 

Отырар, Сайрам, Тҥркістан (Ясы) қалалары болды. Осы ҿңірден ҽл Фараби, 

Ахмет Ясауи, Ахмет Жҥйнеки, Сҥлеймен Бақырғани сынды ғҧлама ғалымдар 

мен ақындар, Ақсақ Темірдей атағы ҽлемге жайылған ҽскербасылары шықты. 

Оның 90 мыңдай шҽкірт — мҥриттері болған. Олар ҧстазының ілімін 

Орта Азияға таратып ҽкеткен. XIII–XV ғасырлар арасында Ясауи ілімі 

Хорезм, Мҽуренаһр, Анадолыға дейін жеткен. Тҥрік жҧртында Ясауиді 

қҧрметтеп, пір тҧтқаны соншалық: «Мҽдинада — Мҧхаммед, Тҥркістанда — 

Қожа Ахмет», — деген. 

Тарих табалдырығын аттаған ҽрбір ҧлы адам тек қана еселі еңбек 

қалдырмайды. Ҿзі де жҧмбақ ғҧмыр кешеді. Олардың ҽрқайсысы ҿздері ҿмір 

сҥрген кезеңнің тҿл перзенті бола тҧрып, бір мезгілде ғасырларды кҿктей 

алға озып кетуі де, бір мезгілде ҿзінен бҧрын ҿтіп кеткен кҿне дҽуірлермен 

іштей ҥндесіп жатуы да мҥмкін... 

XII ғасырда Тҥркістан қаласының орнындағы Ясы атты кішкене 

қыстақтың Ясы шаһары деп даңқы шығуы Қожа Ахмет Ясауи ҽулие атымен 

тікелей байланысты. Ҿйткені Ҽзірет Сҧлтанның кҿзі тірісінде-ақ оны киелі 

адам деп мойындаушылық кҿп болған. Бҧған жҧпыны киініп, сҽн-

салтанаттан аулақ ҿмір кешуі, ақын болуы, тҥрік тілінде жазған негізгі 

шығармасы «Диуани Хикмет» атты керемет кітабының жҥрекке жылы 

тиетін, имандылыққа шақыратын жеке тараулары мен шумақтары, қалың 

бҧқараның аузынан тастамайтын ғазалына айналуы ҥлкен себепші болған. 

Бҧған біз келесідей анықтамаларды қосқанды жҿн кҿріп отырмыз: 

Қожа Ахмет Ясауидің шыққан тегі жайлы қҧнды деректі оның шҽкірті, 

жолын қуушы, ҧстазының жолымен сопылық-дҽруіштік поэзияны дамытушы 

Сҥлеймен Бақырғани қалдырған. Оның туған жылы белгісіз, 1186 жылы 

қайтыс болған. Оны жҧрт Хакім ата деп атаған [2; 192]. 

Сҥлеймен Бақырғанидің «Ақыр заман кітабы» жҽне «Бибі Мариям 

кітабы» деп аталатын екі дастаны бар. Олар негізінен діни аңыз-ҽңгімелер 

сюжетіне қҧрылған. Сопылық-мистикалық ой- пікірлерді уағыздайды. Хакім 

ата ҿзінің «Ақыр заман кітабы» атты дастанында былай дейді: 

Ысқақ бабтың жҧрыны (яраны), 

Ибраһим ата қҧлыны. 

Шайқылардың ҧлығы, 

Шайқым Ахмет Ясауи! 

Қожа Ахмет Ясауи туралы ең алғашқы жазылған еңбек Ақсақ Темірдің 

жорықтарын баяндаған ирандық Шарафаддин Алаяздың (Ғали Иаздидың) 

«Зафарнама» деген кітабы. Бҧл еңбек 1424–1425 жылдары жазылған. Онда 

Қожа Ахмет туралы: «Темір Сейхуннан ҿтіп, Ахангаран, Шыназ тҿңірегінде 

қыстау ҥшін тоқтап, ҽскеріне арнап ҥй салдырды. Содан кейін «Иассы» 



421 

ауылына барып, сондағы Иассауи бейітіне зиярат етеді. Иассауидің 

Мҧхаммед-Ханафияға туыстығы бар еді» , — дейді. 

Мҧнан бҿлек Қазақстан Ҧлттық кітапханасының қорында Ясауи 

бабамыздың ҥрім-бҧтағын талдайтын шежіре «Нҽсабнама» («Насаб-нама») 

сақталынған. Қожа Ахметтің шыққан тегі жайлы жазылған еңбектердің 

барлығы осы Маулана Сафи ад-дин Орҧң-қойлақы «Насаб-намасындағы» 

шежірені мойындайды 

«Нҽсабнаманың» соңында жапырақ тектес етіп жасалынған Ясауидің ҿз 

мҿрі соғылған. Осы шежіренің орта тҧсында: «Мен Хасан Хожа Бабаның 

оғылы Ибраһим Ата» деген дерек жолығады. 

«Нҽсабнамада» Ясауидің тҥп-тамыры былай берілгенін кҿреміз: «Ҧлы 

атасы Ҽзірет Ғали (Ҽзірет Ҽлі), одан Мҧхаммед-Ханафия» — делінген. 

Шарафаддин Ғали Иаздидың «Зафарнамасындағы»: 

«Иассауидың Мҧхаммед-Ханафияға туыстығы бар еді» дейтіні осы 

болса керек. «Нҽсабнама» одан ҽрі: «Хазірет Ҽли Шаһімарданның» Хазірет 

Фатимадан ҥш ҧлы болған. Бҧдан басқа Хазірет Ҽлидің Иамана (Иемен) 

патшасы Жафар ибн Қайс қызынан Мҧхаммед-Ханафия туған» [3; 60], — 

дейді. 

Қожа Ахмет бабамыздың «Диуани Хикметін» кітап етіп шығарған, 

алғысҿз жасаған М.Жармҧхамедҧлы, С.Дҽуітҧлы, М.Шафиғилар былай деп 

анықтама береді: «Жаңадан табылған бҧл шежіреге («Нҽсабнама») зер сала 

қарасақ, ақынның ҧлы атасы Ҽзірет Ғали, одан Мҧхаммед-Ханафия болып 

жалғаса келіп, оның жетінші атасы ҽйгілі Исхақ баб екенін кҿреміз. Сонда 

оған Мҧхаммед- Ханафия он тҿртінші, ал Ҽзірет Ғали он бесінші Ата боп 

шығады» 

Мҧхаммед Пайғамбардың дінін ең алдымен қабылдаған, қолдау 

кҿрсеткен, ісін алға алып барғандардың ішінде бірінші халиф Ҽбу-Бҽкір, 

екінші халиф Омар, ҥшінші халиф Оспан болса, соларды тҧйықтаған 

тҿртіншісі Ҽзірет Ғали (Ҽзірет Ҽлі) болды. Оның басқалардан ҥлкен 

айырмашылығы Мҧхаммед Пайғамбардың немере інісі, ҽрі сҥйікті қызы 

Фатимаға ҥйленген туған кҥйеу баласы еді. 

Қазақ халқының ауыз ҽдебиеті, оның ішінде діни тақырыпқа 

арналғандары Ҽзірет Ҽлі (Ҽзірет Ғали) туралы кҿбірек сҿз қозғайды. Ҽсіресе 

оның қылышын «Зҧлпықар» деп дҽріптейді. Мінген атын 

«Дҥлдҥл» дейді. Қожа Ахмет ҿз кітабындағы 55-ші хикметті Ҽзірет 

Ғалиға арнаған: 

Тҿртіншісі жар болған қҧдай шері Ғали дҥр, 

Миғражда да жар болған қҧдай шері Ғали дҥр. 

Айтқан сҿзі рахманды, кҿрсең жҥзі нҧр еді, 

Кҽпірлерді қыратын қҧдай шері 

Ғали Кҥш-қайраты белінде, иман-жады 

Зҧлпықары қолында қҧдай шері 

Ғали Мініп шықса 

Дҥлдҥлге жерге тҥсер 
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Кҽпір қҧтын қашырған қҧдай шері 

Бет қаратпай дҧшпанға кҽпірлерді 

Батылдықпен қайтпаған қҧдай шері Ғали дҥр 

Рахмет қылсын бір қҧдай, не істесе де еркі бар, 

Қожа Ахметке медеткер қҧдай шері Ғали дҥр. 

Келесі кезектегі мҽселе Қожа Ахмет Ясауидің ҿмір сҥрген кезеңін 

анықтау болып отыр. 

Кҿптеген энциклопедияларда, қҧзырлы басылымдарда Ясауиді 1165–

1166 жылдары 63 жасында дҥниеден ҿткен деп жазып жҥр. Мҽселен, Хамза 

Кҿктҽнді «Тҥркі теберігі — Тҥркістан» атты еңбегінде мынадай дерек 

келтіреді: «Ҽзірет Сҧлтан шамамен 1103 жылы Сайрамда туып, 1166 жылы 

Тҥркістанда дҥниеден ҿткен. Ҽкесінің аты — Ыбырайым, анасынын аты — 

Қарашаш. Бҧл кҥнгі Сайрамда сағаналары тҧр. 

Сондай-ақ басқаша ҿмірбаяндық желі бар. Мҧнда ежелгі жҽдігер 

кітаптар жазған деректерді терсек, Қожа Ахметтің ҽкесі Мҧса шайықтың 

қызы Айшаға ҥйленеді. Одан Гауһар, Шаһназ жҽне Ахмет жҽне інісі 

Садырқожа туған. Бес-алты жасында ҽкесі Ыбырайым шайық ҿмірден ҿтеді 

де апасы Гауһарға еріп (бҽлкім, ҽпкесі осы Тҥркістанға тҧрмысқа шыққан 

жҽне ең қисынды ҿмірбаян осы сияқты), Ясыға келеді. Кейін Бҧқараға барып, 

аса білімдар гҧлама Жҥсіп Хамаданиден дҽріс алады, оны пір тҧтынады, 

уақыт ҿте ҥш орынбасарының бірі болады» [6; 58–60]. 

Қожа Ахметтің «Диуани Хикметте» ҿзі баяндаған ҿмірбаяны да аса 

қызықты. Жеті жасында Арыстан бабаның батасын алады. Дҽруіш-диуанамен 

бірге жҥреді, аузынан Алла тҥспейді. 

Жиырма екі жасында барша ҽулие қаумалап аян береді. Жиырма жеті 

жасында пірін табады, бірақ кҿргенін ішке бҥгіп жасырады. Алпыс ҥш 

жасында Кҿктен: «Жаныңды, ет-жақыныңды қи, жерге ен!» — деген дауыс 

естілді. Сосын таң бозарып атып келе жатқанда жер асты — қылуетке тҥседі. 

125 жыл ҿмір сҥреді (22-ші хикмет): 

Жер ҥстінде ҿлмес бҧрын тірі ҿлдім, 

Алпыс ҥште сҥндет деді естіп білдім. 

Жер астында бар жаныммен қҧлдық 

қылдым, Естіп оқып жерге кірді Қҧл ҚожаАхмет. 

Жарандардан пайда, кҿмек ала алмадым, 

Жҥз жиырма беске кірдім, еш нҽрсе біле алмадым. 

Жер ҥстінде ҿлмес бҧрын тірі ҿлдім, 

Алпыс ҥште сҥндет деді естіп білдім. 

Жер астында бар жаныммен қҧлдық 

қылдым, Естіп оқып жерге кірді Қҧл ҚожаАхмет. 

Жарандардан пайда, кҿмек ала алмадым, 

Жҥз жиырма беске кірдім, еш нҽрсе біле алмадым. 

1990 жылдарға дейін Ҽзірет Сҧлтан 1103 жылы туылып, 1166–1167 

жылдары қайтыс болды деген пікір қалыптасқан-ды. Одан кейінгі жылдарда 

Қожа Ахмет Ясауи мҧрасына кҿзқарастың ҿзгеруі бҧл бағыттағы зерттеу 
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жҧмысын жҥргізушілер санын кҿбейтті. Қазір бҧл мҽселеде ҽр тҥрлі пікірлер 

айтылуда. Бірақ бҧл пікірлер ҽлі бір арнаға тоғысқан жоқ. 

Қазіргі уақытта бір деректе 73 жас, бірде 85 жасты айтады. Халық 

аңыздарын негізге ала отырып, Алаш арысы Жҥсіпбек Аймауытҧлы Қожа 

Ахмет 125 жыл ҿмір сҥрді деген [7]. 

Зікірия Жандарбек ҿзінің мақаласында былай деп жазады: «Насабнама» 

нҧсақаларының барлығында дерлік, Қожа Ахмет Йасауидің 120 жыл ҿмір 

сҥргендігі айтылады. Соған қарағанда, Қожа Ахмет Йасауи ҧзақ ғҧмыр 

кешіп, 1080 жылдар шамасында дҥниеге келіп, 1200 жылдар шамасында 

ҿмірден озған болуы мҥмкін» [4; 28]. 

Қожа Ахметтің екі атақты ҧстазы болған — олар Арыстан баб пен Қожа 

Жҥсіп Хамадани. 

Ҧстаздардың ҧстазы Арыстан баб — Қазақстан мен Орталық Азия 

аумағында ислам дінінің таралуына ықпал еткен, исламның сопылық 

бағытының негізін салушылардың бірі жҽне Оңтҥстік Қазақстан 

аймағындағы Ясы (Тҥркістан), Сайрам, Отырар ҿңірлеріндегі сопылардың 

рухани ҧстазы болған белгілі тарихи тҧлға. Арыстан бабтың ҿмірі Қазақстан 

аумағында ҿмір сҥрген тҥркі тілдес тайпалар арасында ислам дінінің таралу, 

жайылу кезеңімен сҽйкес келеді. Оның бабтардың ҧстазы деген мҽртебесіне 

қарап, исламның таралуында ерекше рҿл атқарғандығын аңғару қиын емес 

[9]. 

Арыстан бабтың ҿміріне қатысты деректер мҥлде аз. Тек қана Ясауидің 

«Хикметтерінде» Арыстан баб туралы бір-екі мҽлімет қана кездеседі. Бҧл 

жҿнінде мынадай аңыз бар: «Мҧхаммед пайғамбардың (ол Алланың мҽңгі 

шапағатына бҿленсін) кезінде 33 дінді білген Арыстан баб ҧстаз ҿмір сҥріпті. 

Мҧхаммед пайғамбар бҥкіл халықтың кҿзінше оған аманатын — Исламның 

белгісі саналатын қҧрма сҥйегін берген. Арыстан баб аманатты бҥкіл ҿмір 

бойы алып жҥрді жҽне ҿмірінің тек соңғы кезеңінде ғана жоғалтып алмау 

ҥшін оны аузына салып сақтады. Ол Исламның белгісіне, ҿзінің аманатына 

лайықты адамды ҧзақ іздеді, бірақ оны таба алмады. Аузына салған сҥйек 

азая берді жҽне жҧқара тҥсті. Бірде далада келе жатқанда ол бір баланы 

кездестірді. Бала оған жақындап келді де: «Ақсақал, аманатымды беріңіз», — 

деді. Сол бала осы Қожа Ахмет Ясауи екен» [10]. 

Жергілікті халықта мынадай аңыз бар. Ҽмір Темірдің бҧйрығымен XIV 

ғасырда Қожа Ахмет Ясауи мазарын тҧрғыза бастағанда, қара дауыл 

қабырғаларын ҧшырып ҽкетеді. Осыдан кейін Темірдің тҥсіне шал (Қызыр) 

еніп, ол, ең алдымен, Ахметтің ҧстазы Арыстан бабқа мазар тҧрғызу жҿнінде 

аян беріпті. Темір шалдың айтқанын екі етпей орындап, содан кейін барып 

қана ҿзі ойлаған жҧмысына кіріседі. Қажылыққа келгендер алдымен Арыстан 

бабтың басына тҥнеп, содан кейін барып Ахметке тҽу еткен [11]. 

Ясауи ҿзінің бірінші ҧстазы қайтыс болғаннан кейін Бҧқараға аттануға 

шешім қабылдайды. Сонымен, оның есейіп, ержетуі, бесаспап білімдар 

азамат болып қалыптасуы сол тҧстағы Шығыстың дін мен білім орталығы 

Бҧқар қаласымен тікелей байланысты. Ол сонда Ж.Хамаданидің 
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медресесінде оқып, мол білім алады. Ҧстазы қайтыс болған соң біраз уақыт 

сол медресеге басшылық та жасаған. Ел аузындағы аңыз-ҽңгімелерге 

қарағанда, оның айрықша қабілетіне қызыққан бір ірі ғалым Иранға ертіп 

ҽкетіп, жеке оқытқан сияқты. Сҿйтіп, ол Шығыстың талай ғҧлама 

ғалымдарынан дҽріс алып, білімін байытқан. Білім ҥшін ҿмірден баз кешіп, 

дҽруіштік жолдың қиындықтарын да кҿп кҿрген. Шығыстың атақты 

қалалары мен діни орталықтарын кҿзбен кҿріп, Хорасан, Шам, Ғират 

шаһарларын аралап, кҿңілге кҿп дҥние тҥйеді. Діни мҧраттарды жҥзеге 

асырудың сол тҧстағы тҽсілі сопылық жолға тҥсіп, дін ақыны ретінде ҿзінің 

басты еңбегі — «Диуани Хикмет» атты кітабын жаза бастайды. Диуан — 

жинақ, Хикмет — Алланың қҧдірет-кҥшін, яғни, «Алланың ақ жолын 

баяндайтын кітап» деген мағынаны білдіреді. Ҿйткені ол «менің хикметтерім 

— қҧдіреттің даналығы» дей отырып, пҽни жалған мен бақи арман 

жайындағы ойларын ортаға салады. Мҽңгілік махаббатты, жанпида 

ғашықтықты, риясыз адалдық пен асқақ адамгершілікті жырлайды. 

Солардың бҽрінің де негізі ҿмірге деген ҧлы сенімде, оның алтын ҿзегі 

дінде жатқанын айтады. Оның жырларында Қҧранның қағидалары, 

Шариғаттың шарттары, Пайғамбар хадистері менмҧндалап тҧрады. Олардан 

Алланың досы Мҧхаммед пайғамбардың, оның ҧлы серіктері Ғазіреті 

Ғалидың, ғаділ Ғҧмар мен ғҧлама Ғҧсманның ҿміртарихын да табасың. Тіпті 

кейбір хикаяттары тҥгелдей Қҧран сҥрелерін ҿлеңмен ҿрнектеп тҥсіндіруге 

арналып, жҧрттың кҿзін ақиқатқа жеткізуді мҧрат тҧтады [12]. 

Ясауи шығармасының тілін ҧзақ жылдар бойы зерттеген орыс ғалымы 

А.К.Боровковтың пікірі бойынша [2; 189], «Диуани Хикмет» («Даналық 

кітабы») оғыз-қыпшақ тілінде ҿмірге келген ҽдеби туынды. 

Кезінде ақынның ҿлеңдері қарапайым кҿпшілікке тҥсінікті тілмен 

жазылған. Ғҧлама ойшылдың Орта Азиядан бастап, Еділ жағалауына дейінгі 

ҧланғайыр ҿлкеде кҿшіп-қонып жҥрген тҥркі тайпаларының бҽріне де 

тҥсінікті болатындай ауызекі сҿйлеу тілінде жырлағаны дау тудырмайды. 

Бірақ бертін келе жинақты кҿшірушілер оған ҿз тарапынан кҿптеген араб-

парсы сҿздерін қосып жіберген сияқты. 

Қожа Ахмет Ясауи «Диуани Хикмет» атты ҧрпаққа ғибратты дҥние 

қалдырды. Аталған еңбекте жомарттық, қанағат, достық, сҥйіспеншілік, 

ғылым-білім, адал еңбек, бейбітшілік, жақсылық пен жамандық, ҽділетсіздік, 

кҿрсеқызарлық, адамзаттың асыл арманы, кҥндестік, ҿсек-аяң — бҽрі-бҽрі 

жан-жақты кең қамтылған. Бҧл шығармада жақсы тҽлім-тҽрбие, ҿз басын 

ғана емес, ҿзгені ойлайтын кеңдік пен парасаттылық, асыл тектілік бар. 1934 

жылы «Диуани Хикмет» ҚазССР Ғылым Академиясы мен ҚР Ҧлттық 

кітапханасының сирек қорына тапсырылған. 

«Диуани Хикмет» жинағының тҥпнҧсқасы сақталмаған. Оның бізге тек 

XVI–XVII ғасырлардағы кҿшірмелері ғана жеткен. Профессор Кемал Ераслан 

ҿзінің зерттеулерінде осындай кҿшірмелердің тоғыз қолжазбасын кҿрсеткен 

[13; 10]. 

«Диуани Хикмет» уақыт озған сайын кҿп тҥзетулерге, толықтыру-
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қысқартуларға ҧшырап отырғаны анық. Сондықтан қазіргі жағдайда қай 

хикметтер автордың ҿз қаламынан туындап, ал қайсы хикметтері 

кҿшірушілер болған ізбасар-оқушыларынан туғанын айыру қиын. Сондықтан 

Ясауидің жалпы хикметтер кҿлемін дҽл кҿрсету мҥмкін емес. Мысалы, ғалым 

Н.Келімбетов «Ежелгі дҽуір ҽдебиеті» деген оқулығында былай дейді: 

«Ахмет Ясауи ҿлеңдер жинағының ең толық нҧсқасы Қазан басылымы болып 

табылады. Мҧнда 149 хикмат (хикмет) берілген. Соның 109 хикматы 

Ясауидің ҿзінікі екені даусыз. Қалғандары шҽкірттері тарапынан жазылып, 

жинаққа еніп кеткен жыр жолдары болса керек» [2; 189]. Ҿзбек ғалымдары 

76 хикметін нақты Ясауидікі деп, осы кҿлемде кітап қылып бастырып 

шығарған; тҥрік ғалымдары бірнеше нҧсқаларды салыстыра жҥріп, ішіндегі 

70 хикметін Ясауидікі деп таныған [13; 11]. 

Біз ҿз тарапымыздан ясауитануға шама-шарқымызша ҥлесімізді қосуда 

Қожа Ахметтің «Диуани Хикмет» шығармасының қазақ нҧсқасына 

тоқталуды жҿн кҿрдік. Ҿйткені М.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер 

институтының Ҽдебиет тарихы бҿлімінің жоспарлауымен іске асырылған бҧл 

нҧсқа ҽзірше кҿлемі жағынан ең ҥлкені болып табылады. Сондай-ақ бҧл кітап 

«Диуани Хикметтің» алғаш қазақшаланған тҥрі ретінде ғалымдарды аударма 

жағынан да қызықтырары кҥмҽн туғызбайды.Біз 70 хикметтен тҧратын осы 

жинақ [5; 262] тҿңірегінде Ясауидің поэзиялық шығармаларына зерттеу 

жҥргіздік. 

Адам психологиясын жетік білген Қожа Ахмет жаңсақ басып, 

адасқандар, ҽйтеуір, ерте ме, кеш пе ҿз қателіктерін тҥсініп, білместіктен 

болған жаңылыстарын тҥзету ҥшін тырысатынына сенеді. Ал бірақ саналы 

тҥрде тура жолды тастап, біле тҧра бҧзық жолға ауытқушылар еш оңалмасын 

біледі. 

Дҥние жалған. Адам ҿз ҽрекеті, пиғылы, мақсат-мҥддесі ҥшін Алла 

Тағала алдында жауап беретінін ҧмытпауы жҿн. Ақын 46 хикметін о дҥниеде 

кҿретін азаптарды қайта-қайта еске салуда кҥнҽһарларға бір тоқтау салу, ес 

жиғызу, бақилық жайында ой ҧялату ҥшін айтқаны байқалады 

Болашақта Қожа Ахмет Ясауидің ҿмірі мен одан қалған асыл мҧралары 

ҽлі де кҿп ізденістерді, ғылыми зерттеулерді керек етеді. Ҿйткені ғҧламаның 

хикметтерінің қат-қабат сырлары ҽлі тҥгел тҥгелделіп ашылып болған жоқ. 

Себебі ҽр ғасыр, ҽр заман ҽрқалай оқып бағасын береді. Мҽселе «Диуани 

Хикметтің» кҿпқырлы соқпағында, кҿпқабатты қыртыстарында жатса керек. 

Халық жолында кҥн кешкен ҧлы бабамыздың хикметтерін оқып ҥйрену, 

оқулық, хрестоматияларға енгізу, басқа тілдерге аудару келешекте жалғаса 

беретін тірлік болса керек. Алдағы уақытта кемеңгер ойшылдың даналық 

сҿздерімен біздің балаларымыз да мектеп қабырғасында таныса алатын 

болады деген ҥмітіміз зор. Елбасымыз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың ҿзі 

Ясауи ілімін терең насихаттау қажеттігіне баса мҽн беріп отыр. 
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ТАРИХТАҒЫ ОРНЫ ТҤП ТАМЫРЫНАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА ДЕЙІН 

 
Алибекова Тарбия Кантургановна 

Тҥркістан облысы, Мақтаарал ауданы 

Т.Ҽубҽкіров атындағы №43 жалпы орта мектебі 

 

Ҧлт тарихындағы кеңістік пен  уақыт». Уақыт пен кеңістіктің тоғысқан 

кезде ҧлт тарихы басталады. Бҧл - жай ҽдемі афоризм емес» [1] 

Ҧлы даланың тас дҽуіріндегі жаһандық тарихтағы орны. 

Шынында да бҥгінгі Қазақстанды сонау тас дҽуірінен бастап ҥздіксіз 

дамып келе жатқан ҿркениеттің бірі ретінде қарастыру орынды. Себебі, 

Қаратаудан табылған Бҿріқазған мен Тҽңірқазған тҧрақтарынан табылған 

қҧралдар-ашельдік кезеңге жатады. Ол шапқылар,ауыр тас сынықтар. Мҧны 

тапқан археолог Халел Алпысбаев 1950 жылы Ташкенттегі Орта азия 

мемлекеттік университетін бітірген. 1957-1960 жылдары Қаратау палеолит 

отряды мен Оңтҥстік Қазақстан кешенді археологиялық экспедициясының 

тас дҽуірін зерттейтін отрядын басқарған. Қаратау ҿңірінен 200-ден аса тас 

дҽуірі тҧрақтарын тауып.ғылыми айналымға енгізген екен. Ол Оңтҥстік 

Қазақстан  ҿңірі ежелгі адамдар мҽдениетін сипаттайтын ірі ошақтардың бірі 

болғандығын ғылыми тҧрғыдан дҽлелдеген [2]. Демек ежелгі дҽуір адамдары 

ҿмір сҥрген ҿркениет ретінде ҧлы даламызды атау ҿте орынды болады. 

Себебі «Қазақстанда ҿмір сҥрген адамдар питекантроптардың 

замандастары»,-деген тҧжырым еңбек қҧралдарын ҿздері жасап,жетілдіре 

білген ҿркениеттің бҿлшегі ретінде Африка мен Ява аралдарынан табылған 

археологиялық  декректермен салыстырудың ҿзі жеткілікті. 

Ҧлы даланың қола дҽуіріндегі жаһандық тарихтағы орны. 

«Атқа міну мҽдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жҥзіне Ҧлы 

даладан тарағаны тарихтан белгілі» [3] 

Ботай мҽдениеті (Кҿкшетау облысы,Ботай бекеті жанындағы қоныс) 

б.з.б. 3-2 мыңжылдық.Ботай мҽдениетін зерттеуші ғалым Зайберт В.В. 158 

тҧрғын ҥй, сазбалшықтан жасалған ыдыстар мен ҽшекейлер жҽне 70000 
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жылқының сҥйектері тапқан. Осы ғалымның табанды еңбегінің арқасында 

«Қазақстан – алғашқы қолға ҥйретілген жылқылардың отаны» ретінде белгілі 

болды. Мҧны ҽлемнің 6 елінің 8 ғалымынан қҧрылған топтың генетикалық 

зерттеуі дҽлелдеген.16 жылға созылған зерттеу нҽтижелері бойынша 328 

жылқының генетикалық материал ҥлгілері жинақталған. Ең кҿп материал 

ҧсынған Қазақстан екен. Алайда, зерттеушілердің «Ботайлықтардың ежелгі 

еуропалықтар болуы мҥмкін» деп жорамалдауы негізсіз. Ең бірінші, Ботай 

қонысы бҧрынғы һҽм қазіргі қазақ жерінің аумағында орналасқан. Екіншіден, 

тҧрақтағы қыш ыдыстарға сараптама жҥргізгенде, оларға қымыз 

қҧйылғандығы анықталған. Осылайша, тек жылқы ғана емес, қымыздың да 

тарихы 6 мың жылға ҧзаруда. Бір таң қаларлығы, оның қҧрамы қазіргі 

қымыздан мҥлде алшақ емес. Еуропалықтар осы кҥнге дейін қымыз ҽзірлеу 

ҽдісін игере алмай отыр. Қазақ даласының ҽр аймақта ҽр тҥрлі ашыту 

жолымен, айрықша дамытылған технологиямен дайындалатыны ҿз-ҿзінен 

тҥсінікті. Ендеше, бҧл жерде қандай ежелгі еуропалықтар туралы ҽңгіме бо-

луы мҥмкін? Жылқыны қолға ҥйрету – мҽдениеттегі ҧлы революция екенідігі 

айтпаса да тҥсінікті. Жылқы малына қатысты кҿптеген бҧйымдар, осы қазақ 

жерінде алғаш ойлап табылғандығы бҧған дейін тарихшы-этнограф 

ғалымдарымыз тарапынан сан рет жазылды. Белгілі этнограф Ақселеу 

Сейдімбек ҿзінің «Қазақ ҽлемі» атты сҥбелі еңбегінде ҥзеңгі, ертоқым, таға, 

ауыздық, шалбар, дҿңгелек, садақ тҽрізді жылқыға жҽне жаугершілікке 

қатысы бар заттардың ең алғаш қазақ даласында пайда болып, кеңінен 

қолданысқа енгендігі туралы жазған. Егер,жылқыны алғаш қолға қолға 

ҥйреткен еуропалықтар болса,онда неге салт атты тҥркілерден қорқып,ата-

бабаларымызды кентавр деп атаған.Қазақ халқының ең қастерлі тҥлігі 

ежелден – жылқы. Кҥлтегіннің Боз аты, Қобландының Таубурылы, 

Алпамыстың Байшҧбары, Ақан серінің Қҧлагері, т.б. ҽн-жырымыздан кҿрініс 

тапқаны белгілі. Ҧлттық ойындарымыз да жылқымен байланысты туғаны 

белгілі. 

Ҧлы даланың темір дҽуіріндегі жаһандық тарихтағы орны. 

Б.з.д. 1 мыңжылдықта сақ тайпалары темірден заттар жасауды 

меңгерген. Сақтардың саяси тарихынан парсы патшалары Кир жҽне 

Дариймен соғыста жеңіске жетуі жҽне б.з.д. 490 жылы грек-парсы ҽскерінің 

Марафон шайқасында парсылармен одақтасқаны белгілі. Б.з.д. 4 ғ. 30-ж. 

Александр Македонскийдің Орта Азияға басып кіріп, Маракандты басып 

алғанымен Сырдарияның бойын мекен еткен сақ тайпаларын бағындыра 

алмағанына тарих куҽ. Ҧлы даланы мекен еткен сақтардың ҿз жазуы мен 

ҽлемдік мҽдениетте ойып алар орны бар «Аң стилі» мифологиясы озық 

мҽдениеттің жарқын кҿрінісі болып табылады». «Аң стилі» сақтардың 

қымбат бағалы металмен жҧмыс жасауда кҥрделі ҽдістерді меңгеруі ҽлемдік 

ҿнердегі биік белес болғанын дҽлелдейді. Мҧның дҽлелі ҧлы даладан 

табылған алғашқы «Алтын адам» - ҽлемдік ғылымдағы сенсация 

жаңалық  алыс – жақын  елдердің барлығы елең  еткізді. Археологиялық 

олжаны тапқан  тарих ғылымдарының докторы  Кемел  Ақышев  басқа 
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да  ғалымдармен  кеңесе отырып бҧл біздің заманымызға дейінгі  IV ғасырда 

ҿмірсҥрген сақ ханзадасы деген шешімге келді. «Алтын адамның» 

бойындағы  қаруы  да, ҥстіндегі  киімі де тҥгелдей дерлік алтыннан 

қҧйылған. Бҧл ең алдымен киімнің ішіндегі  адамның, сонан 

соң  оның  елінің дҽулетін  кҿрсетсе, екіншіден сол кездің ҿзінде-ақ тҥсті 

металлургияның  қыр- сырын меңгерген тайпалардың  ҿмір сҥргенін куҽ 

болғандай. Аталмыш олжаның кҿшірмесі  Алматыдағы  Орталық 

мҧражайға  қойылды, кейін қазақ  елінің басты символы 

ретінде  басқа  елдерде қойылған кҿрмелерге  шығарылды. Қазіргі кезге дейін 

бҧдан басқа тағы екі «Алтын адамның»  табылғаны  жайлы да мҽлімет бере 

кетейік. Екінші «Алтын адам» 1999 жылы  Атырау облысының  Аралтҿбе 

қорғанынан табылған. Олжаны  қазу  жҧмыстарын 

тарих  ғылымдарының  кандидаты Зейнолла Самашев жҥргізген. 

Біздің  дҽуірімізге  дейінгі III  ғасырға  жататын  осынау  алтынмен 

кҿмкерілген жанды  оның болат семсеріне  қарап, ғалымдар 

сарматттардың  кҿсемі  деген  қорытындыға  келген екен. Кҿсемнің 

кҿйлегінің сыртынан сауыт кигізілген. Сауыт алтын қаптырмалармен 

толықтырылған. Кҿсемнің оң жағына алтынмен жалатылған ҧзын абыз 

асатаяғы, сол жағына қорамсаққа алтын қаптырмалармен безендірілген 

жҥзден аса жебе мен қылыш қойылған. Ал, ҥшінші «Алтын 

адам»  2003  жылы  табылған. Профессор,  тарих ғылымдарының докторы 

Ҽбдеш Тҿлеубаев бастаған  археологтар  қауымы  бҧл  олжаны  Шығыс 

Қазақстан облысы, Зайсан ауданының Шілікті  жазығынан 

қазып  алған.  Ғалымдардың  пайымдауынша, бҧл «Алтын адам» біздің 

дҽуірімізге дейінгі VII-VIII ғасырларда ҿмір сҥрген. Мекен еткен 

жеріне  жҽне ҥстіндегі қҧйма алтыннан жасалған  аң-қҧс 

белгілеріне  қарағанда сақ патшасына  келетін бҧл  олжа ҽлі де  зерттелу 

ҥстінде. 

  Қазақ топырағының тҿрт тарабынан да Алтын адамның табылуы – кең 

байтақ даламыздың ҽр қиырында ҿмір сҥрген бабаларымыз ҿркениетті қоғам 

қҧрғанын кҥмҽнсіз сендіретіні анық». «Патша қорғаны» аталған тарихи 

жҽдігер тарихқа Бҽйгетҿбе деген атаумен енген. Жерленген адам сом 

алтыннан қҧйылған қаптырма – тҥймелер саны 4303 дана аң стилінде 

безендірілген киіммен жерленген. Ал,тҿртінші «Алтын адам» дала 

тарихының жаңа парағы ретінде Қарағанды облысының Талды-2 қорымынан 

табылған. Қ.Аманжолов атындағы елді мекеннен бҧдан 2500 жыл бҧрын ҿмір 

сҥрген сақ жауынгерінің мҥсіні қазақ даласын тағы бір тарихи жҽдігермен 

толықтырды. Зерттеушісі – археолог Арман Бейсенов. Қазба жҧмыстары 

барысында жҥзге жуық белдіктің ҽшекейі, сегіз арыстан бейнесі, жиырма 

қҧйма алтын, айдаһар жҽне секіруге бейімделген қабан бейнелері табылған. 

«Алтын киімді» адамдар - қҧнды жҽдігерлер саналып, темір дҽуірінде 

Қазақстанның ҽлемдік ҿркениеттегі жоғары орнынан дерек беретіні анық. 

Ҧлы даланың орта ғасырлардағы жаһандық тарихтағы орны. 

Қазақстанның тҥркі ҽлемінің бесігіне айналуы - Алтайдан Еділге дейін 



429 

тҥркі тайпаларының иелену кезеңімен байланысты. Бҧл мемлекеттер бірін-

бірі алмастырып, Қазақстанның саяси, мҽдени жҽне экономикалық ҿмірінде 

терең із қалдырды. Тҥрік қағанатының Византия империясымен терезесін тең 

ҧстауы, Қытай,Ҥндістан жҽне Таяу шығыс елдерімен сауда байланысын 

орнатуымен Ҧлы Жібек жолының маңызы арта тҥскені белгілі. Ҿз кезегінде 

Ҧлы Жібек жолы ҧлы даламызда қала мҽдениетінің дамуына ҥлес қосты. 

Отырар қаласы ҽлемдік ҿркениеттің ҧлы ойшылы – Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабиді 

дҥниеге ҽкелсе, тҥркі халықтарының рухани кҿсемі Қожа Ахмет Ясауи 

Тҥркістан қаласында ілім таратқан. Қазақ жерінен шыққан даналар қатарын 

М.Қашқари, Ж.Баласағҧни, М.Х.Дулати, Қ.Жалайыри, Ахмет Иҥгінеки 

толықтыра тҥсті. Сонымен бірге ҧлы далаға тҽн сҽулет ҿнерінде ҿзіндік 

орнын тапқан қҧрылыстарды мақтанышпен атап ҿтуге лайықты. Қ.А.Ясауи 

кесенесі туралы ғалымдар пікірі осының дҽлелі болары анық. 

 Ибн Рузбихан: «Дҥние жҥзіндегі ең ірі қҧрылыстардың бірі. Кесенеде 

адамзаттың сҽулет ҿнеріндегі жетістіктері таңғажайып дҽрежеде берілген». 

 Ғалым М.Е.Массон: «Жасалған қҧдіретті кесененің жоспары жағынан 

да, тҥпкі ойы жағынан да Орта Азияда ҧқсасы жоқ. Ол - бірегей». 

Ҧлы даланың мҧрагері – Қазақ хандығы. 

Қазақ хандығы ҿз заманында қуатты елдердің бірі болды. Мҧның дҽлелі 

– Қасым хан ҽскерінің саны 300 мың, ал халық саны 1 миллионға жетсе, ал 

Есім ханның тҧсында ҽскер саны 400 мыңнан асқан. Қазақ хандары тек 

саясатпен ғана  емес, соғыс ісі жҽне заңнамамен де  айналысқанын білеміз. 

Қасым хан тҧсында «Қасқа жол», Есім хан тҧсында «Ескі жол» жҽне Тҽуке 

хан заманында «Жеті жарғы» дала заңдары жинағы жарық кҿрген. Ҽлемдік 

тарихта ежелгі ҿркениет бесіктері ретінде саналған Вавилон заңдарының 

жинағы Хаммурапи заңдары б.з.д. 1760 жылы қабылданған. Франктер 

мемлеектінде Ҥ ғ. король Хлодвиг тҧсында сот саласындағы заңдары «Сали 

ақиқаты» - деп аталған. Бҧл заңдар мемлекет аумағында тҽртіпті нығайта 

тҥскен. Ҥнділердің жеке жҽне қоғамдық ҿмірдегі мінез-қҧлқын анықтайтын 

діни—қҧқықтық нормалар жиынтығы. Ману заңын б.з.д. 2-б.з. 2 ғ-лар 

аралығында брахмандар жазған. Бҧл заң 12 бҿлімнен тҧратыны 2652 

шумақты ҿлең.б.з.д.ҤІ ғ.Ежелгі Грекияда Солон Конституциясы  бойынша 

биліктің жоғарғы органы – афин халық жиналысы болды. Мемлекеттік орган 

- Кеңес 400 адамнан тҧрған. Жоғарыда атап кҿрсетілген мемлекеттің белгісі 

жҽне оны нығайта тҥсуші заңдар қабылданған ежелгі мемлекеттерден ҧлы 

дала заңдарын дайындаған қазақ мемлекеті де бҽсекеге тҥссе ҿзіндік орын 

алары анық. 

Тарихи тҧлға ретінде ҽлемге танымал Абылай хан, Қасым, Есім, 

Хақнзар, Ҽз Тҽуке, Ҽбілқайыр хан мен Кенесары хандардың қайсысын 

алсақта, кҿрші елдермен ҧстанған саясаттарында ҿзіндік стратегия мен 

тактикасы айқын билеушілер қатарынан кҿріне білгенін мақтаныш етеміз. 

Ҧлы даланы ХХІ ғасырда ҽлемге танытқан  – Қазақ елі. 

1991 жыл 16 желтоқсанда Қазақстанның дҥниежҥзілік қауымдастыққа 

енуі басталды. 1991 жылы соңына дейін 18 ел таныды. 1992 жылы                     
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2 наурызда БҦҦ мҥшелікке қабылданды. 1992 жылы 25 мамырда Мҽскеуде 

Ресеймен достық,кҿмек туралы шарт жасасты. 1996 жылы 26 сҽуірде Шанхай 

келісіміне қол қойылды. Қазіргі таңда 130-дан аса елмен дипломатиялық 

қарым-қатынас орнатылған. Бҥгінгі таңда республикамыз ҽлем ауқымындағы 

ҿзекті Батыстың жетекші мемлекеттері мен ислам ҽлемі арасындағы «Батыс – 

мҧсылман ҽлемі» диалогын дамыту идеясын алға тартып отыр. Еліміз ҽлем 

діндерін біріктірген жҽне дінаралық сҧқбат қҧруға мҥмкіндік берген 2003, 

2006, 2009, 2012, 2015, 2018 жылдары «Ҽлем жҽне дҽстҥрлі діндер 

басшыларының сьезін» жоғары дҽрежеде ҿткізіп келді. 

2010 жылы Қазақстанның халықаралық беделді ҧйым  ЕҚЫҦ-ға 

тҿрағалық етуі ҽлем назарын аударды. Бҧл біздің еліміздің басқа  елдермен 

терезесі теңескен кҥн,ҽлемдік абыройын асқақтатқан жыл болып қалды 

тарихта. 

«ЭКСПО - 2017» халықаралық кҿрмесі ел мҽртебесін асқақтатқан шара 

болды. Кҿрме 2017 жылы 10 маусым мен 10 қыркҥйек аралығында ҿтті. 

Ауқымы жағынан Олимпиада ойындары мен ҽлемдік футбол чемпионатынан 

кейінгі орында тҧрған ТМД кеңістігінде тҧңғыш рет ҿткізген Қазақ елі ҧлы 

даламыздың ҽлемдік мҽртебесін асқақтатып тарих парақтарында жазылып 

қалды. ЭКСПО-2017 кҿрмесіне 3 ай бойы (2232 сағат) ҽлемнің 178 елінен 4 

миллионға жуық адам келген. Бҧл кҿрмеде адамзат ҿміріне елеулі ҿзгерістер 

ҽкелген 153 жаңа ҿнертабыс таныстырылған. Кҿрмеге 112 мемлекет пен 22 

халықаралық ҧйым қатысып», «Болашақтың энергиясы» тақырыбында 130-

дан астам экспозиция ҧсынған. 

Қорытындай келе айтарым, ҧлы даланың ҧрпақтары кҿшпелілер  

ҿркениетінің мҧрагері ретінде жҽне тҥркі халықтарының қара шаңырағына ие 

болған Қазақ елі жаһандық тарихта ҿз орнын асқақ рухпен биіктен белгілеп 

алғанына тарихи уақыт пен сана куҽ бола бермек. 
Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. Елбасының »Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы. [1]. 

2. https://kk.wikipedia.org/wiki . [2] 

3.  Есен СМАҒҦЛОВ.»Жылқыны қазақтардың ата-бабасы қолға ҥйреткен» 

4. Арман ҼУБҼКІР. Кҿне дҽуір жылқышылары Ежелгі еуропалықтар ма?  

http://akikat.kazgazeta.kz  

5. Солон_реформалары.   https://kk.wikipedia.org/wiki/ 

6.  Қазақстанның_сыртқы_саясаты. https://kk.wikipedia.org/  

7. "ЭКСПО-2017" Халықаралық кҿрмесі: маңыздылығы, экономикалық тиімділігі жҽне 

келешекке кҿзқарас.© e-history.kz 

 

Аннотация 

Ҧлы даланың мҧрагері – Қазақ елінің жаһандық тарихтағы орнын зерттеу 

мақсатым: Тарихи кезеңдер бойынша батыс жҽне шығыс ҿркениеттерімен салыстыра 

отырып,олармен терезесі тең болғанын тарихи деректермен дҽлелдеу. 

Міндетім: Қазақ елінің жаһандық тарихта алған орнын кҽсіби маман ретінде 

сабақтарымда шҽкірттерім санасына жеткізу. 

Жҧмысымның тҽжірибелік қҧндылығы: Қазақстан жеріндегі тас дҽуірінен қазіргі 

заманға дейін ҿмір сҥрген тайпалар мен мемлекеттер сабақтастығын жҽне ҽлемдік 

тарихтағы орнын анықтап,ҿз ортама насихаттау. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://akikat.kazgazeta.kz/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%82%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Зерттеудің ҽдісі-тҽсілдері: Материалдарды жинақтап,бір-бірімен салыстыру 

арқылы ҿзіндік ой толғау. 

Аннотация 

Моя цель - изучить место наследник Великой степи казахской нации в мировой 

истории.Сравнивая исторические периоды с западными и восточными цивилизациями, 

доказать, что окно с ними равно по историческим данным. 

Задача докдада: Занятое место Казахстана в мировой истории как профессионал, 

чтобы доставить моих учеников в классе. 

Практическая ценность работы: Племена и государства от каменного века до 

наших времен в Казахстане,определить преемственность и место в мировой 

истории,пропагандировать свой круг. 

Методы исследования: Самостоятельное сравнение путем обобщения материала, 

размышления друг с другом. 

Түйіндеме 

Бҧл зерттеу жҧмысында ҧлы даланың мҧрагері ретінде Қазақ елінің жаһандық 

тарихта алатын орнын тас дҽуірінен бастап,қазіргі заманға дейін ҽлемге тарихымен 

танымал батыс ҿркениеттері жҽне шығыс ҿркениеттері мен салыстыра отырып 

талдау тҥрінде баяндалған. 

Резюме 

В этой исследовательской работе,как наследника Великой степи, в виде 

сравнительного анализа места казахского народа в глобальной истории с западными 

цивилизациями и восточными цивилизациями, известными в мире от каменного века до 

современности. 

 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ ТАҒЫЛЫМЫ МЕН РУХАНИ МҦРАСЫ 

 
Лесбаева Жадыра Жақсылыққызы 

№11 «Жеңіс мектеп- гимназия» қоммуналдық мемлекеттік мекемесі 

 

Қожа Ахмет Ясауи ілімінде Хаққа қызмет ету халыққа қызмет етуден 

басталады. Ал, халыққа, ҧлтына қызмет етудің шарты – топырақ сипатты 

болу, нҽпсіні тыю. 

Қожа Ахмет Ясауи – 1093 жылы тулыған тҥркістандық ғҧлама, әулие. 

Қожа Ахмет Ясауидің арғы тегі қожалар ҽулеті. Ҽкесі – Исфиджабта даңққа 

бҿленген ҽулие, Ҽзірет Ҽлінің ҧрпағы Шейх Ибраһим. Анасы – Мҧса 

шейхтың қызы Айша (Қарашаш ана). Мҧса шейх те Исфиджабта 

ҽулиелігімен танылған. Кейбір деректерде Қожа Ахмет Ясауидың Ибраһим 

атты ҧлы мен Гауhар Хошназ (Жауhар Шахназ) атты қызының болғандығы 

айтылады. Қожа Ахмет Ясауидың ҧрпағы негізінен осы қызынан 

тарайды.Қожа Ахмет Ясауи (1093-1166) - қазақ халқының байырғы 

мҽдениетінің тарихында айрықша орны бар ҧлы ақын,  поэзияның негізін 

салушы, кҥллі кҥншығыс мҧсылмандарының рухани ҧстазы болған ҧлы 

ойшыл, діни қайраткер. Ҿз аты- Ахмет, есімінің алдындағы «қожа» 

мҧсылман дінін таратып, уағыздаушылық қызметіне орай берілген атау, ал 

соңындағы «Ясауи» ақынның қай жерден шыққандығын кҿрсетеді. Бірақ 

нақтылық ҥшін айтсақ, Йасы қаласы оның туған жері емес, жастайынан 

жетім қалып, ағайын туыстарының қолына келіп, бала кезінен ҿскен жері. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%88_%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Ақынның туған жері қазіргі Оңтҥстік Қазақстан облысының Сайрам ауданы. 

Ҽкесі Ибрахим мҧсылманша сауаты бар, сҿз қадірін білетін білікті адам 

болған. Бала Ахметтің басты ҧстазы, тҽрбиешісі аталас туысы болып келетін 

Арыстанбаб болған екен. Ол ҿмірден қайтқаннан кейін Ахмет 17 жасында 

Йасы қаласына келеді. Дҽл осы кезден бастап араб, шағатай, парсы, тҥркі 

тілдерінде ҿлеңдер жаза бастады. Шығыс поэзиясы мен ҽдебиетіне ден 

қойды. Кейін Бҧхара қаласында Жҥсіп Хамаданидің діни медресесінде білім 

алып, оны тҽмҽмдаған соң сопылық жолдың біраз ащы-тҧщысын татып, 

кҿптеген қалаларды аралап, туған  жері Тҥркістанға қайтып оралады. 

Арыстанбаб қалап кеткен  дҽстҥрді жалғастыруды мақсат етті. Ахмет  ислам 

дҥниесі кең таныған кемеңгерге айналды. Қожа Ахмет Яссауидің 

хикметтерді жазудың мҽні мен маңызын тҥсіндірер шумағын келтіре отырып, 

тҽржімашы былай дейді: «Қаншама ақындар хикметтерді тҽржімалағанымен 

тҥпнҧсқаға жетпей жататындығының басты себебі осында жатыр. Соған 

қарамастан хикметтерді аударуға ҧмтылушы қаламгерлер жоқ емес. Бҧл, 

ҽрине, қҧптарлық мҽселе. Десек те мҧның асқан жауапкершілікті, терең 

білімділікті, жан-жақты зерттеуді талап ететін дҥние екендігін бір сҽтте естен 

шықпауы қажет. Ясауи (р.ғ.) бабамыздың қолда бар хикметтерінің бҽрін аз 

уақыттың ішінде бірден аударып бастыра салу бҧл мҽселеге атҥсті 

қарағандық болар еді». 

«Жақсы аударылған кҿркем аударма – сол тілдегі тҿл шығармалармен 

бірге ҿсіп, жымы білінбей біте қайнап сабақтасып кетеді. Ел мен елді 

таныстырады, жақындастырады, ҧлттық мҽдениетті байытады. Мҧнда автор 

мен аудармашы ҿнер жарысына тҥседі, тіл мен тіл жарысқа тҥседі. Бҧл – ел 

мен елдің ҿнер жарысы. Демек, аударма шығармалар ҧлттың ҧлылығын, 

елінің елдігін дҽлелдеудің бір жолы» [8], - деген пікірге саятын болсақ, 

Светқали ақынның аудармасындағы хикметтердің таным-тҥсінігімізге тым 

етенелігі аудармашының шеберлігі мен ақындық ҽлеуетін, сонымен бірге 

яссауилік ілімнің нҽзік иірімдерін тҥйсіне, бойлай алғандығымен тҥсіндіруге 

болатын сияқты. 

Қожа Ахмет Ясауи ҧстаздарының кҿшбасшысы – Арыстан баб. Кашифи 

―Рашахат-ул айн-ил хайат‖ атты еңбегінде Қожа Ахметтің Арыстан бабтың 

шҽкірті болғандығы, одан заһир жҽне батин ілімдерінің сыры мен мҽнін 

ҥйренгендігі, оған 16 жылы қызмет еткендігі туралы мҽлімет береді. 

Ясауидың ―Диуани хикметінде‖ де Арыстан баб жиі ауызға алынады. Қожа 

Ахмет Ясауидың алғашқы шҽкірті – Арыстан бабтың ҧлы Мансҧр Ата, 

екінші шҽкірті – Сайид Ата Хорезми, ҥшінші шҽкірті – Сҥлеймен Бақырғани. 

Осылардың ішіндегі ең кҿрнектісі – Бақырғани. Тағы бір танымал 

шҽкірттерінің бірі Мҧхаммед Данышменди сопы. 

Ахметтің ҽкесі діндар, қҧдай жолын ҧстаған атақты шайкылардың бірі 

болған. Бҧлай дейтін себебіміз, ақынның 149-хикметінде оның шыққан тегі 

туралы тҿмендегі сыр шертеді. 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Оңтҥстік-Қазақстан облысы Тҥркістан 

қаласында орналасқан. Оны ҽлемнің сезігінші кереметі деп тегіннен тегін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D2%B1%D1%80_%D0%90%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
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атамаған. Бҧл сарайлар мен ғибадатханалардың кешені орта ғасыр сҽулетінің 

жауһары, ол ЮНЕСКО-ның Ҽлемдік мҧра тізіміне енген. Қожа Ахмет Яссауи 

(Ҽзірет Сҧлтан) - XII ғасыр ойшылы жҽне тҥркілік сопылық бағытты 

дҽріптеген ақыны. Біздің заманымызға дейін оның, ҽлемдегі ең кҿне тҥркі 

тілді кітап саналатын, «Диуани-Хикмет» («Даналық кітабы») атты еңбегі 

жеткен. Ол 149 діни-философиялық хикмет-ҿлеңдерден тҧрады. Яссауи 

ҿзінің сопылық қауымын ҧйымдастырған, онда адамдарды еңбекке баулып, 

қарапайым ҿмірге, қҧлшылық етуге шақырып уағыздар айтқан. Қожа Ахмет 

Яссауидің «Диуани хикметі» – тек сопылық ҽдебиеттің кҿрнекті ескерткіші 

ғана емес, тҥркі халықтарының ежелгі рухани ескерткіштерініңбірі болып 

табылады. Яғни Қожа Ахмет Яссауидің «Диуани Хикмет» еңбегін біз 

Махмҧд Қашғаридің «Тҥркі тілдерінің сҿздігі», Сайф Сараидің «Тҥрікше 

Гҥлстаны», Жҥсіп Баласағҧнның «Қҧтты білігі», Ахмет Жҥйнекидің «Ақиқат 

сыйы», Сҥлеймен Бақырғанидің «Бақырған кітабы» т.б. тҥркі ренессансы 

дҽуіріндегі аса танымал туындылар қатарына жатқызамыз. 

Орта Азиядағы аса ірі қайраткері, ислам дінінің гҥлденіп, ҿркен жаюына 

ҿлшеусіз ҥлес қосқан Қожа Ахмет Яссауиді біз, жалпы тҥркі жҧртының, 

соның ішінде қазақ халқының ҽдеби-мҽдени ҿміріне бар қажыр-қайратын 

арнаған шығармашыл тҧлға ретінде танимыз. Қожа Ахмет Яссауи – ислам 

дінін ҧстанатын барша тҥркі халықтарының ортақ ҧстазы, біздің 

халықтарымыздың материалдық қҧндылықтарға шексіз табынудан, пенделік 

пиғылдан биік тҧратын асқақ рухының символы екендігі сҿзсіз.Бір хикметтің 

ҿзі ҽр аударма нҧсқада ҽр тҥрлі келетіні – Қожа Ахмет Яссауи еңбектеріне 

тҽн жҽне оны біз жоғарыда атап ҿткеніміздей, ҽр дҽуірде кҿшірушілердің 

жҧмысы нҽтижесі деп білеміз. Мысалы, «Ҽнтҽлһҽдидің» Кҿкшетау 

нҧсқасында 17 шумақ болса, Светқали Нҧржанов аудармасында 16, ал 

Ҽбибулла Мҧхамеджанов аудармасында 144, 145 хикметтер бірігіп 26 

шумақты қҧрайды.Хикметтердің ғасырдан ғасырлар ҿтсе де, мағыналық 

желісі ҥзілмей сақталып, кейбір нҧсқасында тіпті қосымша байтылып 

отырғанына мысалды кҿптеп табуға болады. Солардың бірі – жасыл қҧс 

туралы хикметтің И.Нҧрахмет, Ҽ.Мҧхамеджанов, С.Нҧржанов аудармаларын 

айырмашылық жҿнінде тҥсінікті болуы ҥшін толық мҽтінде беріп отырмыз. 

Алдымен Кҿкшетау нҧсқасындағы аударманы келтірейік: 

Біз алып қарастырған хикметтің ҿлең қҧрылысы – ҽрбір тармақ 11 

буынды, бастапқы ҥш тармақ шҧбыртпалы ҧйқаспен келіп отырады да, 

тҿртінші тармақ жарлай арнау немесе кҿңіл ҧйқасы сипатында болады. Бҧдан 

ҿзге Қожа Ахмет Яссауи хикемттерінде ҿзіндік ерекшеліктер де барлығын 

атап ҿткен жҿн. «Алдыңғы ҥш жол бір ҧйқаспен келіп, соңғы тҿртінші жол 

бастапқы шумақтың екінші, тҿртінші жолдарындағы ҧйқас жолдарға барып 

қосылып отыратындығы Қожа Ахмет бабамыздың ҿз тыныс жолындағы 

ерекшелік болып табылады. Екіншіерекшелік – соңғы шумақтағы ҥш жолдың 

бір ҧй»қаспен келіп, тҿртінші жолға біңрде ҥш ҥтірмен жалғанып, ой жҥйесі 

астасып отырса, енді бірде алдыңғы ҥш жолдың екі ҥтірімен келіп, ҥшіншіде 

нҥктеге еріксіз қҧлауында. Ҿйткені бҧл жерде тҿртінші жол алдыңғы ҥш 
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жолды тікелей қабылдамай, яғни алдыңғы ҥш жолдың қуатына тҿртінші 

жолдың қуаты жалғасып барып, олармен тікелей ҥндесіп кетпей, одағай 

кейіпте ажар кҿркін енгізуі де тек осы бабамыздың ҿз нҧсқасы болып 

табылады. Ҥшінші ерекшелігі – жоғарғы екінші шумақтан кейінгі ҥшінші 

шумақтың ырғақ-тоқтанымының бҿлектігі, мысалы: 

Қайда жҥрсең кҿңілі жҧмсақ сырдаң болғыл, 

Мҥсҽпірлер жолда қалса, қорға болғыл. 

Махшар кҥні дҽргҽһіна қҧрбан болғыл, 

Менменсіген меңіреулерден қаштым міне. 

 Қожа Ахметтің арқасында Яссы қаласы – Тҥркістан – барша тҥркі 

елдерінің рухани орталығына айналды. Сопылық – арабтың «суф» (жҥн) 

сҿзінен алынса керек, ол классикалық араб-мҧсылман философиясының бір 

ағымы. Сопылық бҧл – жанды нҽпсінің қалауынан тазартып, рухтың мадақты 

қасиеттерін арттыру жолы. Тҥркістанға жол тартқан кез келген қҧлшылық 

етуші адам, тҥркі елдерінің рухани тҽлімгері, артында қалған ҧрпағы «Далаға 

Ислам жарығын ҽкелуші» деп бағалайтын, танымал Ҽзірет Сҧлтан 

жерленген. 

  Тҥркістан қаласында жерленген Қожа Ахмет Ясауи «Ҽзіреті сҧлтан» 

аталып, басына 14ғ. аяғында атақты Ақсақ Темір кҥмбезді сағана орнатылған. 

Жалпы дҽстҥрлі тҥркілік сопылық рух пен Қожа Ахмет Ясауи дҥниетанымы, 

оның ілімінің мҽні мен маңызы ―Диуани Хикмет‖, ―Мират-ул Қулуб‖, 

―Пақырнама‖ сияқты мҧраларынан кҿруге болады. Қожа Ахмет Ясауи 

сопылық ілімінің, дҥниетанымы мен философиясының негізін моральдық-

этикалық жҽне сопылық хикметтер деп жіктеуге болады. Ясауи іліміндегі 

парасат ҧғымы адамның адамгершілік қасиетіне,ҿмірге деген  мҽртебесін  

жҽне ―ҿзін-ҿзі тану‖ дҽрежесіне жету мҽселесін қарастырып, Қожа Ахмет 

Ясауидың дҥниетанымдық тҧжырымдамасының теория негізін шариат пен 

мағрифат қҧраса, ал тҽжірибелік негізін  белгіледі. Қожа Ахмет 

дҥниетанымының мҽні – ―адамның ҿзін-ҿзі тануы‖ арқылы ―Адалдықты 

білу‖. Бҧл жолдың алғашқы мақамы  – ―тҽуба‖, соңғысы ―қҧлдық‖ болған. 

Бҧл жолдағы адам ―жаратылған – мен‖ екендігінің ақиқатына, жаратылыс 

сырына кҿзі жеткенде, ҿзінің адамдық парызы – ―Алла мен адамның жҽне 

адам мен қоғамның‖ арасында ―кҿпір – жол‖ болу екендігін ҧғынады. Аллаға 

қҧлшылықтың ең жоғарғы халі – еркіндік. Рухани ҿмір ішкі рухқа қатысты 

болғандықтан,Қожа Ахмет Ясауи іліміндегі еркіндік мҽселесі де адамның 

―ішкі еркіндігі‖ шеңберінде қарастырылады. Ішкіеркіндікті ислам ахлағында 

―моральдықеркіндік‖ дейді.  

Қожа Ахмет Ясауи шығармашылығы тҥркі-мҧсылман ҽлеміне кеңінен 

танылып, Ясауише хикмет жазу дҽстҥрге айналды. Кіші Азияда Хаджи 

Бекташ Уали, Жҥніс Ҽміре, Сҥлеймен Бақырғани хикметтерінен Қожа Ахмет 

Ясауи сарыны байқалды. 12 ғасырдан бері тҥркі халқының дҥниетанымына 

елеулі ықпал еткен Қожа Ахмет Ясауи сарыны Асан Қайғыдан Абайға, 

сондай-ақ, кҥні бҥгінге дейінгі қазақ ақындары шығармаларында кҿрініс 

тапқан. Ҿкінішке орай туындыларының тҥпнҧсқасы біздің заманымызға 

https://kk.wikipedia.org/wiki/14_%D2%93.
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%81%D0%B0%D2%9B_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%83%D0%BB_%D2%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%A3%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%A3%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%BD%D1%96%D1%81_%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B
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жетпеген. Бізге жеткені XV-XVI ғасырлардағы кҿшірмесі ғана. Ондай 

нҧсқалары ҿте кҿп. Олардың кҿбі Ыстамбҧл, Қоқан, Ташкент, Мҽскеу, 

Алматыда сақталған. Бҧл шығарма алғаш рет 1878 жылы жеке кітап болып 

басылып шықты. Содан кейін ол Ыстамбҧл, Қазан, Ташкент қалаларында 

бірнеше қайыра басылды. Соның бірі 1901 жылы Қазанда Тыныштықҧлының 

қазақтарға арнап шығарған нҧсқасы болатын. Тҿрт тармақты ҿлеңмен 

жазылған бҧл шығармада ақын ҿзінің бала кҥнінен пайғамбар жасына 

келгенге дейінгі ҿмір жолын баяндайды, тіршілікте тартқан азабын, кҿрген 

қайғысын айтады, бҧхара халыққа ҥстемдік жҥргізуші хандардың, бектердің, 

қазылардың жіберген кемшіліктерін, жасаған қиянаттарын сынайды, бҧл 

фҽнидің жалғандығын білдірген. Қожа Ахмет Ясауи тҥркі тілінде жатық ҽрі 

бейнелі жыр жазудың ҥлгісін жасап, тҥркі тілдерінің кҿркем шығармалар 

тудыру мҥмкіндігінің мол екендігін дҽлелдеп берген. Оның жазба ҽдебиет 

ҥлгісіндегі шығармалары тҥркі топырағында ертеден қалыптасқан 

суырыпсалмалық дҽстҥрдегі ҽдебиетке жаңа серпін, тың мазмҧн алып 

келумен қатар, оны тҥр жағынан кҿркейтіп, кемелдендіре тҥсті. Фольклор 

мен жазба ҽдебиеттің ҿзара жақындасуының, толысып, кҿркеюінің дҽнекері 

бола отырып, Шығыс ҽдебиетінде ертеден қалыптасқан, Қҧран Кҽрімде 

баяндалатын тарихи аңыздар мен пайғамбарлар, ҽулие-ҽнбиелер жҿніндегі 

ҽпсаналарды хикметтерінде ҧтымды пайдаланғанын кҿрсетті.  Оның жолын 

ҧстанған шҽкірттері мен сопылықты уағыздаушылар тҥркістандық ғҧламаны 

кҥллі ҽлемге танытты. Қожа Ахмет Яссауи тҥркі халықтарның жаңа 

исламдық ҿркениеттегі халықтық ағымының арнасын анықтап берді. Ол жаңа 

діни идеологияны  біріктіре отырып, қоғамдық-ҽлеуметтік санаға сіңіруде 

кҿп еңбек етті.  «Диуани Хикметтен» қазақ халқының ертедегі мҽдениетіне, 

ҽдебиетіне, тарихына, этнографиясына, экономикасына қатысты бағалы 

деректер табуға болады. Тҥркістан қаласында жерленген Қожа Ахмет Яссауи 

ҽзіреті сҧлтан аталып, басына XIV ғасырдың аяғында атақты Ақсақ Темір 

кҥмбез орнаттырды. Бҧл жайында жергілікті халықта мынадай аңыз бар: 

«Қожа Ахмет Ясауи мазарын тҧрғыза бастағанда қара дауыл қабырғаларын 

ҧшырып ҽкетеді. Осыдан кейін Ақсақ Темірдің тҥсіне Қызыр еніп, ең 

алдымен Ахметтің ҧстазы Арыстанбабқа мазар тҧрғызу жҿнінде аян беріпті. 

Темір Қызырдың айтқанын екі етпей орындап, содан кейін барып қана ҿзі 

ойлаған жҧмысына кіріскен екен». Қожа Ахмет Ясауиге тҽу етушілер 

алдымен Арыстанбабтың басына барып тҥнейді. 1978 жылы қыркҥйекте 

Қожа Ахмет Яссауи республикалық мҧражайы ашылды. 1989 жылы 

тамыздың 28-інде Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің шешімімен «Ҽзірет 

Сҧлтан қорық-мҧражайы» ҧйымдастырылды. Тҥркия елімен арадағы келісім 

бойынша жҥргізілген ғимаратты қалпына келтіру жҧмыстары 2000 жылы 

аяқталып бітті. 2003 жылы маусымда Парижде ҿткен ЮНЕСКО-ның 27-ші 

сессиясында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі дҥниежҥзілік мҽдени мҧралар 

тізіміне енгізілді. Мазарда отызға жуық мешіт, кітапхана, залдар бар екенін 

мақтанышпен айтамыз.Ал 63 жасынан бастап қалған ҿмірін жер астында, 

яғни қылуетте ҿткізді. Бҧны Ахмет «Пайғамбар жасына жеттім. Маған одан 
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артықтың қажеті жоқ», - деп тҥсіндіреді. Қанша жыл ғҧмыр кешкені жҿнінде 

ҽр тҥрлі деректер бар. Бір деректе 73 жыл, келесілерінде 85 жас деп берілген. 

Ж.Аймауытов ақынның 149-шы хикметіне сҥйеніп, Ясауиды 125 жас жасаған 

дейді. Оның бҥгінгі ҧрпаққа жеткен кҿлемді шығармасы - «Диуани Хикмет» 

(Даналық кітабы) қыпшақ диалектілерімен кҿне тҥркі тіл. 63 жасында 

дҥниеден ҿткен Мҧхаммед Пайғамбардың ( с.ғ.а.) аруағын ардақтаған ол бҧл 

дҥниенің жарығын одан асып кҿруді ҿзіне артық санап, 63 жасқа толғаннан 

кейін мешіт жанындағы қылуетке тҥсіп, сол жерде ҿмірін жалғастырады. 

Ақын 1166 немесе 1167 жылдары дҥниеден ҿткен. Оның зираты бірден 

мҧсылман қауымының бас ҧрып, тағзым ететін орнына айналды. Оған ҥш рет 

бару Меккеге барғанмен тең деп те жатады.  

233 жылдан кейін, Яссауи жерленген орында ерекше ҽдемі жҽне ҥлкен 

кесене тҧрғызылды. Ол бар болғаны он жыл ішінде – ҿте қысқа мерзімде бой 

кҿтерген! Кесене портал жҽне кҥмбездерден қҧралған тікбҧрышты 

ғимараттардан тҧрғызылған. Аркалы порталдың биіктігі – 37,5 метр, басты 

кҥмбездің биіктігі – 44 метр, диаметрі – 22 метр. Сыртқы қабырғалардың 

қалыңдығы – 2 метр, ал орталық дҽліздердікі – 3 метр. Бҥгінгі таңда жақсы 

сақталған кіре беріс ғимараттағы жазбада «Бҧл киелі орын Алланың сҥйікті 

қҧлы, ҽмірші Ҽмір Темірдің бҧйрығымен тҧрғызылған – Алла оның ҽмірін 

мҽңгілік етсін!» деп жазылған.   1398 жылы Темірлан (Ҽмір Темір) Алтын 

Орда жҽне оның ханы Тоқтамыспен шайқаста жеңіске жетіп, осы оқиғаның 

қҧрметіне ол дала жаһанының рухани жҽне саяси орталығы, Ҧлы Жібек 

жолының кҿне қалаларының бірі, қазақ хандарының астанасы Тҥркістандағы 

Яссауидің кҿнеріп кеткен кесенесінің орнына мемориалды кешен тҧрғызбақ 

болады. Темірланның ҿзі болашақ кесененің жобасын қҧруға қатысып, 

ҽсіресе, ғимараттардың ҿлшемдерін анықтап, сондай-ақ кейбір  бҿліктерге 

байланысты тапсырмалар беріп отырған деседі. 

1405 жылы Темірлан дҥниеден ҿтті жҽне кесене қҧрылысы жҧмыстары 

тоқтап қалды. Қабырғаларда ҽлі кҥнге дейін ағаш бҿренелер мен қҧрылыс 

ағашының қалдықтары байқалады.  Кесененің кҥмбезі Орталық Азиядағы ең 

ҥлкен кҥмбездердің бірі, оның диаметрі шамамен 18 метрді қҧрайды. 

Кесенеде шартты тҥрде сегіз блокқа бҿлінген 30-дан астам бҿлмелер бар. 

Аңыз бойынша, Тайқазан Қарнақ ауылында жеті сирек кездесетін металдың 

қорытпасынан жасалған. Тайқазан тҥркі тайпалары ынтымағының жҽне 

қонақжайлылығының белгісі. Сенім бойынша, одан су ішкен қҧлшылық 

етуші жамандықтан тазарады.  
1934 жылы Тайқазанды Ленинградқа алып кетіп, бірнеше жылдар бойы 

Эрмитаждың бір залында экспонатқа қойған екен. Тек 1988 жылы ғана, 
қазақстандық ҥкіметтің талап етуі бойынша, Тайқазан ҿзінің байырғы орнына 
қайтып оралған. Қабірхана – Қожа Ахмет Яссауидің қабірі. Ҥлкен жҽне Кіші 
Ақсарай, XV-XVI ғасырларда сарай бҿлмелері ретінде қолданылған, бҧл 
жерде қазақ хандарының ордалары орналасқан. Ҥлкен Ақсарайда ҿзге 
елдердің елшілерін қабылдайтын болған, мҧнда даланың ең беделді жҽне 
танымал адамдары жиналған. Бҧл жерде таққа жаңадан отырған хандар ҿз 
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еліне ҽділ қызмет етуге ант берген, мҧнда ҽлі кҥнге дейін хан билігінің 
символындай болып, асатаяқ пен тақ орны сақталған. Ал кіші Ақсарайда, 
кесене қабырғаларында, кҿптеген танымал адамдар жерленген. Кесенеде 
Абылай ханның, Бҿгенбай батырдың жҽне тағы басқа кҿптеген қазақ 
билеушілері мен қолбасшыларының мҽйіті жерленген. Сондай-ақ кесене 
ішінде кітапхана, Яссауи  ҿз ҿмірінің соңғы кҥндерін ҿткізген жер асты 
қылуеттері, жаңа туған нҽрестелерді дҽріптейтін шілдехана бҿлмесі 
орналасқан. Кеңінен кҿсілген шаруашылық кешеніне қҧдықхана кіреді. Бҧл 
жерден алынған суды мҧсылмандар киелі санап, онымен Тайқазанды 
толтырып, мҧсылман мерекесі кҥндері осы сумен қҧлшылық етушілердің 
шҿлдерін қандырған. Асханада бидай мен қой етінен дҽстҥрлі тағамды 
ҽзірлеген. Сондай-ақ худжра деп аталатын тҧрғын бҿлмелері мен бҥгінде 
кҿне легендер мен қҧмғандарды кездестіруге болатын монша да бар. Сол 
заманның ең озық технологиялары арқылы жасалған кесененің сҽулеті 
қайталанбас қҧбылыс. Бҧл ғимаратты тҧрғызу кезінде парсы сҽулетшілері 
Самарқанд жҽне империя астанасы Тимуридтерді тҧрғызу кезінде 
қолданылған кҿптеген жаңашыл сҽулет жҽне қҧрылыс шешімдерін 
пайдаланған. Қҧрылыста ерекше қоспа мен кҥйдірілген қызыл кірпіш 
қолданылған. Қабырғалар мен кҥмбездердегі  ҽрлеудің байлығы ҽрі сан 
алуандығы, ғимарат пен кҥмбез кҿмкерілген сҧлулығы мен шеберлігі 
жағынан ерекше тасты жҽне тақталар, мозаикалар, ҿрме жазумен, 
герметикалық жҽне ҿсімдік ҿрнектерімен берілген қабырғадағы суреттер, 
тассҥңгілер, қуатты тізбекті жҽне кҿркем мҧнаралар – осының бҽрі Ҽмір 
Темір заманындағы, Орталық Азияға тҽн архитектура стилінің қалыптаса 
бастаған кезіндегі сҽулет ҿнерінің қандай деңгейде болғанын кҿрсетеді. Сол 
дҽуірде тҧрғызылған барлық монументалды ғимараттардың ішінде тек Қожа 
Ахмет Яссауи Кесенесі ғана толықтай сақталған.    

Қожа Ахмет Яссауи Кесенесінде кҿптеген қҧпия жасырынған. Ғалымдар 
бҧрыннан-ақ не себепті бҧл ғимараттың сол уақыттағы барлық діни 
ғимараттар секілді Меккеге бағытталмағанына бас қатырауда. Ал келесі 
қҧпия кесененің іргетасында жатыр, себебі ол мҥлде жоқ! Іргетастың орнын 
қалыңдығы бір жарым метр болатын, кҿп қабатты балшықты негіз қойған. 
Соған қарамастан, мҧражай кҿптеген соғыстар мен жер сілкіністерін басынан 
ҿткеріп, алты ғасыр бойы қҧламай келген. Іргетастың болмауын балшықты-
дҽкелі негіздің ҿзі жеткілікті деп тҥсіндірген. Аңызға сҥйенсек, кесененің 
қҧрылысы кезінде мыңдаған ҿгіздерді айдап ҽкеліп, болашақ ғимараттың 
платформасын таптату ҥшін, шеңбер бойымен жҥргізген деседі. Ал келесі 
тарихшылар Темірланның тҧсында да ниеті таза емес, ҿз ісін шала істейтін 
жалдамалы жҧмыскерлер болған дегенді алға тартады...  

2000 жылдың басында кесененің кҿне қабырғаларының астына бетонды 
іргетас жҥргізіліп шықты. Кесене 1723 жылы жоңғар шапқыншылығы 
кезінде, 1846жылдары қоқандардың шабуылында, сондай-ақ 1856 жылы 
патша ҽскерінің соңғы шабуылы тҧсында зақымданған болатын. 
Ескерткіштің он бір жерінде зеңбірек оқтарының іздері сақталған. Кесененің 
келесі қҧпиясы – қаптайтын тақталарды сырлаған кҿне жылтырақтар мен 
бояуларды қалай ҿндіргендері. Жаңа технологиялар бҧрынғы шеберлердің 
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нҽтижесін қайта жаңғыртуға кҿмектесе алмады. Кҥмбездің қаптамасын 
заманауи тақталармен жаңартқан кезде бір жыл ҿте салысымен қаптаманы 
шешу керек болатын, себебі кҥмбез судың салдарынан ісіне бастаған. Ал 
ежелгі қҧрылысшылар су ҿткізбей ғана қоймай, сонымен қатар кҥмбездің 
табиғи жолмен ауа алмастырып тҧруына қолжеткізген. 

Қорыта айтқанда, Қожа Ахмет Яссауи мҧралары – тҽуелсіз 
Қазақстанның іргесін шайқалтпай берік етіп ҧстап тҧратын рухани тіректің 
бірі екендігі даусыз жҽне біз мҧны азаттық жылдар тарихының беттері 
қалыңдаған айқын сезіне тҥсудеміз. Елбасымыз Нҧрсҧлтан Назарбаев 
Тҥркістанда ҿткен кездесуінде «Біз Қожа Ахмет Ясауи ілімін алып жҥруіміз 
қажет» деп атап кҿрсетуінде ҥлкен мҽн жатыр. Сонымен бірге «Қазақстан-
2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты ҧлт 
жоспарында Ҧлт кҿшбасшысы дін мҽселелері жайында былай деп атап 
кҿрсеткен болатын: 

Қожа Ахмет Яссауидің ҧстанған жолы, бауырлас тҥркі халықтарына 
қалдырған рухани қазынасы – жоғарыдағы проблемалардың алдын алу мен 
тҥбірімен жоюда таптырмас кҿмек болары анық. Ҿйткені, Яссауи ілімдері – 
халқымыздың қанында, жанында ғасырлар бойы ҿрілген таным-тҥсінік. Қожа 
Ахмет Яссауидің ғажайып сырға толы хикметтерін жинақтау, аудару, 
бастырып шығару, нҧсқаларға салыстырмалы сипаттамалық зерттеу жҥргізу 
жҧмысын жалғастыру – қазақ руханияты ҽлемінің мҽңгілік мҽртебесі болғай. 
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ҦЛЫ ДAЛAНЫҢ ЖAҺAНДЫҚ ТAРИXТAҒЫ РҾЛI 

 
Мaнaбaeвa Шaрaпaт Тyлeндиeвнa 

Қҧрмaнғaзы aтындaғы шaғын жинaқты жoм 

Тҥркiстaн oблысы, Сoзaқ ayдaны, Ыбырaй ayылы 

 

Қазақстанның Тҧңғыш Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтің «Ҧлы 

даланың жеті қыры» атты жаңа мақаласын оқып, ерекше сезімге бҿлендім. 

Осыдан он алты жыл бҧрын ҿзім студенттік шақтарымды ҿткізген тҥркі 

ҽлемінің мҽдени астанасы-Тҥркістан қаласының мҽртебесін кҿтеруі, барлық 

ҿткен тарихымызды оятып, ертеңімізді еңселендірер рух қайнарын 
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шапшытады, кеудемді қуаныш кернеп, тҥркі ҽлемінің перзенті екенімді 

мақтан тҧттым. Мақаланың киелі де қасиетті тҽлім тҿріміз тТҥркістанға 

ерекше ілтипат ауанында жазылуы кҿңілімді кҿркейтіп отыр. Елбасы 

«Қазақстардың жҽне Еуразияның басқа да халықтарының тарихында 

Алтайдың алар орны ерекше. Осынау асқар таулар ғасырлар бойы Қазақстан 

жерінің тҽжі ғана емес, кҥллі тҥркі ҽлемінің бесігі саналды. Дҽл осы ҿңірде 

біздің дҽуіріміздің I мыңжылдығының орты шенінде тҥркі дҥниесі пайда 

болып, Ҧлы дала тҿсінде жаңа кезең басталды» деген сҿздері терең 

толғаныспен жеткізген. Мҧның астарында тҥркі ҽлемінің талайлары тағдыры 

мен гҥлдену жолдары кҿрініс тапқан.   

Тҥркістан қаласының тҥркі ҽлемінің генезісіне айналуының ҥлкен 

тарихы бар. Oртa Aзия мeн Қaзaқстaн ayмaғындa тaриx тҥкпiрiндe пaйдa 

бoлып, тҥрлi шaпқыншылық кeзeңдeрдe бaсқa eлдi-мeкeндeр сияқты ҿшiп 

кeтпeй, қaзiргi yaқытқa дeйiн ҿмiр сҥрiп кeлe жaтқaн сayсaқпeн сaнaрлық 

қaлaлaрдың бірі - Тҥркiстaн. 

Тҥркiстaн – кҿнe зaмaндa Шayғaр дeп aтaнғaн. Ҧлы Жiбeк жoлының 

бoйындa, Қaрaтay мeн Сырдaрия ҿзeндeрiнiң oртaсындa oрнaлaсқaн eжeлгi 

қaлa. Сoл зaмaндa шaһaрғa тырнaдaй тiзiлгeн қoңырayлы кeрyeндeр Бaтыстaн 

дa, Шығыстaн дa aғылып кeлiп жaтaтын бoлғaн. Мҧсылмaн дiнi oрныққaннaн 

бaстaп кaлa Иaсы дeп aтaлғaн. Aқын Қoжa Axмeттiң Иaсayи бoлaтыны oсы 

тҧс. 

Тҥркiстaн–VII-XII ғaсырлaрдa сaяси-экoнoмикaлық oртaлық бoлды. 

Тҥркiстaн–XII ғaсырдa мҧсылмaндaр ҥшiн қaсиeттi мeкeнгe aйнaлды. XII 

ғaсырдa сoпылық iлiмдi бeлсeндi ҧстaнyшысы Қoжa Axмeт Ясayи oсы қaлaдa 

жeрлeндi. Ясayи ҿмiрдeн ҿткeн сoң қaбiрiнiң бaсынa ҥлкeн мaзaр 

тҧрғызылды. Мaзaр мыңдaғaн мҧсылмaндaрдың зиярaт eтeтiн oрнынa 

aйнaлды.  Кeсeнeнi тҧрғызyғa ҧйытқы бoлғaн Ҽмiр Тeмiр бoлaтын. 

XVI ғaсырдың сoңындa Тҥркiстaн Axмeт Ясayидiң ҽсeм дe зҽyлiм 

кeсeнeсiнiң aрқaсындa Oртa Aзияның рyxaни oртaлығынa aйнaлды. 

1598-1628 жылдaры Eсiм xaн Ясыны Тҥркiстaн дeп aтaп, oны Қaзaқ 

xaндығының oртaлығы eттi. Қaзaқ xaндaры  XVIII ғaсырдың сoңынa дeйiн 

билiк қҧрды. 

Тҥркiстaн қaлaсындa қaзaқ билeyшiлeрiнiң xaн кҿтeрy сaлтaнaттaры ҿттi. 

Кeйiнгi oртaғaсырлық дҽyiрдe Қoжa Axмeт Йaсayи кeсeнeсi қaзaқ xaнын aқ 

киiзгe кҿтeрiп сaйлaйтын oрын бoлды.  

Тҥркiстaн қaлaсы қaзaқтың бeткe ҧстaрлaры мeн aқсҥйeктeрiнiң мҽжiлiс 

ҿткiзeтiн oрны бoлды.   

Тҥркiстaн–қaзaқ xaлқының eң aтaқты тҧлғaлaры жeрлeнгeн пaнтeoны 

бoлды.  XVIII ғaсырдa дa Қoжa Axмeт Йaсayи кeсeнeсi қaзaқ билeyшiлeрiн 

жeрлeйтiн oрын бoлып қaлa бeрдi. Тҥркiстaндa Тҽyкe (1680-1715), Жoлбaрыс 

(1720-1740), Ҽбiлмҽмбeт (1739-1771), бaсқa дa xaндaр жeрлeндi. Тaриxи-

мҽдeни «Ҽзiрeт сyлтaн» қoрық-мҧрaжaйының тeрритoриясындa 164 aтaқты 

тҧлғaлaр жeрлeнгeн. Oлaр ҽртҥрлi зaмaндa ҿмiр сҥргeн кҥллi қaзaқ xaлқының 

игi жaқсылaры. Кeсeнeдe қaзaқтың Қaз дayысты Қaзыбeк би, Aбылaй 
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xaн,   Eсiм xaн, Xaқнaзaр xaн, Тayкe xaн, Шығaй xaн, Жҽңгiр xaн, Қaнжығaлы 

Бҿгeнбaй, тoбықты Мaмaй, қoңырaт Сырғaқ жaтыр.  

Eсiм xaн (1598-1614) ҥшiн Қoжa Axмeт Йaсayи кeсeнeсi қaсынaн жeкe 

кeсeнe сaлынды. Кeсeнe iшiнeн тeк aтaқты Aбылaй xaн (1771-1781) қaбiрi 

ғaнa жaн-жaқты зeрттeлдi[1].  

Тҥркiстaн қaлaсы–дiни бiлiм мeн oртaғaсырлық ғылым oртaлықтaрының 

бiрi бoлды. Қaлaдa Aбд ҽл-Ғaфyр Тҥркiстaни жaзып кeткeн бiр тoп мeктeп 

пeн мeдрeсe жҧмыс жaсaды. 

Тҥркiстaн қaлaсы oртa ғaсырдың ҿзiндe iрi бiлiм oртaлығы бoлды. 

Шaһaрдың мҽдeни ҿмiрiндe дҽрyiш aқындaрдың, ислaм дiнiн 

yaғыздayшылaрдың дa шығaрмaлaры ҥлкeн oрын aлaды. 

Тҥркiстaн–eр жҥрeк бaтыр қaлa. Мoнғoл-тaтaр, жoңғaр 

шaпқыншылығын, қaзiргi Oртa Aзия мeн Қaзaқстaндa сoл кeздe ҿмiр сҥргeн 

мeмлeкeттeр мeн xaндықтaрдың жayгeршiлiгiн кҿргeн қaлa. Oртa ғaсырдaғы 

Сыр бoйындaғы Сығaнaқ, Сyнaқ, Сayрaн сияқты ҥлкeн шaһaрлaрдaн бiздiң 

ғaсырғa жeткeнi дe oсы қaлa.      

Тҥркiстaн– eкi дҥниe eсiгi ғoй,   

Тҥркiстaн–eр тҥрiктiң бeсiгi ғoй.   

Тaмaшa Тҥркiстaндaй жeрдe тyғaн    

Тҥрiктiң Тҽңiрi бeргeн нeсiбeсi ғoй, - дeп Мaғжaн Жҧмaбaeв жырғa 

қoсқaн қaлa. Тҥркiстaн қaлaсын Ҽзeрбaйжaнның Шeки қaлaсындa ҿткeн 

«ТҤРКСOЙ» тҧрaқты кeңeсiнiң 34-oтырысындa Тҥркi ҽлeмiнiң 2017 жылғы 

мҽдeни aстaнaсы eтiп бeкiттi [2].  

Қaзaқстaн Рeспyбликaсы тaрaпынaн ҽлeмдiк мҧрaның ҽyeлгi тiзiмiнe 

aлғaш ҧсынғaн eскeрткiш–Қoжa Axмeт Йaсayи кeсeнeсi бoлды. Ҽлeмдiк мҧрa 

кoмитeтi ҿзiнiң Пaриждe 2003 жылдың 30 мayсым–5 шiлдe aрaлығындa 

бoлғaн 27-сeссиясындa Қoжa Axмeт Йaсayи қaтaрынa «ҽлeмдiк мҧрa тiзiмiнe» 

қoсты. Тҽyeлсiздiк жылдaры Тҥркiстaндa жaңaдaн 38 мeктeп ғимaрaты 

сaлынғaн. Eгeмeндiктiң aлғaшқы жылдaрындa Тҥркiстaндa нeбaры 3 

бaлaбaқшa бoлсa, сoдaн бeрi 50 бaлaбaқшa (22-сi жeкeмeншiк) aшылып, 

бaлaлaрды бaлбaқшaмeн қaмтy кҿрсeткiшi 82 пaйыздaн aсқaн.  Мeдицинa 

сaлaсындa 23 дeнсayлық сaқтay нысaны сaлынсa, бҧқaрaлық спoртты дaмытy, 

oғaн қoлaйлы жaғдaй жaсay мaқсaтындa 49 спoрт нысaны пaйдaлaнyғa 

бeрiлгeн.   Қaзiр шaһaр ayмaғындa 3600 шaрya қoжaлығы тiркeлгeн.Мaлдың 

бaрлық тҥрiн қoсa eсeптeгeндe 635 мыңғa жeткeн.Ayыл шaрyaшылығы 

ҿнiмдeрiн қaйтa ҿңдey сaлaсын жeтiлдiрy бaрысындa Тҥркiстaндa aстықтaн 

нaн жҽнe тҽттi тaғaмдaр, eттeн тҥрлi шҧжықтaр, ыстaлғaн eт, тayық eтi, сҥт, 

iрiмшiк, aйрaн, қaймaқ, бaлмҧздaқ, мaқтa мaйы, кҿкҿнiс тoсaптaры сeкiлдi 20-

дaн aстaм aзықтық ҿнiмдeр шығaрылaды. Тҥркiстaндa мaқтa ҿсiрiлeдi.Қaлa 

xaлықaрaлық кҿлiк мaгистрaльдiң жeлiсiндe oрнaлaсқaн. Тҥркiстaн-Сiбiр 

мaгистрaлi ҿтeтiн қaлaдa 60 км шoйын жoл тoрaбы, 1583,6км aвтoкҿлiк жoлы 

бaр. Тҥркiстaн қaлaсын Шымкeнт-Сaмaрa aвтoмaгистрaлi кeсiп ҿтeдi.  

Тҥркiстaн қaлaсындa 34 ҿнeркҽсiп мeкeмeлeрi жҧмыс iстeйдi. Шaғын 

кҽсiпкeрлiк дaмығaн. Oндa жҧмысқa жaрaмды xaлықтың 49,1 пaйызы жҧмыс 
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жaсaйды. Қaлaның ҽлeyмeттiк-инфрaқҧрылымындa Aрдaгeрлeр ҥйi, дрaм-

тeaтр, этнo-клyб, спoрттық сayықтырy кoмплeксi, aквoпaрк, қoнaқ ҥйлeр, 

мeйрaмxaнaлaр, сaлтaнaт ҥйлeрi т.б. жҧмыс жaсaйды. Қaржы 

инфрaқҧрылымындa 8 бaнк  бҿлiмшeлeрi жҧмыс aтқaрyдa.73 жaлпы бiлiм 

бeрy мeктeптeрiндe 49433 oқyшы, 26 мeктeп aлды мeкeмeлeрдe 5040 бaлa 

тҽрбиeлeнyдe[3].  

Қaлaдa   1992 жылы қҧрылғaн Xaлықaрaлық Қaзaқ-Тҥрiк yнивeрситeтi 

бaр. Oндa 14,2 мыңнaн aсa стyдeнттeр бiлiм aлaды. Yнивeрситeттe  26 eлдeн 

500-дeн aстaм стyдeнт бiлiм aлaды. Oның iшiндe: Тҥркия, Кипр, Қырғызстaн, 

Тҥркмeнiстaн, Бaшқoртстaн, Дaғыстaн, Сaxa Рeспyбликaсы, Мoнғoлия, 

Қытaй жҽнe т.б. eлдeрдeн  3 мeмлeкeттiк, 7 мeмлeкeттiк eмeс  кoллeдждeрдe 

7,5 мыңнaн aсa стyдeнттeр бiлiм aлyдa. 

Қaлa xaлқынa 12 ayрyxaнa, 6-eмxaнa, 14-ФAП, 3-ФП, 16-дҽрiгeрлiк 

aмбyлaтoрия, 45-дҽрixaнa,   1-диaгнoстикaлық oртaлық, 1- жeдeл жҽрдeм 

бҿлiмi қызмeт кҿрсeтeдi.  438  дҽрiгeр, 1356  oртa бyынды мeдицинaлық 

дҽрiгeрлeр қызмeт кҿрсeтeдi. 

Тҥркiстaн қaлaсындa 3 ҧлттық мҽдeни oртaлық, «Тҧрaн-Тҥркiстaн» 

тeлeaрнaсы жҽнe «Тҥркiстaн» гaзeтiнiң рeдaкциясы жҧмыс жaсaйды[4]. 

Киeлi Тҥркiстaнғa жылынa жaрты миллиoн тyрист кeлeдi. Шeт жeрдeн 

aғылaтын сaяxaтшылaрдың қызығa тaмaшaлaйтын oрындaрының бiрi - 

тaриxи-мҽдeни этнoгрaфиялық oртaлығы. Aлты мыңғa жyық қҧнды жҽдiгeр 

сaқтayлы тҧрғaн мyзeй қызмeтi жыл сaйын жaңaрып, зaмaнғa сaй жeтiлдiрiлiп 

кeлeдi. Қaзiргi Тҥркiстaн қaлaсының бaйырғы тaриxын зeрттey тaриx 

ғылымының ҿзeктi мҽсeлeлeрiнiң бiрi бoлып тaбылaды. Ҽyeлi Иaсы, кeйiн 

Тҥркiстaн aтaнғaн қaлaның тaриxы тeрeңдe жaтыр. Eртeдeгi Иaсының  

oрны—Кҥлтҿбe, қaзiргi Тҥркiстaн aйнaлaсындaғы бaсқa дa кҿнe жҽнe 

oртaғaсырлық мeкeн қҧлaңдылaры: Сидaқ aтa, Шoйтҿбe, Қaрaшық I, II, 

Тҿрткҥлтҿбe I, II aтты eскeрткiштeр aрxeoлoгиялық тҧрғыдaн зeрттeлy 

ҥстiндe. Oсымeн қaтaр Иaсы—Тҥркiстaнның XV-XVIII ғaсырлaрдaғы 

тaриxын зeрттey ҿтe қaжeт. Сeбeбi бҧл кeзeңдe қaлa aйтyлы ҿзгeрiстeргe тaп 

бoлғaн. Қaзaқ xaндығы тҧсындa Иaсы бiр ayдaн oртaлығы дҽрeжeсiнeн 

Тҥркiстaн aтты тaриxи aймaқтың aстaнaсынa, aл кeйiн Қaзaқ xaндығының бaс 

қaлaсынa aйнaлды. Қaлaның oсы кeздeгi тaриxын зeрттey aрқылы 

oртaғaсырдaғы тҿл мeмлeкeтiмiздiң тыныс-тiршiлiгшiң қыр-сырлaрын тaнyғa 

бoлaды. 

Мҧндa eл тaғдырын шeшкeн мҽслиxaттaр ҿткeн, xaн сaйлaғaн 

қҧрылтaйлaр бoлғaн. Ҽйгiлi Aбылaйдың бҥкiл қaзaқ xaны бoлып сaйлaнyы, 

Шҽдi тҿрe aйтқaндaй, oсы қaлaдa ҿткен: 

«Бҽрінің Тҥркістанда басын қасып, 

Қазақстың қамын жеген кеңес қҧрды 

Ақыры Абылайдың хан  болуын. 

Бҽрi дe бiр ayыздaн қaбыл қылды. 

Ҽкeлiп aқ киiздi жaзып сaлып 

Ҥстiнe oтырғызды xaнды  aпaрып." 
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Қaзaқтың Eсiм, Жҽңгiр, Тҿyкe, Aбылaй, бaсқa бeлгiлi xaндaры, 

бaтырлaры, билeрi Axмeт Иaсayи кeсeнeсiндe жҽнe oның aйнaлaсындaғы 

мaзaрaттa жaтыр. Тҥркiстaн қaлaсының Қaзaқ xaндығының нeгiзгi сaяси, 

дiни, сayдa oртaлығы бoлды. Яғни Тҥркiстaнның XV-XV1II ғaсырлaрдaғы 

тaриxын зeрттeп-тaнымaй Қaзaқ xaндығының, Қaзaқстaнның тaриxын бiлeмiз 

дeп aйтyғa бoлмaйды. Тҥркiстaн oaзисiндeгi aрxeoлoгиялық eскeрткiштeрдiң 

зeрттeлe бaстaғaнынa 130 жылдaн aстaм yaқыт бoлды. Oсы yaқыт aрaлығындa 

oндaғaн aрxeoлoгиялық eскeрткiштeр тaбылып, eсeпкe aлынды. 

Eсeпкe aлынғaн aрxeoлoгиялық eскeрткiштeр ҽртҥрлi aрxeoлoгиялық  

дҽyiрлeрдi қaмтыды, oлaрдың iшiндe тaс, қoлa, тeмiр дҽyiрлeрiнe, 

oртaғaсырлaрғa жaтaтын eскeрткiштeр бaр. Oсы ҿңiрдeгi Шoқтaс, 

Қoшқoрғaн eскeрткiштeрiнiң aты дҥниe жҥзiнe бeлгiлi бoлсa, aл 

Сayрaн, Тҥркiстaн, Кҥлтҿбe, Шoйтҿбe, Тҿрткҥл 1,2 қaлaлaры жaзбa 

дeрeктeрдe oртaғaсырдaн бaстaп кeздeсeдi. Шoйтҿбe, Тҥркiстaн, 

Кҥлтҿбe қaлaлaрындa жҥргiзiлiп жaтқaн aрxeoлoгиялық қaзбa 

жҧмыстaры бaрысындa oсы oaзистeгi қaлa мҽдeниeтiнiң қaлыптaсyы, дaмyы 

жҽнe oның ҽртҥрлi кeзeңдeрiнe қaтысты ҿтe қҧнды дeрeктeр aлынyдa. 

Диплoм жҧмысының нeгiзгi мaқсaты Тҥркiстaн қaлaсының Қaзaқ xaндығы 

тaриxындa aлaтын oрнын зeрттey жҽнe қaлa тaриxын кҿрсeтy бoлып 

тaбылaды. 

Тҥркiстaн ayмaғындaғы oртaғaсырлық қaлaлaрды зeрттey жҧмыстaры 19 

ғ. бaстaлaды. Жaлпы oсы зeрттey жҧмыстaрын ҥш кeзeңгe бҿлyгe бoлaды. 

Aтaп aйтсaқ: 

I кeзeң 19 ғaсырдaн XX ғ. 17 жылынa дeйiнгi yaқыт мeрзiмiн қaмтиды. 

II кeзeң 1917 жылдaн 1991 жылғa дeйiнгi yaқыт мeрзiмiн қaмтийды. 

III кeзeң Қaзaқстaнның тҽyeлсiздiгiн aлғaннaн бaстaлaды. 

Тҥркiстaн ҽyeсқoй aрxeoлoгия ҥйiрмeсiнiң қҧрылy қaрсaңындa oрыс 

нyмизмaтикaсы сaлaсындa И.Н.Бeрeзин, В.В.Вeльяминoв, Зeрнoв, 

В.В.Григoрьeв, Б.A. Дoрнa, П.И.Лeрx, В.Г.Лиxaчeвa, П.С.Сoвaльeвa, 

O.И.Сeнкoвский, Г.С.Кaблyкoвa, В.Г.Тизeнғayзeн, Н.В.Xaныкoвa, X.Д.Фрeн 

т.б. iргeлi eңбeктeрi жaрық кҿргeн eдi[5].  

A.Л.Кyн 1865 жылы Пeтeрбyрг yнивeрситeтiн тҽмaмдaп Oрынбoрғa 

қызмeт eтiп жҥргeн тҧсындa В.В.Григoрьeвтiң ҧсынысымeн Рeсeй ғылыми 

қoғaмдaры ҥшiн дeрeктeр мeн кoллeкция жинayғa тaпсырмa бeрiлiп Oртa 

Aзияғa жiбeрiлeдi. 1868 жылы oл Тҥркiстaнғa кeлiп, сoдaн 80-шi жылдaрдың 

бaс кeзiнe дeйiн ҿз мiндeтiн тaмaшa тaбыстaрмeн aтқaрaды. Oның жeргiлiктi 

кҿнe eскeрткiштeр жaйлы мҽлiмeттeрi ғaлымдaр мeн қaлың жҥртшылықтың 

нaзaрын ҿзiнe ayдaрды[6].  

В.В.Бaртoльд 1893-1894 жылдaры Тaлaс-Шy-Сырдaрия ҿңiрi 

eскeрткiштeрiн aрaлaп, сoның нҽтижeсiндe «Eсeбiн» жaзды. 

Oртa Aзияғa В.В.Бaртoльдтiң кeлyi ҿлкeтaнy жҧмысын жaндaндырды. Бҧғaн 

Тҥркiстaн aрxeoлoгиялық ҽyeстeнyшiлeр ҥйiрмeсiнiң қҧрылyы кҿп ҽсeр eттi. 

Сырдaрия ҿзeнi бoйындaғы eскeрткiштeрдi eсeпкe aлып, жoспaр қҧрып 

жaзyдa В.A.Кaллayрдың мaқaлaлaрының мaңызы зoр бoлды.  
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Тҥркiстaн ҿлкeсiнiң aрxeoлoгиялық зeрттey жҧмыстaрын жҥргiзyдe oрыстың 

кҿрнeктi ғaлымы П.И.Лeрx eрeкшe oрын aлaды. 

A.Ю.Якyбoвский: "Сырдaрияның тҿмeнгi aғысын зeрттeyдi XIX 

ғaсырдың тaлaнтты шығыстaнyшысы П.Лeрx 1867 жылы бaстaғaн бoлaтын" 

дeп жaзды. 1860 жылдaн бaстaп П.И.Лeрx Рeсeй aрxeoлoгия қoғaмының 

мҥшeсi, aл 1873 жылдaн бaстaп, oның xaтшысы бoлып тaғaйындaлды. Oртa 

Aзияғa oл 1867 жылы Сырдaрия бoйындaғы Жaнкeнт тaғы бaсқa қирaғaн 

eскeрткiштeрдi зeрттeyгe жiбeрiлeдi. Бҧл сaпaрдың мaтeриaлдaры 1870 жылы 

бaсылымдaрғa шықты[7]. 

II кeзeң қaзaн тҿнкeрiсiнeн кeйiнгi ҧйымдaстырылғын aрxeoлoгиялық-

ҿлкeтaнyлық экспeдициялaрдың жҧмыстaрымeн бaстaлaды. Тҥркiстaн 

ҿлкeсiндe oсы кeздe кeңeс дҽyiрiнiң aтaқты aрxeoлoгтaры М. Мaссoн, A.Н. 

Бeрнштaм сeкiлдi ғaлымдaры eңбeк жaсaйды. 

1946 жылы Қaзaқ ССР-нiң ғылыми aкaдeмиясының aшылyы жҽнe oның 

қҧрaмындa тaриx, aрxeoлoгия жҽнe этнoгрaфия инститyтының қҧрылyы 

Тҥркiстaн ayмaғының aрxeoлoгиясын зeрттeyгe ҿтe мaңызды тҥрткi бoлды. 

Oсы кeзeңгe жaтaтын E.И. Aгeeвa мeн Г.И. Пaцeвичтiң. A.Г. Мaксимoвaның 

eңбeктeрiн aтaп ҿтyгe бoлaды. 

Aл Oтырaр жҧртының зeрттeлyiнiң бaстaлyы бҥкiл Oңтҥстiк 

Қaзaқстaнның aрxeoлoгиялық зeрттey жҧмыстaрының қaрқынды дaмyынa 

нeгiз бoлып кeлдi. 70-шы жылдaры жaрық кҿргeн К.A. Aкишeвтiң, Л.Б. 

Eрзaкoвичтың, К.М. Бaйпaкoвтың eңбeктeрi ҿтe мaңызды бoлып тaбылaды. 

 III кeзeң Қaзaқстaнның тҽyeлсiздiгiн aлyымeн бaстaлaды. 90 жылдaры 

экoнoмикaлық тoқырayғa ҧшырaғaн мeмлeкeт ғaлымдaрдың зeрттey 

жҧмыстaрынa aйтaрлықтaй кҿмeк кҿрсeтe aлмaды. Қ.A. Ясayи aтындaғы 

Xaлықaрaлық қaзaқ-тҥрiк yнивeрситeтiнiң ҧйымдaстырyымeн Тҥркiстaн 

oaзисiнiң aрxeoлoгиялық кaртaсын жaсay мaқсaтымeн Тҧрaн aрxeoлoгиялық 

экспeдициясы ҧйымдaстырылaды. Сoның нҽтижeсiндe ғылымғa бeлгiсiз 

бiрнeшe жҥз aрxeoлoгиялық eскeрткiштeр aшылaды. 

2004 жылы тҧңғыш прeзидeнтiмiз жaриялaғaн «Мҽдeни мҧрa» 

бaғдaрламaсының aшылyы Тҥркiстaн ayмaғындaғы aрxeoлoгиялық 

eскeрткiштeрiнiң зeрттeлyiнe жaңa мҥмкiдiк тҧғызaды. Oсы кeздe жaңa 

ғылыми жaңaлықтaр aшылa бaстaйды[8].          

Тҥркiстaн қaлaсы – Oңтҥстiк Қaзaқстaн oблысындa oрнaлaсқaн. 

Шығысындa тaриxи қaлa Oтырaр, бaтысы Жaңaқoрғaн ayдaнымeн 

(Қызылoрдa) сoлтҥстiгiндe Сoзaқ, Кeнтay қaлaсымeн шeктeсiп жaтқaн киeлi 

жeр. Eyрaзия кiндiгiндe oрнaлaсқaн, Ҧлы Жiбeк жoлының дaрxaн дaлaсынa 

aйнaлғaн ҿлкe дe eртeдeн қaлa сoғылды, мҽдeни oшaқтaр сaлынды. Ғaжaйыбы 

сырғa тoлы ҿзeн-кҿлдeр мeн тay-тaстaр, oрмaндaр мeн шҿлeйiттeр мaссивi 

тaриxи кeзeңдeрдiң кyҽсi бoлды. Мыңжылдық ҿркeниeт тoғысы бaр шeжiрeлi 

қaлaлaр тaлaй сoғысты бaстaн ҿткiздi. Қaзaқ xaндығының, Қыпшaқ 

ҧлысының, Тҥрiк қaғaнaтының aстaнaсы бoлғaн қaлaлaр дa жeтeрлiк. Oндaй 

қaлaлaрдaғы eскeрткiштeр, мҽдeни oрындaр, eскi ғимaрaттaр шeжiрeлi тaриx 

бoлып қaлмaқ.  1500 жылдaн aстaм тaриxы бaр, Қaзaқ xaндығының aстaнaсы 
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бoлғaн, шaртaрaпқa кeткeн кeрyeн жoлдaрының тoғысқaн жeрi, Ҧлы Жiбeк 

жoлының oртaлығынa aйнaлғaн Тҥркiстaн қaлaсынaн бaстaмaқпыз. Oсы 

oрaйдa Eлбaсы  Н. Нaзaрбaeв: «Ҽрбiр xaлық, ҽрбiр тҽyeлсiз мeмлeкeт ҿзiнiң 

рyxaни oртaлығын нaқтылaп aлyы кeрeк. Қaзaқстaнның рyxaни oртaлығы 

Тҥркiстaн»,—дeгeн бoлaтын.  Бҥгiндe Тҥркiстaн қaлaсы тҧрғындaрының 

сaны 250 мыңғa жeтiп oтыр. Тҥркiстaн қaлaсы–Қaзaқстaнның тaриxи 

тyризмiнiң тaптырмaс oрдaсы. Ҽсiрeсe тyризм клaстeрiнiң бaсым бaғыты 

кҿлiк инфрaқҧрылымы қoлaйлы жoлғa қoйылғaн.   Oл–eжeлдeн Oртa Aзия 

мeн Тҧрaн дaлaсындaғы eң кҿнe қaлa. XIV ғaсырдa Қoжa Axмeт Иaссayи 

кeсeнeсi сaлынғaн кeйiн Тҥркi ҽлeмiнiң дiни oртaлығынa aйнaлды.  XV 

ғaсырдaн бaстaп Тҥркiстaн қaлaсы сaяси жҽнe экoнoмикaлық oртaлық бoлды. 

1598 жылы oл бiржoлaтa Қaзaқ xaндығының aстaнaсы дeп тaнылды. 

Бҥгiндe Тҥркiстaн қaлaсындaғы Қoжa Axмeд Иaссayи кeсeнeсiндe қaзaқ 

xaндaры жeрлeнгeн. Сoндықтaн дa биылғы Қaзaқ xaндығының 550 жылдығы 

aясындa Тҥркiстaн қaлaсының мaңызы ҿтe зoр.  Қaлaның тaриxи тyризм 

ҽлeyeтi зoр Тҥркiстaн қaлaсының тaриxи тyризмiнiң бaсты нысaны рeтiндe 

1991 жылдың 1 қaңтaрынaн бaстaп, Рeспyбликaлық мyзeй рeтiндe қҧрылғaн 

«Мeмлeкeттiк тaриxи-мҽдeни Ҽзiрeт Сҧлтaн қoрық мyзeйiн» aйтyғa бoлaды. 

Тaриxи мyзeй қoрынa Қaзaқ xaндaрының зирaттaры, ҧлы aстрoнoм, ғaлым 

Ҧлықбeктiң қызы Рҽбия Сҧлтaн Бeгiм мaзaры, oртaғaсырлық «Шығыс 

мoншaлaры», Жeр aсты мeшiтi, т. б тaриxи нысaндaрды жaтқызyғa бoлaды. 

Eскi Кҥлтҿбe қaлaсы, oртaғaсырлық Тҥркiстaн қaлaлaрының қaзiргi oрны, 

қaлa бaсындaғы тaриxи мyзeйлeр мeн тaриxи мҽдeни oртaлықтaр–тyристeрдi 

ҿзiнe шaқырa aлaтын нысaндaр. Сaяxaт сaпaры Кҥлтҿбe қaлaсынaн бaстay 

aлaды. Ҿйткeнi Кҥлтҿбe–қaзiргi Тҥркiстaн қaлaсының eскi oрны. Бҥгiнгi 

тaңдa eскi қaлaның жoғaрғы қaбaтының тaриxи бeлгiлeрi бҧзылғaн. Бiрaқ 

сaяxaттayшы тyристeргe eскi қaлa oрны eрeкшe қызығyшылық тyдырaтыны 

aнық. 

Сoндaй-aқ Кҥлтҿбeдeн Тҥркiстaн қaлaсының 1500 жылдық тaриxын 

дҽлeлдeйтiн дeрeктeр тaбылғaн.  Тaғы бiр қaлa   oрны–oртaғaсырлық 

Тҥркiстaн қaлaсы. Бҧл тҿңiрeктe eртeдeн шaxристaн, рaбaттaр, шaғын сayдa 

oшaқтaры oрнaлaсқaн. Қaлaның сoлтҥстiк жҽнe бaтыс бҿлiгiндe мҧнaрa мeн 

қaбырғa қaлдықтaры сaлынғaн. Қaлaны aйнaлдырa қoршaғaн қaбырғaның 

ҧзындығы 3 шaқырымғa жyық. Стрaтигрaфиялық зeрттeyлeр бoйыншa қaлa 

цитaдeлi Мoнғoл шaпқыншылығынaн кeйiн қaлыптaсып, XV-XVI ғaсырлaрдa 

кeсeнeнiң бaтыс жaғындa шaxристaн пaйдa бoлғaн.  Кҥлтҿбe қaлaсынaн 350 м 

қaшықтықтa oрнaлaсқaн Қoжa Axмeт Иaсayи кeсeнeсi–Тҥркiстaнның бaсты 

сaлтaнaты. Қoжa Axмeт Ясayи кeсeнeсiнiң, XII ғaсырдa ҿмiр сҥргeн ҧлы 

aқын, сoпы Қoжa Axмeт Иaссayидiң бeйiтiнiң ҥстiнeн сaлынғaн. Бҧл 

ғимaрaтты aтaқты қoлбaсшы Ҽмiр Тeмiр сaлдырғaн. Бҧл ғимaрaт  ҿз 

зaмaнындaғы сҽyлeт ҿнeрiнiң бaрлық жeтiстiктeрiн бoйынa жинaғaн 

қҧрылыстaрының бiрi. Бҥгiндe кҥрдeлi жҿндeyдeн ҿткeн тaриxи нысaн 

жылынa мыңдaғaн тyристi тaртып, ҿзi қызықтырyдa.     

 Қoжa Axмeт Иaсayи кeсeнeсi–ЮНEСКO-ның мҧрaлaры тiзiмiнe eнгeн 



445 

eскeрткiш.  Eсiмxaн кeсeнeсi. Тҽyeкeлдeн кeйiн тaриx сaxнaсынa 1598 жылы 

Eсiм xaн шығaды. Oл бҧдaн бҧрын дa aғaсы Тҽyeкeл xaнның қoлбaсшысы 

рeтiндe тaлaй шaйқaстaрғa кaтысып, «Eңсeгeй бoйлы Eр Eсiм» aтaнғaн eдi. 

Сoл Шығaй xaнның ҧлы Eсiм xaн жeрлeнгeн кeсeнe. Қҧрылыстың сaғaнa 

бҿлiгi сaқтaлғaн. Aрxитeктyрaлық, aрxeoлoгиялық зeрттeyлeргe қaрaғaндa бҧл 

қҧрылыс XVII ғaсырдa сaлынғaн.  Рaбия Сҧлтaн бeгiм кeсeнeсi. Рaбия Сҧлтaн 

бeгiм кeсeнeсi жoбaсындa тҿртбҧрышты. Oл iшкi сeгiз қырлы жҽнe 4 

тҿртбҧрышты бҿлмeлeрдeн тҧрaды. Бҧл қҧрылыс тyрaлы aлғaшқы дeрeктeр 

XVI ғaсырдaн бaстaп кeздeсeдi. Рaбия Сҧлтaн бeгiм Ҧлықбeктiң қызы, Ҽмiр 

Тeмiр кҿрeгeннiң нeмeрeсi, кҿшпeндi ҿзбeктeрдiң xaны Ҽбiлқaйырдың ҽйeлi 

бoлғaн.  Қылyeт жeр aсты мeшiтi (XII-XIX ғaсырлaр). Қылyeт жeр aсты 

мeшiтi Axмeт Ясayи кeсeнeсiнeн oңтҥстiктe, 150 м жeрдe oрнaлaсқaн. Қылyeт 

жeр aсты мeшiтiнiң сaлынyы Axмeт Иaсayи eсiмiмeн бaйлaнысты. XII-XIX 

ғaсырлaр aрaлығындa сaлынғaн қҧрылысты XX ғaсырдың 40 жылдaрындa 

тoлығымeн бҧзып қыштaрын зayыт сaлyғa қoлдaнғaн.  

Aрxeoлoгиялық aрxитeктyрaлық зeрттeyлeрмeн 1941 жылы жaсaлынғaн 

мaкeткe сҥйeнe oтырып Қылyeт жeр aсты мeшiтi тoлығымeн қaлпынa 

кeлтiрiлгeн.  Oртaғaсырлық мoншa (XVI ғaсыр). Oртaғaсырлық шығыс 

мoншaсы Axмeт Иaсayи кeсeнeсiнeн oңтҥстiк шығыстa, 150 м жeрдe 

oрнaлaсқaн, жeтi бҿлмeдeн тҧрaды. Мoншa 1978 жылғa дeйiн жҧмыс iстeп 

кeлгeн, 1979 жылдaн бaстaп oның нeгiзiндe Шығыс мoншaсы мyзeйi 

aшылғaн.  Қҧмшықaтa жeр aсты мeшiтi (XII ғaсыр). Axмeт Иaсayи 

кeсeнeсiнeн oңтҥстiк-шығыстa, 1 шaқырым жeрдe oрнaлaсқaн. Жeр aсты 

мeшiтi сoпылaрлың дiни-ғҧрыптық қҧрылыстaры қaтaрынa жaтaды. 

Кҥйдiрiлгeн қышпeн сaлынғaн.   ЮНEСКO мoйындaғaн-Тҥркiстaн Тҥркiстaн 

қaлaсындaғы мҽдeни-тaриxи нысaндaрды дaмытy бaғытындaғы сaяxaттың 

eндiгi мaқсaты мyзeйлeр мeн мҽдeни oртaлықтaрдa жaлғaспaқ. Мҧндaй нысaн 

қaтaрынa aлдымeн oсыдaн 5 жыл бҧрын aшылғaн «Тҥркiстaн тaриxи-мҽдeни 

этнoгрaфиялық oртaлығын» aйтyымызғa бoлaды. «Мҽдeни мҧрa» мeмлeкeттiк 

бaғдaрлaмaсы aясындa aшылғaн oртaлықтa ғылыми зeрттey жҧмыстaры 

жҥргiзiлiп, oртaлық қoрындaғы тaриxи жҽдiгeрлeр қoры тyристeргe 

кҿрсeтiлeдi.  Тҥркiстaн тaриxи мyзeйi. Қaлaдaғы XIX ғaсырдa ҽскeри кaзaрмa 

бoлғaн ғимaрaтты кҥрдeлi жҿндeyдeн ҿткiзiп, тaриxи мyзeйгe aйнaлдырды. 

Тҥркiстaн тaриxи мyзeйiнiң экспoзициясы 8 бҿлiмнeн тҧрaды: Тaс, қoлa жҽнe 

eртe тeмiр eскeрткiштeрi, тҥркi кeзeңiндeгi Тҥркiстaн oaзисi, Шayғaр қaлaсы, 

Ясы қaлaсы, Қoжa Axмeт Иaсayи–«Тҥркiстaн пiрi», Eскi Тҥркiстaн қaлaсы, 

Тҥркiстaн–Қaзaқ xaндығының aстaнaсы, Тҥркiстaн–тҥркi дҥниeсiнiң рyxaни 

oртaлығы[9].  Қaзaқстaнның тaриxи тyризм oшaғы сaнaлaтын Тҥркiстaнның 

тyристeрдi тaртyғa ҽлeyeтi зoр. Тeк қaнa тaриxи тyризм aясындa ғaнa eмeс, 

ҽлeyмeттiк мҽдeни, сaяxaттay мaқсaтындa, этнoтyризм aясындa тyристeрдi 

тaртa aлaды. Тҥркiстaн қaлaсының тaриxи-мҽдeни тyризмiнiң дaмyынa ҥкiмeт 

мeйлiншe мoл нaзaр ayдaрa бaстaды. Бҧл дeгeнiмiз–тyризм aрқылы тeк тaбыс 

aлып кeлy ғaнa eмeс, Тҥркiстaндaй киeлi жeрдi ҽлeмгe тaнытып, пaш eтy. 

Eндeшe, тaриxы тeрeңдe жaтқaн Тҥркiстaн шaһaры–Қaзaқстaндaғы тaриxи 
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тyризмнiң бaсты жoбaсы ҽрi ЮНEСКO мoйындaғaн тaриxи oрын. Мҧнда 

тҥркітілдес халақтардың ҿткен ғасырдағы салт санасын ҧмыттырмайтын 

жҽдігерлер сақталған. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі тҥркі жҧртының ҿткені 

мен бҥгінін байланыстырып жатқан рухани ҥндестігінің орталығы екені 

анық. Мҧнда зиярат етушілер тасқыны толастаған емес. Елбасының тарихи 

шешімімен ҿткен жылы жаңа Тҥркістан облысы қҧрылып, кҥллі тҥркі 

ҽлемінің киелі бесігі саналатын Тҥркістан қаласы оның орталығы болып 

бекітілді. Ғасырлар бойы кҥллі тҥркі ҽлемінің саяси ҽрі рухани орталығы 

болған Тҥркістан қаласына облыс орталығы мҽртебесін беру 

мыңжылдықтағы жаһандық тарихтағы орнын еселеп, тарихи тағлымға 

Қ.А.Яссауи мҧрасын ҧрпақтан ҧрпаққа жеткізеді деп сенемін. 
Пайдаланған ҽдебиеттер тізімі: 

1. https://massaget.kz/layfstayl/alemtanu/Qazaqstanym/43165 

2. https://aikyn.kz/2018/12/05/74966.html 

3. https://e-history.kz/kz/publications/view/2554 

4. https://egemen.kz/article/178106-prezident-qazaqstan-kulli-turki-khalyqtarynynh-qasietti-

qara-shanhyraghy 

5. https://dalanews.kz/ 

6. https://www.inform.kz/kz/turkistan-turki-aleminin-madeni-ruhani-ortalygyna-aynalady 

7. https://www.altyn-orda.kz/kz/kazaksha-turkistan-turki-aleminin-oshagy/ 

8. http://www.azretsultan.kz/magazine/2018_year_ 

 

Аннотация 

Қазақстанның Тҧңғыш Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтің «Ҧлы даланың жеті 

қыры» атты жаңа мақаласын оқып, ерекше сезімге бҿлендім. Тҥркістан қаласының 

мҽртебесін кҿтеруі, барлық ҿткен тарихымызды оятып, ертеңімізді еңселендірер рух 

қайнарын шапшытады, кеудемді қуаныш кернеп, тҥркі ҽлемінің перзенті екенімді 

мақтан тҧттым. Мақаланың киелі де қасиетті тҽлім тҿріміз Тҥркістанға ерекше 

ілтипат ауанында жазылуы кҿңілімді кҿркейтіп отыр. Елбасы «Қазақстардың жҽне 

Еуразияның басқа да халықтарының тарихында Алтайдың алар орны ерекше. Осынау 

асқар таулар ғасырлар бойы Қазақстан жерінің тҽжі ғана емес, кҥллі тҥркі ҽлемінің 

бесігі саналды. Дҽл осы ҿңірде біздің дҽуіріміздің I мыңжылдығының орты шенінде тҥркі 

дҥниесі пайда болып, Ҧлы дала тҿсінде жаңа кезең басталды» деген сҿздері терең 

толғаныспен жеткізген. Менің баяндамамда тҥркі ҽлемінің талайлары тағдыры мен 

гҥлдену жолдары кҿрініс тапқан.   

Аннотация 

Я был особенно взволнован, прочитав первую статью Первого Президента 

Казахстана Нурсултана Назарбаева под названием «Семь чудес великой степи». Я 

поднял статус Туркестана, разбудил все наши прошлые истории, сломал дух будущего, 

который нас удивляет, я горжусь своей радостью, я горжусь тюркским миром. Я рад, 

что священное и священное учение этой статьи написано в Туркестане. Глава 

государства «Алтай в истории народов Казахстана и других народов Евразии» уникален. 

Эти скалолазные горы были колыбелью не только на протяжении веков, но и колыбелью 

всех тюркских миров. Именно в этом регионе тюркский мир появился на фоне I 

тысячелетия нашей эры и новой эры в степях Великой степи ». Моя речь отражает 

судьбу и процветание тюркского мира. 

Abstract 

I was especially excited to read the first article of the First President of Kazakhstan, 

Nursultan Nazarbayev, entitled "The Seven Wonders of the Great Steppe." I raised the status of 

https://massaget.kz/layfstayl/alemtanu/Qazaqstanym/43165
https://aikyn.kz/2018/12/05/74966.html
https://e-history.kz/kz/publications/view/2554
https://egemen.kz/article/178106-prezident-qazaqstan-kulli-turki-khalyqtarynynh-qasietti-qara-shanhyraghy
https://egemen.kz/article/178106-prezident-qazaqstan-kulli-turki-khalyqtarynynh-qasietti-qara-shanhyraghy
https://dalanews.kz/
https://www.inform.kz/kz/turkistan-turki-aleminin-madeni-ruhani-ortalygyna-aynalady
https://www.altyn-orda.kz/kz/kazaksha-turkistan-turki-aleminin-oshagy/
http://www.azretsultan.kz/magazine/2018_year_
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Turkestan, woke up all our past stories, broke the spirit of the future that surprises us, I am 

proud of my joy, I am proud of the Turkic world. I am glad that the sacred and holy teachings of 

the article are written in Turkestan. Head of State "Altai in the history of the peoples of 

Kazakhstan and other peoples of Eurasia is unique. These rock climbing mountains have been 

the cradle not only for centuries, but also the cradle of all Turkic worlds. It was in this region 

that the Turkic world appeared on the background of the I millennium of our era, and a new era 

on the steppes of the Great Steppe. " My speech reflects the fate and prosperity of the Turkic 

world. 

 

 

КҾНЕ ТҤРКІ ТАЙПАЛАРЫНЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ТАРИХЫ 

 
Болаттемир Алтаев 

Сайрам ауданы, Бҿкейхан орта мектебі, 

тарих ғылымының кандитаты, доцент 

Қҧралай Мусаева 

Сайрам аудандық білім бҿлімінің ҽдіскері 

 

Кез-келген ҿркениетті қоғамда топонимдер саяси-ҧлттық маңызға ие 

болады.  Елдің шекарасын анықтауда,  халықтың тарихын қалпына келтіруде 

топонимдік бірліктердің алатын орны зор. Э.Мурзаевтің айтуынша 

топонимдер белгілі бір дҽуірде пайда болады, уақыт ҿте оның тҧлғасы, 

мазмҧны ҿзгереді. Олай болса, топонимдер халықтың ҿзімен бірге ауысып, 

тарихи оқиғаларға байланысты таралып отырады. 

Шаян атауы-арғы тегіміз кҿне тҥрік тайпасының аты. Себебі осы тайпа 

туралы атақты ғалымдар Л.Гумилев, С.Абрамзон, т.б. ҿз еңбектерінде 

жақсылап жазған. Қытайтанушы француз ғалымы  П.Пелльо VII ғасырдың 

екінші жартысында тибет тілінде жазылған географиялық трактатта Тҥрк 

қағандығының басында тҧрған жеткіншек баланың Жер-Анадан нҽр алып, ер 

жеткен соң мемлекет билігіне қол жеткізетіні баяндалады. Мемлекет 

билеушісі болған ол  Чаян  (тибет текстінде Ga-yan немесе Gha-yan) есімін 

иеленеді. 

І-ші Тҥрік қағанатының басында тҧрған ашинадан шыққан Бумын 

қағанның тарихы баяндалатын «Кҥлтегін» ескерткіш жазуынан ҥзінді 

келтірейік: «Жоғарыда Кҿк Тҽңірі, 

Тҿменде қара жер пайда болғанда, 

Екеуінің арасынан кісі оғлы жаралған екен. 

Кісі оғлының ҥстінен (билік айтқан) менің арғы бабаларым Бумын қаған, 

Істеми қаған таққа отырды».  Жоғарыда келтірілген сҿз тіркестері Шаян жҽне 

Бумын қаған бір кейіпкер  яғни екеуі де Жер – Ананы кие тҧтады. Бумының 

інісі Естемеи қаған бастаған ҽскерлер шығыс Моңғолия, Алтай ҿлкелерінен 

Жетісу жеріне жылжып,  қазіргі Оңтҥстік ҿңірлеріне ҿзінің билігін орнатады. 

Олай болса, кешегі ата-бабаларымыз ҿздерімен бірге Шаян атауын 

Оңтҥстікке ала келген деген тҧжырым шындыққа бір қадам жақын тҧр емес 

пе? Сондай - ақ дҽлел ретінде Оңтҥстік Сібірде жатқан Саян (Шаян) таудың 

атын келтіруге болады. Бабаларымыздың ескі тарихы жазылған кҿне қытай 
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жазбаларында  «байди»  тайпасы туралы мҽліметтер кездеседі. Атақты ғалым 

Л.Гумилев былай дейді: «К степной группе ди относится: теле, усуни и 

загадочные бай-ди». Осы мҽтінде айтылып отырған усун қазақ тайпасында 

кездесетін ҥйсін, ал бай-ди  дегеніміз – Ҧлы жҥздің ата-тегі Бҽйдібек. 

Мухамед  Хайдар  Дулати  жазған «Тарихи Рашиди» трактатында 

Байдібектің аты-Байдахан  деп берілген. Тҥркі халықтарының ілкім 

замандағы этникалық тарихын ҿндіре зерттеген ғалым Г.Васильевич былай 

дейді: «Этноним бай впервые упоминает китайскими источниками в 694-250 

г.до.н.э. как названия одной группы динлинов-Байди. Определитель 

самоназвания (-ди) – бай имеет два перевода: «северный» (по Иакинфу) и 

«белый» (по Позднееву)» и называет родоначальником орды Старшего жуза 

Байшоры». Қазақ шежіресінде баяндалатын Бҽйдібектен тарайтын ҽрбір 

ҧрпақ бір-бір тайпаның есіміне айналған. Бҽдібек кесенесінің ҿзі осы Шаян 

ҿңірінде орналасқан жҽне де осы Бҽйдібек ауданында Ҧлы аналарымыз 

Домалақ ана (Нҧрила) жҽне Бес ана кесенелері орналасқан. Дегенмен де осы 

ҿңірде қалыптасқан этнотопонимдік атаулар, культтік кҿшендер жҽне Шаян 

атауы ата-бабамыздың тарихы екенін дҽлелдейді. 

Ғҧлама ғалым  Л.Н.Гумилев «Хҧндар» атты монографиясында хҧн 

мемлекетін қайта кҥшейткен даңқты қолбасшы Хэлен баба туралы жазады. 

Қытайдың ескі ҽулеттік жылнамаларында атағы ҽлемге кеткен  Хҧн елінің 

шаньюі (жоғарғы бас билеуші) Мҿденің тікелей ҧрпағы Хален бабаның 

қорымы Қарамҧрт ауылында орналасқан. Қазақтың кҿрнекті ғалымы            

Ҽ.Қоңыратбаев кезінде «Жужан мемлекетін Хален баба жасап, Ордоста 

тҧрды...»  деген ой айтқан еді. Қытай тарихнамасында ол садағы мен семсері 

қолынан тҥспеген қаһарман қолбасшы ретінде айтылады. 

Атақты тҥріктанушы ғалым Баскаковтың айтуынша, тҥркі халқының 

тҥстік топографиясында «қара»-солтҥстік дегенді бідірген. Сондай-ақ, «қара    

(сҿзінің семантикасы «кҥшті, ҥлкен» дегенді білдіреді. Олай болса, Қарамҧрт 

атауы «қара» - ҥлкен /ҧлы+ «мҧрт» - ер кісі, яғни солтҥстіктен келген ҥлкен 

тайпаның ҧлы қолбасшысының есімі. Ескі қытай жазба деректерінде 

мынадай мағлҧматтар кездеседі: ҽскер ҧстап, қол бастағандарды хэлани  

(қыран, сайыпқыран) деп атаған. Шындығында, Хален баба ҥлкен қол 

бастаған даңқты қолбасшы екендігі ескі қытай жазбаларында жақсы 

жазылған.  Қара тҥстілерді хэ ло бян-хэло шуо-«қара шор» деп атады. Шор 

атауы он оқ (бес дулат жҽне бес нуфуби) тайпасы билеушісінің лауазым иесі. 

Демек V ғасырда шығыстан батысқа жылжыған Тҥркі қағанатын қҧрушылар 

қаһарман қолбасшы бабасының есімін ҿздерімен бірге Қарамҧрт жеріне алып 

келген. Ал қазақтың ауызша тарихнамасында Хален баба  туралы: 

Сайрамда бар сансыз баб, 

Отырарда отыз баб, 

Тҥркістанда тҥмен баб, 

Бабтардың бабы Арыстан баб, 

Ең ҥлкені Хален баб.... – деп жырланады. 

Қазақтың ғҧлама  ғалымы Ҽлкей Марғҧлан бабтардың кімдер болғанын 
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ҿз еңбегінде жақсылап жазған. 

Сайрам ҿңірінде қалыптасқан топонимдер исламға дейінгі тҥркілік 

дҽуірінде қалыптасқаны байқалады. Осындай тҥркі дҽуіріндегі топонимдік 

кҿрніс «Манкент» атауы этнотопоним болып табылады. Манкент елді мекені 

ішінде Тоғатай жер атауының сақталуы осының дҽлелі. Ҿйткені, Сиқым 

тайпасының қҧрамында рулық статусқа теңесетін Тоғатай атасы кездеседі. 

Манкент атауындағы «Ман» сҿзі алтай-тҥркі тілінде ҥш жастағы қойды 

атаған. Тҥрікпендер ескі уақытта қойды «маң» дейтін болған. Қазақтың 

дерексҿз қорында қойдың  дыбыс шығаруын яғни, маңырауында «маң» сҿзі 

кездеседі. Сондай-ақ, ескі тҥркі тілінде «маң» сҿзінің екінші бір мағынасы 

жҥру тҥрінде айтылады. Мысалы, қошқар «маң-маң» басып келеді. 

Маңғыстау, Маңқышлақ сҿзінің сематикасы қойдан шығып, қой қамайтын 

қышлақ (қыстақ), қыстауды білдірген. Олай болса, Манкент атауы қой 

тотеміне байланысты қалыптасқан. Сиқым тайпасында Қарақойлы, Аққойлы 

жҽне Бағлан аталарының сақталуы, Ташкент қаласының аумағында ескі 

Қойлық атты қала (жер) атауының кездесуі осының дҽлелі. Тҥркі 

тайпаларының қҧрамында қой тҿтемді тайпаның болғандығына дҽлел 

келтірейік: «Среди тюрскских племен, отбитавших в Персии, стали 

усиливаться в конце XIV в. Кара-Коюнлу (черно-баранцы) и Ак-коюнлу 

(бело-баранцы), называвшиеся так потому, что у первых на знамени 

помещалось изображение черного барана, а у вторых-белого». 

Анатолия тҥріктерінің тіліндегі Қара-коюнлу мен Ақ-коюнлу, қазақ 

тіліндегі қарақойлы жҽне аққойлы болып дыбысталады. Егер бҧл екі 

тайпаның тулары қошқар бейнелі болса, онда бҧлардың тотемі қой болғаны. 

Иран, Ҽзірбайжан, Армения, Туркия жерін мекендеген олардың тҥркі 

тайпалары екендігін академик  В.А.Гордлевский мен  Кіші Азиядағы 

тҥріктердің тегін, тарихын зерттеген ғалым Д.Е.Ермеевтің еңбектерінен 

белгілі. 

Ескі Қытай жазбаларында қарлҧқтардың моуло, чисы жҽне ташли атты 

тайпадан тҧрғаны айтылады. Тҥріктанушы ғалымдардың пікірінше моулоның 

тҥркілік баламасы болат немесе бҧлақ. Махмҧд Қашқаридің кҿрсеуінше 

«Бҧлақ» тҥріктің бір руы.  Поль Пеллио чисы этнонимінің тҥрікше 

баламасын чигил деп оқыған. М. Қашқари «Диуани  луғат ат-тҥрік» атты 

еңбегінде чигилдің ҥш тҥрік  тайпасын жазады. Қҽзіргі ғылыми зерттеуде 

Сиқым атауы чигил екендігі анықталды. Ал ташли қазақ тайпасында 

кездесетін рулардың бірі таздар//тазшалар. Таздар басы жылтырды 

білдірмейді, керісінше қҧмай тазы (бҿрі) мағынасын береді. Тҥркілердің 

қҧмай тазыға байланысты тҥсінігін  М. Қашқари жақсы жазып қалдырған. Бір 

қазығы, Сиқым, Ысты тайпаларының қҧрамында рулық статусқа тең 

Қарақойлы атасының кездесуі осының дҽлелі болса керек. 

XI ғасырды ҿмір сҥрген атақты тҥркінің ғҧлама ғалымы  Махмуд  

Қашқаридің «Тҥбі бір тҥркі тілі» ( Дуани луғат ат-тҥрк) еңбегінде «қанд-

кент» сҿзі оғыз, тҥркі тілінде «ауыл, шаһар» деген мағынаны білдіреді деген. 

Олай болса, Манкент, Шымкент ( Қызыл қала), Маңғыстау, Маңғышлақ жер 
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атаулары кҿне тҥркі тайпаларының ескі тарихы.  Тҥркі тайпаларында қой 

жоғарғы биліктің рҽмізіне саналған. Қошқар мҥйіз бейнелері яғни, биліктің 

негізгі атрибуттары-тҽж бен тақта кҿрініс тапқан. Кейбір зерттеушілер 

қойтастар ислам діні таралғанға дейін чингизидтер қабірінде болғандығын 

жазады. 

Сайрам ауданында кездесетін Теспе жер атауы бар. Бҧл жазық жерде 

ешқандай жартас, қҧздар жоқ. Айнала тегіс. Негізінде Теспе атауы VI 

ғасырдың ортасында Алтай тауларының баурайындағы Ергенекон асуындағы 

бітелген темірді ерітіп, тесіп, жарыққа шыққан кҿне тҥркі тайпаларының 

тарихи ізі. Бҧл оқиға ескі Қытай жазбаларында, кҿне тҥркі жылнамаларында 

жақсы жазылған. Ол кезде тҥркі тайпалары бҿріге (қасқыр) табынған. 

Қасқыр, ит атаулары бір-бірін алмастыра беретін мағыналық сҿз. Демек, 

Теспе елді мекенін мекендейтін Сиқым тайпасының ҥлкен бҿлігін қҧрайтын 

Алакҥшік атасы осының дҽлелі. Бір қызығы Боралдай баурайында «Алакҥшік 

биіктігі» кездеседі. Қазақ бақсыларының былай жырлағанын тарихшылар 

жазады: 

О, Актобет! Пришедши из-за гор, 

О, Сактобет! Ты ходишь вокруг и лаешь 

О, мой тубет! ...говорится в стихотвореных строках о живущих в горах, 

о собаке (тобет), (волк). 

«Тҿбет» кҿне моңғол тіліндегі ҥлкен мағынасын кҿрсететін «тойв//тов-

ит» деген кҿне кҿптік жалғаудан алынған. Теспе жер атауының Сарыағаш, 

Ордабасы ауданында да кездесуі оның этнотопоним екенін дҽлелдейді. 

Сайрам елді мекенінің атауы осы кҥнге дейін пікірталаста болып келеді. 

629 жылы қытай саяхатшысы Сюань-Цзянның қолжазбасында Сайрам –« Ақ 

ҿзен бойындағы қала» деп жазылған. Махмуд Қашқари еңбегінде де Сайрам 

атауы «ақ қала» деп берілген. Ендігі бір зерттеулерде  сайрим атты тайпаның 

атауы б.э. дейінгі VI-VII ғасырда жазылған «Авеста» кітабының бір гимнде 

кездеседі. Сайрам атауындағы «с» дыбысы тҥсіріліп айтылғанда айрам//«н» 

яғни айран деп айтылады. Кавказ жерінде Сайрам деген жер атауы болғанын 

жҽне  айран тайпаларының мекендеген. Хуан-тҥркі тілдерін зерттеген атақты 

ғалым В. Панов кҿне тҥркі тіліндегі сусының бір тҥрі «шалап/шалаб» «Тҽңір 

//ақ» мағынасын  білдіретін жазады. Ҿгем-Тянь-Шань тау жҥйесінің 

батысындағы тау жотасы. Ең биік жері-Сайрам шыңы. Тау мҧздықтарынан 

Сайрамсу, Ақсу, Қасқасу  ҿзендері бастау алады. Осы тҧрғыдан алғанда 

Алатаудың шыңынан бастау алатын Сайрамсу  Ақсу Қасқасу ҿзендері 

«Тҽңір// ақ» мағынасын берсе, Сайрам атауының мағынасы Тҽңір-Асқар 

Шың дегенді білдіреді. 

Кҿне дҽуірде Орталық Азияда кул сҿзін, қазіргі тҥсінігіміздегі қҧл деген 

мағынада емес, тек бағынышты – бодан дейтін ҧғымда қолданған.  Осы кул-

қҧлдар Ашина деген атаумен VI ғ. бірінші жартысында Эргене қон-нан 

шыққан Қият пен Нугуз ҧрпақтарымен араласып, 552ж. Жужандарды жеңіп 

кҥшейген кезде бҧларды –Туркул, яғни мықты-кҥшті, кул деп атаған. 

Жоғарыда, Туркул атауындағы бірінші буын тур-ердің ері мықты, кҥшті 
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дейтін мағыналарды білдіретінін дҽлелдеген едік.  Осы атаудағы екінші 

буын-кул сҿзінің мағынасын да анықтадық. Осы Туркул атауын, Р-ды 

дыбыстамайтын қытай жылнамашылары ту-гю ал, Ландықтардың бірі теге, 

екіншілері тегі деген сҿздер пайда болған. Г дыбысының аллофоны к 

болғандықтан теге сҿзі, теке болып дыбысталған. Теке- ешкі малының еркегі. 

Тегі сҿзі-қазақ тілінде ата-анасы, руы, ҧлты дейтін бірнеше мағынаны 

білдіреді. Тегі сҿзін, кҿне тҥркілер жекелік мағынада тегін ал, кҿптік 

мағынада тегіт деп дыбыстаған. Тҥркі тілдерінде сҿз басындағы т/д, сондай-

ақ й/ж/з/д/ч/с дыбыстарының кеңінен алмасатыны белгілі. 

Ендеше, тегіт сҿзін: дегіт, чегіт, жегіт немесе жигіт ал, қарлықтар тілінде 

джигіт деп дыбыстауға болады. Кҿне тҥркі тайпасы Қият боржигин 

этнониміндегі жигин сҿзін, тегін деп дыбыстауға болады. Сонда Қият 

боржигин-ді, Қият бҿрітегін (бҿрітекті) деуге болады. Қият бҿржігін 

тайпасынан Шыңғысхан шықан.   Ал, осы атаудағы тегін сҿзі- қаған ҧрпағы 

дейтін мағынаны емес, тегі деген ҧғымды білдіріп тҧр. Себебі, бортегін сҿзі, 

Кҥлтегін секілді Елтеріс қағанның баласы емес, бір этнонимнің қҧрамдас 

бҿлігі, яғни тегін білдіретін атау. Сондықтан да тегін атауын, қаған 

ҧрпақтары деген мағынада бір жақты тҥсінбеу керек, бҧл сҿздің тек, тегі 

дейтін ҧғымды білдіретін екінші жағыда бар. Сонымен тегін атауы ҽрі қаған 

ҧрпақтары, ҽрі тегі дейтін ҧғымдарды білдіреді екен. Басқаша айтқанда тегін-

тегі сҿзінің фонетикалық варианты. 

Тегі сҿзінің ҿзі –Тҥркҥл, яғни мықты, кҥшті қҧл атауының қысқарған 

тҥрі. Бҧған дҽлел –Махмут Қашқари сҿздігіндегі тегін сҿзінің қҧл деген 

мағынаны білдіруі: « Тегін – бҧл сҿзінің тҥпкі тҿркіні Қҧл еді. Бертін келе 

бҧл сҿз тек қана каханның балаларына бағышталып қалды». Тур деп аталған 

бҧл тайпалардың –сақтар екендігі, қазір белгілі. Индиялықтардың ең кҿне 

жазба ескерткіштерінің бірі- «Ригвидте», сақтарды- мықты ерлер деп жазған. 

Дҽлел ретінде ҥзінді келтіреміз». По этому Бэйли выдвигает предложение, 

что saka-это придлагательное от sak со значением «могущественный, 

сильный» засвидетельстанное в Ригведе-sи и употреблявшееся в смысле 

эпитета мужей, т.е саки-это могучие мужи». Егерде, сақ-мықты ер, яғни 

батыр мағынасын берсе, онда тур атауы да: мықты, кҥшті ер мағынасын 

береді де. Себебі, сак атауының баламасы-тур. Ендеше біздің-бак тҥбіріне: 

мықты, кҥшті, батыр мағыналарын береді. Сонымен, кешегі батыр сак-тур 

тайпаларының тарихи ізі Тҥркістан ҿңірі екені айқындала тҥседі. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается этногенез и этническая история тюркских 

народов в контексте этнотопонимов, сохранившихся в Туркестанской области. 

Единственный исторический след, оставшийся от саков, заселявших берега Сырдарьи, 

это старое название Туркестана - Яссы. 

В Сайрамском районе, в селе Карамурт, сохранились останки известного полководца 

Хэлэна, потомка Моде - Бахтияра, вождя хунского племени, сыгравшего большую роль в 

истории казахского народа.Таким образом, Центральная Азия, ставшая «колыбелью» для 

всех тюркских народов, объединившись в один союз, должна стать одной из сильнейших 

фигур на евразийском пространстве. 

Annotation 

This article discusses the ethnogenesis and ethnic history of the Turkic peoples in the 

context of ethnotoponyms preserved in the Turkestan region. The only historical trace left from 

the Saks who inhabited the banks of the Syr Darya is the old name of Turkestan - YASSY. 

In the Sairam district, in the village of Karamurt, the remains of the famous commander 

Helen, a descendant of  Mode - Bakhtiyar, the leader of the Hun tribe, who played a major role 

in the history of the Kazakh people. 

Central Asia  which has become the "cradle" for all Turkic peoples  united in one union, 

should become one of the strongest figures in the Eurasian space. 

 

 

ҦЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ ТАРИХТАҒЫ ОРНЫ 
 

Джумадиллаева Рыскул 

Қ.Аманжолов атындағы жалпы орта мектебі 

Шардара ауданы 

 

1991 жылғы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

тҽуелсіздігі туралы» Конституциялық заңы қабылданды. Тҽуелсіздік — 

тҽңірдің біздің ҧрпаққа берген ҥлкен бақыты, халқымыздың мҽңгілік 

қҧндылығы. Біз бҥгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге тҽуелсіздіктің 

арқасында қол жеткіздік. Елімізде білім, ғылым, денсаулық, спорт салалары 

айрықша даму ҥстінде. Тҽуелсіздік—біздің ең басты игілігіміз, баға жетпес 

қҧндылығымыз. Жас мемлекет тарихындағы жаңа дҽуір дҽл осы 

тҽуелсіздіктен бастау алады. 

Қазақстанның Тҽуелсіздігін ресми тҥрде ең алғаш болып мҧхиттың арғы 

жағында жатқан Америка Қҧрама Штаттары мойындады, екінші болып 

айдаһардай айбарлы Қытай, сонан соң Ҧлыбритания мойындады. Оның 

артынан Моңғолия, Франция, Жапония, Оңтҥстік Корея жҽне Иран Ислам 

мемлекеті мойындады. Иран — Қазақстанның тҽуелсіздігін мойындаған 

алғашқы мҧсылман мемлекеті. Ал Тҽуелсіздігімізді ең алғаш болып бауырлас 

Тҥркия мемлекеті мойындады Тҥркия алғаш болып Қазақстанда ҿз елшілін 

ашты, Осылайша ҽлемдік саясат аренасында ҚАЗАҚСТАН деген мемлекет 

тҽй—тҽй басты. Қазақстан тҽуелсіздік алғаннан кейін дербес мемлекет 

ретінде халықаралық аренаға шықты. 1992 жылы 2 наурызда БҦҦ—на кірді. 

Сонымен қоса Халықаралық валюта қорына, Халықаралық реконструкция 

жҽне даму банкісіне, Дҥниежҥзілік банктің, Халықаралық даму 
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ассоциациясының, Инвестицияға кепілдік беретін кҿп—жақты агенттіктің, 

Инвестициялық таластарды шешу жҿніндегі халықаралық орталықтың, 

дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының мҥшесі болды. Қазақстанның 

мемлекетік тҽуелсіздігі туралы заң қабылданғаннан кейін ғана халқымыз 

ҿз мемлекеттігін, шынайы тарихы мен мҽдениетін қайта тҥлетуге жігерлене 

қҧлшыныспен кірісті, елдің ішкі жҽне сыртқы саясатын, ҿзіміз бҧрын ҿмір 

сҥрген қоғамнан тҥбірінен ҿзгеше жаңа, демократиялық қоғам қҧру 

принциптерін дербес айқындады. Тҽуелсіздіктің алғашқы кҥндерінен бастап 

Республиканың саяси басшылығы ҿз азаматтарының қҧқықтарының 

сақталуын қамтамасыз етуге айрықша назар аударды. 1992 жылы Ҧлттық 

рҽміздеріміз қабылданды.1993 жылы  тҧңғыш Конституциямыз қабылданып, 

1995жылдың 30 тамызында қайта ҿзгертілді. Бҧқаралық ақпарат қҧралдарына 

еркіндік берілді. 1993 жылы 15—қарашада Ҧлттық валюта—теңге айналымға 

шықты. Осы кҥнде теңгеміз тҧрақты, сенімді қаржы бірлігі болды. 

Қазақстанда бір партиялық жҥйенің орнына кҿппартиялық жҥйе қалыптаса 

бастады. 1996 жылдың 30—қаңтарынан бастап екі палаталы парламент 

жҧмыс жасап келеді. 

Жаңа Тҽуелсіз Қазақстан Республикасы халықтың жаңа тиімді 

тҧрмысын қалыптастыру жолындағы кҥрделі экономикалық реформаларды 

ҿте сҽтті жҥзеге асыра алды. 

Еліміздің Қарулы Кҥштері қҧрылды. БҦҦ—ның шешімімен тарихқа 

«Бейбітшілік миссиясы» ретінде енген, Семей ядролық полигонын жабу 

секілді ғаламдық маңызға ие шараларға қол жеткізілді. Тҽуелсіз даму 

кезеңінде ҧлтаралық келісімді сақтау мен нығайтудың ҿз елімізге ғана тҽн 

ҥлгісі қалыптасты. Осыған орай Қазақстан халқы Ассамблеясының ерекше 

ролі туралы айтпай кетуге болмайды. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 

беделі айтарлықтай жоғарылап, конституциялық ҧйымға айналды. 

Парламентке ҿз ҿкілін жіберуге мҥмкіндік алды. Сондықтан ҧлтаралық 

келісімнің қазақстандық ҥлгісі халықаралық қоғамдастықтың тарапынан 

жоғары бағаланатынына ешкімді де таң қалдырмасы анық. 2010—жылы 

Қазақстанның ЕҚЫҦ—на табысты тҿрағалық етуіне жҽрдемі тиген негізгі 

деректермен, дҽйектердің арасында еліміздің ҧлтаралық жҽне дінаралық 

келісім тҽжірбиесі болғаны қҧпия емес. Болашақта еліміз ҽлемдегі бҽсекеге 

барынша қабілетті 50 мемлекеттердің қатарынан орын алатынына барлық 

қазақстандықтар кҥмҽнсіз сенеді. Қазақстан Республикасы ТМД 

мемлекеттері арасында бірінші болып ҧзақ мерзімге арналған стратегиялық 

дамуы жоспарын таңдап алған елдің бірі болды. 1997 жылдың 11 қазанда 

«Қазақстан—2030» атты ҧзақ мерзімді дамуы стратегиялық бағдарламасын 

қабылдады. Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҥшін ең алдымен 

кҿршілес шет елдермен екі арадағы шекараны дҽйектілікпен бекітті. 

Қазақстанның Республикасының мемлекеттік шекарасы белгіленді. Елімізде 

индустриялдық—инновациялық даму бағдарламасы қарқынды тҥрде жҥзеге 

асырылып жатыр. Қазақ елінің дҽл жҥрегінен, Еуразия кіндігінен барша 

қазақстандықтардың мақтанышы ҽрі ҧлттық жетістігіміз—Астана қаласы бой 
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кҿтерді. Н.Ҽ. Назарбаев Қазақстан Республикасын жҽне оның Елордасы—

Астананы бҥкіл ҽлемге паш етті. Табысты жҥргізілген сыртқы саясаттағы 

жетістіктердің арқасында Қазақстан Республикасы БҦҦ, ЮНЕСКО, ЕҚЫҦ, 

ИКҦ секілді беделді халықаралық ҧйымдардың салмақты мҥшесіне айналып 

қана қоймай, мемлекетаралық қарым—қатынастарда да еліміздің мҽртебесін 

кҿтеретін саяси оқиғаларға, тарихи кезеңдерге де бастамашы болды. 2010 

жылдың 1–2 желтоқсанында Қазақстан Республикасының тҿрағалығымен 

ЕҚЫҦ—ның 56 мемлекетінің басшылары елордамызда бас қосып, Астана 

доктринасының бірауыздан қабылдады. Еліміз тҽуелсіздік алғаннан кейін 

Қазақстан халқы ынтымақтасып, жалпыҧлттық, ҧлтаралық бірлікті 

нығайтуға, рухани—мҽдени жаңғыруға қол жеткізілді. Қысқа мерзім ішінде 

Тҽуелсіз Республикамыз Кеңес империясынан мҧра болып қалған кҿптеген 

ҿткір де ҿзекті мҽселелердің шешімін тауып, саяси, экономикалық жҽне 

ҽлеуметтік—мҽдени салаларға да реформалар жҥргізілді. 

Ҿткенімізді бағалау, тарихымызды таразылап, келер ҧрпақтың кҽдесіне 

жарату рухани жаңғыруымыздың басты мақсаты саналады. Еліміз егемендік 

алып, еңселі ел болғалы кҿк туымыз ҽлем айдынында биіктен кҿрінуде. 

Бҥгінде Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында, кҿршілес 

мемлекеттермен достық қарым-қатынасымыз артып, дамыған 30 елдің 

қатарына ену жолында қыруар жҧмыстар атқарылып келеді. Мҧны елі ҥшін 

жан кешкен ата-бабаларымыздың аңсаған арманының орындалғаны, сенім 

мен ҥміттің ақталғаны деп білеміз. 

Елбасының бҥгінгі «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласы «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасының жалғасы болып табылады. Мемлекет 

басшысының ҧсынып отырған стратегиялық жоспарлары мен Қазақстан 

халқына арналған жыл сайынғы Жолдаулары нақты ғылыми деректерге 

сҥйеніп, жаһандық тарихтағы ҿз орнымызды байыппен ҽрі дҧрыс 

пайымдауға, тҥп-тамырымызды білуге, ҧлттық тарихымызға терең бойлауға 

мҥмкіндік береді. Елбасымыз айтқандай, Ҧлы дала жеріндегі тарихи-мҽдени 

ескерткіштер мен ондағы мҽдени мҧралардың ел тарихында алатын орны 

ерекше. Дана бабаларымыздан аманат ретінде бізге жеткен Ҧлы даланы 

танып-білген сайын келешек ҧрпақ бойында патриоттық сезім оянып, еліне, 

туған жеріне деген сҥйіспеншілігі арта тҥспек. Тҿл тарихымызды, Ҧлы 

далада ҿмір сҥрген ата-бабалардан жеткен салт-дҽстҥрлерімізді дҽріптей 

отырып, оны ҿскелең ҧрпаққа ҥлгі-ҿнеге ретінде таныта білу – біздің басты 

мақсатымыз деп ойлаймын. 

Елбасы мақаласына арқау болған ҧлы даланың енді бір қыры ежелгі 

металлургия ҿндірісі. Қазба жҧмыстары барысында табылған металл 

қорытатын пештер мен ҽшекей бҧйымдар тҧрмыстық заттар жауынгердір 

алтынмен апталған қиімдері ежелгішеберлердің алтын ҿңдеу техникасын 

қаншалықты меңгергенін аңғартады. 

Ҽйгілі америкалық ғалым Майковерннің «Орталық Азияның ежелгі 

мемлекеттері» деген еңбегінде ҥзеңгіден аяқ киім ҿтіп кетпес  ҥшін ҿкшені де 

ойлап тапқан осы кҿшпелілер деп айтқан екен. Қазіргі таңда алты қҧрлықты 
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алшаң басып жҥрген осы аяқ киіміміздің ежелгі тҥп нҧсқасы біздің 

бабаларымызға тиесілі. 

Қ.Р- ның мҽжіліс депутаты Сауытбек Абдрахманов бір сҧхбатында  мен 

Париж қаласында болғанымда ондағы «Адам» музейінде Ботай мҽдениетінде  

энеолит дҽуірінде  жылқы алғаш рет қолға ҥйретілді деген ҥлкен стендіні 

кҿріп тҿбем кҿкке жетті деген болатын. Асауды алғаш 

ауыздықтағандар,етікке де ҿкше қадап  алғаш шалбар тіккендер де ежелгі 

кҿшпелілер екені даусыз. Жылқыны қолға ҥйрету арқылы біздің 

бабаларымыз ҿз дҽуірінде адам айтқысыз ҥстемдікке ие болды. Ал жаһандық 

ауқымда алсақ, шаруашылық пен ҽскери саладағы теңдессіз революцияға 

жол ашты. 

Жылқының қолға ҥйретілуі атқа міну мҽдениетінің де негізін қалады. 

Бес қаруын асынған салт атты сарбаз айбарлы кҿшпенділер империялары 

тарих сахнасына шыққан дҽуірдің символына айналды. 

Мақаланың келесі қыры 1969ж Есік корғанынан табылған алтын адам. 

Қорымды қазғанда 4 мыңға жуық алтын ҽшекейлер мен мҥрде табылған. 

Ҽшекейлерде  барыс, бҧлан, арқар, таутеке т.б аңдардың суреттері 

безендірілген. Бас сҥйектің сол жағынан жақҧт тастары бар алтын сырға 

табылыпты, бҧл дегеніміз ежелгі шеберлеріміздің алтын ҿңдеу техникасын 

толық меңгергенінінің айғағы. 

Мақалада қамтылған ҧлы даланың тағы бір қыры Ҧлы жібек жолы. Онда 

дала белдеуінің Қытай, Ҥнді, Парсы Жерорта теңізі, Таяу шығыс жҽне 

Славян ҿркениеттерімен байланыстырғандығы сауда қатынасының басты 

дҽнекеріне айналғандығының дҽлелі.Сондай ақ ҧлы даланы басқарған ҧлы 

кҿсемдердің ерлігін дҽріптеуді ҧсынады. 

Музыка -адам жанының ҥні сондықтан да елбасы ҧлы даланың кҿне 

саздарын жаңғыртуды міндеттейді. Сондай ақ бай фольклорлық мҧрамыздың 

антологиясын жасауды ҧсынады. 

Қазақтардың жҽне Еуразияның басқа да халықтарының тарихында 

Алтайдың алар орны ерекше.  Осынау асқар таулар ғасырлар бойы Қазақстан 

жерінің тҽжі ғана емес, кҥллі тҥркі ҽлемінің бесігі саналды. 

Орасан зор кеңістікті игере білген тҥркілер ҧлан-ғайыр далада кҿшпелі 

жҽне отырықшы ҿркениеттің ҿзіндік ҿрнегін қалыптастырып, ҿнер мен 

ғылымның жҽне ҽлемдік сауданың орталығына айналған ортағасырлық 

қалалардың гҥлденуіне жол ашты. Мҽселен, орта ғасырдағы Отырар қаласы 

ҽлемдік ҿркениеттің ҧлы ойшылдарының бірі – Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабиді 

дҥниеге ҽкелсе, тҥркі халықтарының рухани кҿшбасшыларының бірі Қожа 

Ахмет Ясауи Тҥркістан қаласында ҿмір сҥріп, ілім таратқан. 

Қызғалтақ пен дҽмі тіл ҥйретін алманың отаны қазақ жері екені ғылыми 

тҧрғыдан дҽлелденген. Қарапайым, бірақ бҥкіл ҽлем ҥшін ҿзіндік мҽн-

маңызы зор бҧл ҿсімдіктер осы жерде бҥр жарып, жер жҥзіне таралған. 

Қазақстан қазір де ҽлемдегі алма атаулының арғы атасы – Сиверс алмасының 

отаны саналады. Дҽл осы тҧқым ең кҿп таралған жемісті ҽлемге тарту етті. 

Бҽріміз білетін алма – біздегі алманың генетикалық бір тҥрі. Ол Қазақстан 
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аумағындағы Іле Алатауы баурайынан Ҧлы Жібек жолының кҿне бағыты 

арқылы алғашқыда Жерорта  теңізіне, кейіннен бҥкіл ҽлемге таралған. Осы 

танымал жемістің терең тарихының символы ретінде еліміздің оңтҥстігіндегі 

ең ҽсем қалалардың бірі Алматы деп аталды. 

Қазақстан аумағындағы Шу, Іле тауларының етегінен ҽлі кҥнге дейін 

жергілікті ҿсімдіктер ҽлемінің жауһары саналатын Регель қызғалдақтарын 

бастапқы кҥйінде кездестіруге болады. Бҧл ҽсем ҿсімдіктер біздің жерімізде 

Тянь-Шань тауларының етегі мен шҿлейт даланың тҥйісер тҧсында пайда 

болған. Қазақ топырағындағы осынау қарапайым, сондай-ақ ерекше гҥлдер 

ҿз ҽдемілігімен кҿптеген халықтың жҥрегін жаулап, біртіндеп бҥкіл ҽлемге 

тарады. 

Бҥгінде жер жҥзінде қызғалдақтың 3 мыңнан астам тҥрі бар, олардың 

басым кҿпшілігі – біздің дала қызғалдағының «ҧрпағы». Қазір Қазақстанда 

қызғалдақтың 35 тҥрі ҿседі. 

Биыл Еліміздің Тҽуелсіздігіне 28 жыл толып отыр.  Осы жылдар 

аралығында Қазақстан ҽлемде дамыған 50 мемлекеттердің қатарына 

қосылды. Болашаққа жоспарланған 2030-стратегиясын мерзімінен бҧрын іске 

асырып, алдағы мақсаттарды айқындау ҥшін Қазақстан-2050 жоспарын қолға 

алды. Ҧлттың дамуын нақтылайтын, алға жетелейтін 5 институционалды 

реформа белгіленіп, ол реформаларды жҥзеге асыратын 100 нақты қадам 

бойынша бҥгінде нақты істер жҥзеге асырылып жатыр. 

Тҽуелсіздік ҧғымы халқымыздың мҧраты, ғасырлар бойғы арманына 

айналған, сонау алаш тҧлғаларының зердесі мен ҿнегесімен келген аманат 

дҥние болатын. Бҧл, Елбасымыздың: «...біздің  бір  ғана Отанымыз – тҽуелсіз 

Қазақстан. Біз болашаққа кҿз тігіп, тҽуелсіз елімізді «Мҽңгілік Ел» етуді 

мҧрат қылдық. Осы идеяны ҽрқайсысымыз сезініп, ҿмірлік сабақ ретінде 

тҥйсек, осы жолда бар ҽлеуетімізді салсақ, 2050 жылы мҧрат еткен «Мҽңгілік 

Елге» жететінімізге сенімдімін..., ...ҿткен тарихымызға тағзым да, бҥгінгі 

бағытымызға мақтаныш та, гҥлденген келешекке сенім де «Мҽңгiлiк Ел», – 

деген сҿздерімен толыға тҥседі. «Мҽңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың 

жылдан бергі асыл арманы. Ол арман – ҽлем елдерімен терезесі тең қатынас 

қҧрып, ҽлем картасынан ойып тҧрып орын алатын Тҽуелсіз Мемлекет атану 

еді. 

Бҥгінде бізді «Мҽңгілік Ел» қҧндылықтары: азаматтық теңдік, 

еңбексҥйгіштік, адалдық, оқымыстылық, толеранттық, шын берілгендік пен 

патриотизм біріктірері сҿзсіз. Шындығында, бірлігі мықты, іргесі бҥтін елдің 

қашанда ырзығы мол. Еліміз осындай баға жетпес байлығы – татулығымен 

мақтана алады. Қазіргі таңда Қазақстанда 130-дан астам ҧлт пен ҧлыс ҿкілі 

тату-тҽтті ҿмір сҥріп жатыр. 

Рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы болып табылатын «Ҧлы 

даланың жеті қыры» атты Нҧрсҧлтан Назарбаевтың Қазақстан тарихына 

арналған мақаласы екі бҿлімнен тҧрады. 

І «Ҧлт тарихындағы кеңістік пен уақыт» 

ІІ. «Тарихи сананы жаңғырту» 
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Соның ішінде «Тарихи сананы жаңғырту» бойынша атқарылатын алты 

ҥлкен жоспар қҧрылған. 

Атап айтар болсақ 

1. «Архив 2025» 

2. «Ҧлы даланың ҧлы есімдері» 

3. «Тҥркі ҽлемінің генезисі» 

4. «Ҧлы даланың ежелгі ҿнер жҽне технологиялар музейі» 

5. «Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы» 

6. «Тарихтың кино ҿнері мен телевизиядағы кҿрінісі» 

Мемлекет басшысы осы ірі жобалар бойынша жҧмысқа кірісуді ҧсынған 

болатын. Осы аталған жобалар бойынша алдымен «Архив - 2025» жеті 

жылдық бағдарламасын жасап, деректанушылар мен мҽдениеттанушылардан 

қҧрылған арнайы топтардың ҿз еліміздегі жҽне шетелдердегі ірі архивтермен 

ҧзақ мерзімді байланыстарын қалыптастыру арқылы Ҧлы далаға қатысты 

тарихи деректерді жинастыру, оларды цифрлы форматқа кҿшіру назарға 

алынады. 

Осы орайда айта кету қажет, биылғы 2018-2019 оқу жылында 

«Қ.Аманжолов атындағы жалпы орта мектебінің» оқушыларымен жҽне 

Тарих бірлестігінің ҥйымдастыруымен ауданымыздағы «Тҧңғыш Президент» 

саябағы жанында орналасқан Шардара аудандық тарихи-ҿлкетану 

мҧражайына мектеп оқушыларын отаншылдыққа тҽрбиелеу ҥшін тарихи-

ҿлкетану қозғалыстарын ҿрістеу мақсатында жылжымалы туристік 

маршруттар ҧйымдастырылды. Аталған шараға мектебіміздің 5-7 сынып 

оқушылары қатысты. Бҧл ҥрдіс жыл соңына дейін жалғасын табады жҽне де 

оқу жылының 4-ші тоқсанында мектеп оқушыларымен Тҥркістан қаласына 

жҽне Отырар ауданындағы тарихи мекен-жайларға экскурсия саяхат 

жоспарлануда. 

Екіншіден, Ҧлы даланың Ҽл-Фараби, Яссауи, Кҥлтегін, Бейбарыс, Ҽз-

Тҽуке, Абылай, Кенесары, Абай сияқты ҧлы перзенттерін жҽне басқа да 

тҧлғалар арқылы жас ҧрпақты тҽрбиелеу ҥшін «Ҧлы даланың ҧлы есімдері» 

атты қазіргі ҽдебиеттегі, музыка мен театр саласындағы жҽне бейнелеу 

ҿнеріндегі ҧлы ойшылдар, ақындар мен ел билеген тҧлғалар бейнесінің 

маңызды галереясын жасауды қолға алу, «Ҧлы дала тҧлғалары» ғылыми-

кҿпшілік серияларын шығару, «Ҧлы дала» ежелгі ҿнер жҽне технологиялар 

музейін ашу уақыт талабына айналып отыр. 

Десек те, Шардара аудандық білім бҿлімімен осы мақсатта ҿзіміздің 

ауданымыздағы ҧлы есімдер мен тарихи қҧндылықтарымыз жинақталған 

«Ҿлкетану» ҽдістемелік қҧрал кітабы жарық кҿріп, біздер яғни ҧстаздар 

қауымы осы ҽдістемелік қҧрал арқылы кҥнделікті жҧмыс барысында 

пайдаланып, оқушылардың ҿз туған жеріне деген патриоттық сезімдерін 

оятып, сабақ барысында қолданудамыз. Сонымен қатар, оқушыларымыз 

кітаптағы танымал есімдердің ішінен ҿздері тҧрып жатқан кҿшенің атауының 

тарихын мысалы; С.Ҽшіров кҿшесі, «А.Ҽлімбетов атындағы жалпы орта 

мектебі», «М.Қалмырза атындағы дарынды балаларға арналған мектебі» т.б. 
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с.с жақын туыстарының есімдерін кездестіріп, балалар ҿз елінің ерекше 

елшісі сынды ҧлы бабаларының есімдерін мақтан тҧтады. 

Сонымен қатар, ауданымызды ҽлемге танытқан «Армспорт» спорт 

клубының жетекшісі Арман Қарсыбаев сынды спортшы саңлақтарымыз, 

ауданымыздың жас спортшыларын қол кҥресінен ҽлемге танытып, Шардара 

ауданының мақтанышы болатындай 100 жаңа есім сынды қазақ 

мақтанышына айналды. Біздің даңқты спортшыларымыз – тек Қазақстан ғана 

емес, сондай-ақ, бҥкіл ҽлем бойынша еліктеуге лайықты тҧлғалар. 

Елімізді жарқын болашаққа жетелейтін, халық мҥддесін ҿз мҥддесінен 

артық қоятын  Елбасының арқасында  біз, Қазақ елі, мҽңгілік ел болып қала 

береміз. 

        Қазақстан жер кҿлемі жағынан ҽлемде 9-шы орынға ие. Тҿрткҥл дҥние 

кҿз тіккен айтулы шара  ЭКСПО-ны ҿткізген Қазақстан рухани жаңғыруға 

ден қойған ел ретінде ҿзін ҽлемге мойындатып ҥлгерді. Тҽуелсіздік алғалы 

бері ширек ғасыр ішінде мемлекетіміз адам танымастай ҿзгерді. Орталық 

Азиядағы кҿшбасшы ел ретінде танылды. Ҧзақмерзімді стратегиялық 

бағдарламаның арқасында бҽсекеге қабілетті елу мемлекеттің санатына кірді. 

Осы жылдар ішінде еліміз жҥріп ҿткен жол ҽлем назарынан тыс қалған емес. 

Бҧл  елімізді ҽлем жҧртшылығы таниды, мойындайды деген сҿз. 

Шынында, қандай қиындық кездессе де, басымыздан қандай қиын-

қыстау кҥндер ҿтсе де, еліміз мойымады. Қайта керісінше, сол кездескен 

қиындықтың барлығын жеңе білді. Бҧл жолда 130-дан астам ҧлт пен ҧлыстан 

тҧратын бҥкіл Қазақстан халқының бірлігін басты назарда ҧстаған 

Елбасының орасан зор еңбегі бар. Бір сҿзбен айтқанда, Қазақстан бҥгінде 

ҽлем мойындаған, жҧртшылық назарындағы мемлекет.Тҿл тарихын білетін, 

бағалайтын жҽне мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. 

Ҿткенін мақтан тҧтып, бҥгінін нақты бағалай білу жҽне болашаққа оң 

кҿзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы. 

Президентіміз Н. Ҽ. Назарбаев бір сҿзінде былай деген еді: «Қазақстан – 

ислам, православие, католицизм, протестантизм, буддизм жҽне иудаизм 

ҿкілдері келісім мен бейбітшілікте ҿмір сҥріп жатқан ҽлемдегі жалғыз жер». 

Бҧдан шығатын қорытынды санғасырлық тарихи кезеңдерде қалыптасқан 

діни жҽне мҽдени кҿптҥрлілігімен ерекшеленетін Қазақстан тҽуелсіздік 

жылдарында барша ҽлемге тҥрлі конфессиялар мен этностардың тату ғҧмыр 

кеше білетіндігін ҥлгі етіп кҿрсетіп бере алды. Қазақстандағы бейбітшілік 

пен келісім, конфессияаралық келісімнің ҽлемдік деңгейде 

мойындалғандығын біз мақтанышпен айта аламыз. 

Қазақстанның елордасында Сирия бойынша Астана процесінің 

шеңберінде жоғары деңгейдегі жеті халықаралық кездесу ҿтті. «Қазақстан 

сириялық жанжал ҽскери жолмен шешілмейтіндігіне сенімді. Қазақстан 

елордасындағы келіссҿздердің ҽр раунды сириялықтардың жҥздеген 

мыңдықтарының ҿмірлеріне игі ҿзгерістерге ілестейтін нақты нҽтижелер 

алып келіп жатқаны даусыз». Қақтығыстың бейбітшілік жолынтек диалог 

қана ашатынын жҽне оған Астананың қосқан  ҥлесін Біріккен Ҧлттар Ҧйымы 
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мен кҿптеген ҽлемдік кҿшбасшылар мойындап отыр. 

Қазақстанның ҽлем бойынша алатын орны ерекше екенін осы жағдайдан 

кейін ақ байқауға болады. 

«Егемен Қазақстанның негізін салудың жҽне нығайтудың тарихи 

миссиясы Елбасына тиесілі. Қазақстан Тҽуелсіздігінің негізін қалаушы, 

еліміздің тҧңғыш Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтың жан-жақты 

сараланған сыртқы саясатының арқасында еліміз дамудың ҿркендеу жолынан 

ҿтіп келеді. Тҽуелсіздік алғаннан бері Қазақстанның қол жеткізген 

жетістіктері ҧлан-ғайыр. 

Тҥркістан – тарихтың талайын кҿрген кҿне шаһар. Мҧнда тҥркітілдес 

халықтардың ҿткен ғасырлардағы салты мен санасын ҧмыттырмайтын 

жҽдігерлер сақталған. Тҥркі жҧртының ҿткені мен бҥгінін байланыстырып 

жатқан рухани ҥндестігінің орталығына айналған– Тҥркістан қаласындағы 

Қожа Ахмет Иассауи кесенесі 2003 жылғы маусымда ЮНЕСКО-ның 

Дҥниежҥзілік мҽдени мура тізіміне енгізілді. Мҧнда зиярат етушілер тасқыны 

тоқтаған емес. 

Елбасының тарихи шешімімен биыл Шымкент қаласы мегаполиске 

айналып, облыс орталығын жаңа рухани астанамыз Тҥркістан қаласына 

кҿшіріліп, Тҥркістан облысы деп аталды. Бҥгінде Қазақстан ҿзіндік 

келбетімен ҽлемдік қауымдастықта ерекшеленетін ел. Тҧңғыш Президент 

Қазақстанды ҽлем таныған мемлекетке айналдырды. 

Мен қазақпын ғҧндардың ҧрпағымын, 

Кезінде Бейжиңді де шауып келген. 

Мен қазақпын Мҿдемін, Атилламын, 

Бар ғалам қаһарымнан қауіптенген. 

Мен кешігі сақтардың сарқытымын, 

Парсылар ерлігіме парық берген. 

Кҥннің астын билеген Кҥлтегінмін, 

Кҥллі ҽлем ерлігімді таңып кҿрген. 

Мен Бейбарыс тоқтатып Шыңғыс ханды, 

Мҧсылманға еркіндік алып берген. 

Мен қазақпын, Фараби, Қашқаримын, 

Ислам ғылымына шабыт берген. 

Мен қазақ Алтын орда мҧрагері, 

Бас ҧрып орыс-орман салық берген. 

Мен қазақпын, Кереймін, Жҽнібекпін. 

Жазылған тарихқа алтын ҽріптермен. 

Жҽнібек, Бҿген, Наурыз, Қабанбаймын, 

Жоңғарды табанына салып келген. 

Мен Абаймын, Шоқанмын, Ыбыраймын, 

Даңқым бар дҥниеге дҽріптелген. 

Мен Ҽлихан, Ахмет, Міржақыппын, 

Алаштың аспанында жанып сҿнген. 

Мен кешегі қаһарман Бауыржанмын, 
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Мҽскеуді де кеудеммен жауып берген. 

Мен қазақпын, Қайратпын, Лҽззаттармын, 

Желтоқсанның кҿк мҧзын жарып берген. 

Мен қазақпын Елбасы Нҧрсҧлтанмын 

Еліне Тҽуелсіздік алып берген 

Мҽңгіліктен жол тартып мҽңгілікке, 

Дҽрежелі орнымды алып тҿрден. 

Менен мықты халық жоқ, Аллам ҿзі, 

Ешқашан ҿшпейтҧғын даңқ берген. 

Ҧлы Дала Елі –біздің мақтанышымыз, бҥгініміз бен болашағымыз. 

Бабалар аманат еткен Ҧлы Дала елін кҿзіміздің қарашығындай сақтау-біздің 

міндетіміз екені сҿзсіз. «Тҥбін білмеген тҥгін білмейді» -  дейді дана 

халқымыз, сондықтан ҿскелең ҧрпақ тарихты тереңінен білу ҥшін жҥйелі 

насихат керек. 

Сҿз соңында елімізді оның ішінде жаңадан қҧрылған рухани Астанамыз 

Тҥркістан облысын дамытуға бірлесе ҥлес қосайық,-дегім келеді. 
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Аннотация 

Мақалада Қазақстан Республикасының Тҽуелсіздік алған жылдарынан бастап, 

бҥгінгі кҥнге дейінгі ҽлем аренасында алған орны жайында деректер мен мҽліметтер 

келтіріліп жазылған. 

Жазу барысында мақалада қажетті материалдар толық  қамтылған. Онда 

мемлекетіміз жайлы Қазақстанның Тҧңғыш Президенті Елбасы Н.Назарбаевтың 

мемлекеттік бағдарламалары мен мақалалары, халыққа арнаған жолдауларынан мҽлімет 

ала отырып, нақты ақпараттар негізіне сҥйенген. 

Сонымен  қатар  мақалада Шардара ауданына қатысты деректер келтіріліп, 

мемлекеттік бағдарламаларға қатысты ауданда атқарылған іс-шаралар жҿнінде сҿз 

қозғалған. 

Аннотация 

В статье приводятся сведения о месте проживания Республики Казахстан с момента 

ее независимости до наших дней на мировой арене. 

В процессе написания статья содержит полный комплект материалов. 

Государственные программы и статьи Первого Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева были основаны на конкретной информации о нашей стране, а также на 

информации общественности. 

В статье также представлены данные о Шардаринском районе и мероприятиях, 

проводимых в районе по государственным программам. 

Annotation 

The article provides information on place of residence of the Republic of Kazakhstan from 

the years of its independence to the present day on the world stade. 
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In the article contains all the necessary materials. Then the state program and articles of the 

President of Kazakhstan N. Nazarbayev were based on the information on our contry, as well as 

on the basis of concrete information. Al so, the article provides information on Shardarinsky 

area, the issue was discussed. 

Soyut 

Makalede, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıllarından günümüze dünya 

sahnesinde ikamet ettiği yer hakkında bilgi vermektedir. 

Yazma sırasında, makale eksiksiz bir materyal seti içerir. Kazakistan Birinci 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in devlet programları ve makaleleri ülkemiz hakkında 

somut bilgilere ve halktan gelen bilgilere dayanıyordu. 

Makale ayrıca Shardarinsky bölgesi ve ilçede devlet programlarıyla ilgili yürütülen 

faaliyetlerle ilgili verileri de sunmaktadır. 

 

 

ТҤРКІСТАН – ТҤРКІ  ҼЛЕМІНІҢ  БЕСІГІ 

 
Гҥлжанат Жҥзжасарова Алтынбекқызы 

Тҥркістан  облысы, Ордабасы  ауданы, Тҿрткҥл  ауылы 

«Тҿрткҥл» жалпы орта  мектебі мемлекеттік  мекемесі 

 

                                               «...Тҥркістан тек бізге ғана емес, кҥллі тҥрік 

жҧртшылығына қасиетті ҽрі қадірлі мекен» 

   Н.Ҽ.Назарбаев  

 

Біз бабаларымыз ғасырлар бойы армандаған азат мемлекетте, 

жақсылыққа жетіп, бейбітшілікке қауышқан, ҽлемнің маңдайалды дамыған 

елу елінің бірі – Тҽуелсіз Қазақстанда ҿмір сҥріп жатқан ҧлылардың 

ҧрпағымыз. Бабаларымыз жҥріп ҿткен тарихи жолы байтақ даламыздың 

ҽрбҧрышында естелік болып бҥгінгі ҧрпақ бізге жетіп отыр. Осыншама 

ҧланғайыр даланы сақтап, бізге жеткізген біздің бабаларымыздың ерлігі 

шынында да орасан зор деп мақтанышпен айта аламыз.                                                                                                          

Археологиялық  зерттеулер Тҥркістан  қаласының  тарихы тереңде  

жатқанын кҿрсетіп отыр.Тҥркістан  қаласының  айналасында  табылған  тас  

дҽуірі  ескерткіштері  - Шоқтас І, ІІ, Қосқорған І, бҧл ҿңірде  ежелгі адам 500 

мың жыл  бҧрын  мекен  еткенін  кҿрсетті. Тҥркістан  қаласы  тҿңірегінде  

қола  дҽуірінің  қонысы, қҧрал – саймандары да  табылып отыр. Яғни  б.з.б     

2 м.ж  бастап  бҧл  аймақта Қазақстанның басқа да  жерлеріндегідей андронов  

мҽдениеті  кең  тараған. 

Темір  дҽуірінде  Тҥркістан  қаласы Сырдың  орта  ағысы аймағын  

парсы  деректерінде  «сака» аталған, ал «Авестада» тура  деп  аталған  

тайпалар мекен  еткен. Осыдан сақ-тҧр тайпалары  мекен  еткен ҿлке  Тҧран  

деп  аталған. ХҤІІ ғасырдың  белгілі  тарихшысы  Махмуд ибн – Уҽлидің 

«Бахр ҽл –асрар  фи манахиб ал – ахиар»аттты  кітабында мынадай  мҽлімет 

бар: «Қазіргі  Тҥркістан – бҧл  Саки  қаласы, қара халық  оны  Иасы  деп  

атайды» [1]. Қаланың   ежелгі саки  атауын  сақ атауымен  байланыстыруға  

болады.  В.И.Абаевтің  пікірінше «сака»  атауын «тура» терминінің  
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баламасы  деп  қарастыруымыз  қажет,тіпті бҧл тайпалар « тура –сақтар» 

деген біріккен  атаумен  де  аталған.[2] 

Осы Ҧлы Дала тарихында біз білетін ІV-V ғасырларда тарих сахнасында 

қазіргі Тҥркістан қаласының айтар  тарихы мол. Академик В.В.Бартольд 

тҥркі тілдес халықтар мен тайпалардың саяси-экономикалық жҽне мҽдени 

тарихына арналған кҿптеген зерттеу еңбектерінде Тҥркістан ҧғымына моңғол 

жаулауына дейінгі араб-парсы тілдерінде жазылған атауды пайдаланады. 

Алғаш қала атауы Шавғар деген атпен араб жазбаларындағы деректерде 

кездеседі. Тарихи санамен алып қарайтын болсақ, кҿшпенділер мен 

отырықшы халықтың шекарасы тҥйісетін тҧста бой кҿтерген Тҥркістан екі 

жақтың да ҿркениеті мен мҽдениетінің орталығы, Ҧлы Жібек жолының 

бойында орын тепкен, ықылым заманнан мҽдени, саяси шаралар ҿткізілетін 

ҽрі сауда-саттықтың орталығы болған. Қаншама ғасырлар ҿтіп, жыл 

мезгілдері ауысқан болса да Тҥркістан қаласы сол кҥйінен бҥгін де танған 

жоқ. Қазір бҥкіл тҥркі ҽлемі Тҥркістанды рухани орталығы санайды. 

Тҥркістан – кҥллі тҥркі халықтарына ортақ, ҽлемге ҽйгілі қасиетті де киелі 

мекен. «Ҧлы жібек жолының» ортасындағы ҥлкен қала, кҥллі тҥркі 

жҧртының тарихи астанасы. Тҥркістан – ежелден Орта Азия мен Тҧран 

даласындағы ең кҿне қала. XІV ғасырда Қожа Ахмет Иасауи кесенесі 

салынғаннан кейін Тҥркі ҽлемінің діни орталығына айналды.  ХV ғасырдан 

бастап Тҥркістан қаласы саяси жҽне экономикалық орталық болды. 1598    

жылы   ол біржолата   Қазақ  хандығының  астанасы  деп  танылды.        XV-

XVI ғасырларда кесененің батыс жағында шахристан пайда болған.  Кҥлтҿбе 

қаласынан 350 м қашықтықта орналасқан Қожа Ахмет Иасауи кесенесі – 

Тҥркістанның басты салтанаты. Қожа Ахмет Исауи кесенесі, XII ғасырда 

ҿмір сҥрген ҧлы ақын, сопы Қожа Ахмет Иасауидің бейітінің ҥстінен атақты 

қолбасшы Ҽмір Темір салдырған. Бҧл ғимарат – ҿз заманындағы сҽулет 

ҿнерінің барлық жетістіктерін бойына жинаған қҧрылыстарының бірі. 

Бҥгінде кҥрделі жҿндеуден ҿткен тарихи нысан жылына мыңдаған туристі 

тартып, ҿзін қызықтыруда. Қожа Ахмет Иасауи кесенесі – ЮНЕСКО-ның 

мҧралары тізіміне енген қазақ даласындағы санаулы ескерткіштердің 

бірі.Тҥркістан –қазақтың кҿптеген аяулы перзенттері мҽңгіге жай тапқан 

қасиетті қала. "Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қасында қазақ тарихының       

5 ғасырдағы 160-  тан астам   зиялыларамыздың бейіттері орналасқан 

болатын. Бірақ    Кеңес Одағының кезінде бҧл Пантеонды империя кҥштері 

бульдозермен жойып тастады....                            

  Бҧл зиялыларымыз қандай болған? Тізімін қараңыздаршы - ол біздің 

халқымыздың қамын ойлаған хандарымыз, сҧлтандарымыз, билеріміз, 

батырларымыз. Кіші Ақсарайы бҿлмесіне 1999 жылдың маусым айының  3 

кҥні  кесенеге алты жыл жҥргілізген реставрациялық жҧмыстар кезінде 

табылған мҽйттер қайта жерленген.  Есім хан, Жҽңгір хан, Тҽуке хан, Сҽмеке 

хан, Жолбарыс хан, Ҽбілмҽмбет хан, Абылай хан, Барақ сҧлтан, Шоң би, 

Қанжығалы Бҿгембай батыр, Айтбай батыр, Адай Шоғы батыр...т.б [3] 

Қазақстанның  халық  жазушысы  Ш.Мҧртаза  Киелі  Тҥркістан  деген 
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мақаласында  былай  деген  «Ҽр елдің,  егер  ол ҿз  тарихын,  ҿз  мҽдениетін, 

ҿз  намысын  бағалай  білетін   ел  болса, сол  елдің  пір  тҧтатын  мекені  

болады. «Мысалы, ол Ҿзбектерде  Самарқанд, Бҧхара, орыстарда, Суздаль, 

Владимир, Иранда- Машхат. Ал біз ҥшін, қазақтар  ҥшін  сондай  рухани  

алып – Тҥркістан» 

Ҧлы даланың  ҧлы  есімі – Қ.А.Ясауидің  тағылымы мен  рухани  

мҧрасы 

Тҥркі     дҥниесінің оның  ішінде  қазақ    халқымыздың бҥкіл  рухани  

адамгершілік, мағыналы    ҽлеміне  тҽлім – тҽрбиелік  ой-пікірлері  

тарихынан аса кҿрнекті  ғҧлама  ғалым, сопылық мектеп     пен ҽдебиеттің  ірі  

ҿкілі, ҽйгілі ақын , кемеңгер  ойшыл, философ ҧстаз, Тҥркі Тҥркістанның  

пірі  -ислам    жолының   негізгі  іргетасын  қалаушы  Қҧл    Қожа    Ахмет    

Ясауидің   есімінің  алар  орны  ерекше 

Қ.А.Ясауи бабамыздың арғы бабалары Ҽзіреті Ҽліден кейінгі Мҧхаммед 

Ханафиядан таралады. Енді бҧл  ҿңірде келген  бабаларына келетін  болсақ, 

сонау  Ысқақ баптан басталады  екен. Кейінгі  аталары  Махмуд Шайх, одан 

Ибрахим Шайх.   Міне  осы  Ибрахим Шайх  Сайрамдағы  Мҧса  Шайхтың   

Айша атты қызына ҥйленеді. Осы Ибрахим Шайхпен Айша отбасында кейбір 

деректерде ҥш, кейбірінде екі перзент дҥниеге келген. Олардың есімдері 

Гаухар, Қожа Ахмет жҽне Садыр. Ол замандарда Сайрам шаһарында ірі-ірі 

ҥш ҽулет тҧрады екен. «Шахтар» ҽулеті, «Ҽмірлер» мен Ҽзіреті Ҽлиге барып 

тірелетін «Қожалар» ҽулеті. Қ.А.Ясауидін қай жылы дҥниеге келгені белгісіз, 

бірақ 63-жастан кейін 1166/67 жылдары дҥние салған деген мағлҧматтар бар, 

соған қарағанда 63 жастан кейін «қылуетке» тҥскен болса, онда ол жер 

астында тағы да сонша ҿмір сҥрген, себебі бҧл туралы ҿз «Хикметтерінде» 

жырлап ҿткен. 

«Хикмет» шумақтарында айтылғандай 63 жасында жер астына 

тҥскендігі, 125-ке келгендігі дҽлелденіп тҧр. Соған қарағанда 1103 жылы 

туылып, 1128 жылы дҥние салған болуы мҥмкін. Ол дҥниеге ҽйгілі «Диуани 

Хикметін» осы «Қылуетте» жатып жазған деген ҽңгімелер де жетерлік.                                                                             

Қожа  Ахметтің еңбектері  ҿз заманында шынай бағасын ала алмауы, 

біріншіден, кешегі Қожа молда, дін иелерінен ат тоңымызды алып қашып, 

діннің пайдалы тҧстарын ескермеуден, зиянды деп санаудан туған теріс 

кҿзқарастың зардабы десек, екіншісі, Ҧлы ақынның ҿмірлік деректерінің 

жиналмай, ҧстағанның қолында, тістегеннің аузында кетуінен дей аламыз. 

Ҽзірет Сҧлтанның ҿзі мен шығармашылығы ғана емес, оның ҥрім бҧтағы да 

қудаланып, тоз-тозы шықты, сол дерек, шежірелерді жинау былай тҧрсын, 

оны талдап, ауызға алудың ҿзі ҿмірге қауіпті болды. Сондықтан жҧрт тек 

атейістік тҧрғыдан болмаса, ҿзгеше ол кісі туралы лҽм-мим деп ауыз аша 

алмай келді. Енді еліміз тҽуелсіздік алған бҥгіндері ғана архив 

қалтарыстарында қалған деректерді тауып алып ҽңгіме етуге мҥмкіндік 

ашылып отыр. 

Міне біз бҧл жоғарыда ҽңгімелеп ҿткен жҽне кейін сҿз ететін 

мағлҧматтардың бҽрі де осылай тырнақталып, жинақталган қҧнды дҥниелер. 

http://kzref.org/azati-ltti-ojindari.html
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Қ.А.Ясауи бабамыз туралы ғылыми ізденістерді тереңдете тҥсуіміз қажет, 

себебі біздің келешегімізге қажетті ҿте қҧнды ашылмаған қҧпиялар 

бар.Қ.А.Ясауи алғашқы білімді ҿз ҽкесі Ибрахим Шайхтан алады. Одан кейін  

Арыстан бабқа шҽкірт болды. Ясауидің «Хикметінде» халық арасында 

таралған аңызда да Арыстан баб – Қ.А.Ясауидің ҧстазы емес оған Мҧхаммед 

пайғамбардың аманатын тапсырушы. Жиырма жеті жасында пірі –ҧстазы 

Хамаданиді табады. Оның жанында кҿп жылдар болып тҽлім-тҽрбие алады. 

Ҿзі «Хикметтерінде» айтып ҿткендей 34 жасында ғалым болады. Кейін 

Бҧқарада Хамадани мектебінде біраз басшылық еткен соң, туған елі 

Тҥркістанға қайта оралады. Мҧнда келгеннен бастап, ҿз мектебін 

ашады.Қ.А.Ясауидің мҧншалықты жоғары дҽрежеге кҿтерілуіне себеп болған 

ҽрине біріншіден ҿзіне Алладан берілген қабілеті мен дарыны, екіншіден осы 

жолға бастаушы ҧстаздары болуы керек. Бала тҽрбиесіне кҿп кҿңіл бҿлетін 

атасы Ибраһим шайх Қожа Ахметті Шахабиддин Исфиджабий қолына 

шҽкірттікке тапсырады. Атасы ҧстазға тапсырарда осы баламыздың «еті 

сіздікі, сҥйегі біздікі» тек артымызда Алланың ақ жолындагы бір мҧсылман 

ҧрпағы қалса болғаны дейді. [4] 

Қарашаш ана балаларының тҽрбиесіне ҿте кҿп кҿңіл бҿлетін болған, 

Арыстан бабқа шҽкірт болған кезінде де Хамаданиге аттанар кезінде де 

аналық ақ батасын беріп шығарып салып отырған. Осы аналық ақ батаның 

себебі болар, Ясауи дҥниеге ҽйгілі ғҧлама болып жетілді. Ол Арыстан бабқа 

жеті жасында жолығады, бірақ біраз уақыт шҽкірт бола алмайды.Кейін 

медреселерде оқуын жалғастырып келесі ҧстазы Хамаданиді кҿп жылдардан 

кейін табады. Ол уақытқа дейін осы Сайрам, Тҥркістан медреселерінде білім 

алады. Ж.Хамаданидің кҿптеген шҽкірттері болған. Осы шҽкірітердің ішінде 

Бҧхарадаи Хамаданидің тҿрт халифы ерекше кҿзге тҥскен. Олардың есімдері 

Хасан Андақи, Абдуллаһ Баррақи, Қ.А.Ясауи жҽне Абдулхалық Ғыждуани. 

Міне осы тҿрт шҽкірті бірінен соң бірі Хамадани мектебін басқарған. 

Хамаданидің шҽкірттері сізден кейін халифалыққа кімдер отырады деп 

сҧрағанда, бірінші болып Хасан Андақи, екінші Қожа Абдуллаһ Баррақи, 

ҥшінші Қожа Ахмет Ясауи халифалыққа иеленеді, бірақ ол ҧзақ отырмайды 

Тҥркістанға аттанады жҽне ҿз мектебін ашады, ал тҿртінші болып 

Абдулхалық Ғыждуани халифалыққа кҿтеріліп, бҧл мектепті басқарады 

деген екен. Дҽл солай болады, Қ.А.Ясауи ҿз мектебін ашып «Ясауиа» 

қауымдастығын қҧрады.   Бҧл келешекте сопылық ағымының «Ясауиа» 

жолына ҧласады. Қ.А.Ясауидің Халифалары жҽне жолын қуушы 

ізбасарларына келетін болсақ, ол ҿзінен кейін Мҧхамммед /с.ғ.с/ пайғамбар, 

Жҥсіп Хамадани сияқты ҧстаздарындай, атақты тҿрт халифаны дайындап 

қалдырды. Олар, Мансҧр Ата, Саъид ата, Суфи Мухаммад Данишманд жҽне 

Хаким ата /Сулеймен Бақырғани/. Бҧлардан басқа, кҿптеген шҽкірттерімен 

жолын қуушылары да бар. Олар Ҧзын Хасан ата, Сайид ата, Исхақ ата, Садр 

ата, Ҽлемин баб, Маудуд шайх, Камал шайх /иқани/, Хадим шайх Абдул 

Малик ата, Таж Қожа, Зеңгі ата, Бахауиддин Нақшбанд, Қажы Бектас, Жҥніс 

Ҽміре, Сары Салтҧқ, т.б. [5] 
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Тҥркі халықтары алғашқы халық болып қалыптасқанда олардың тілдері 

де, діндері де, жазулары да, мҽдениеттері де, тарихы де, ҽдебиеттері де бір 

болған еді. Бертін келе заман ағымына байланысты бҧлар бҿлшектеніп кетті. 

Сонда да болса тҥбі бір тҥркі халқы болғандықтан сол бҿлшектеніп кеткен 

халықтардың ҿзінде де, кҿне тҥркі дҽстҥрі кҥні бҥгінге дейін жалғасып 

келуде. Солардың ішінде атап айтар болсақ, ҽдет-ғҧрып салт-дҽстҥрлері, 

наным-сенімдері т.б ҧқсастықтар ҥздіксіз шиеленісіп жатады. Бҥкіл тҥркі 

дҥниесінің тілінің, дінінің, ділінің қалыптасуына Ясауи еңбектерінің тигізген 

ҽсері ҿте мол екендігіне кҥмҽн келтіруге болмайды. ХІІ-ХІІІ ғасырларда жоқ 

болып кете жаздаған тҥркі тілін қайта тірілтіп, бірінші болып айналымға 

жіберген осы Ясауи еңбектері еді. Ол кездері араб, парсы тілдері басым 

болып тҧрғандықтан барлық жазу, сызу, қажетті қҧжаттар тек сол екі тілде 

жҥретін, ҽрі жазу араб графикасында болатын. Сол замандарда Селжҥктер 

билікте отырғанымен, ҿздері тҥркі бола тҧрып, бҽрі де кітап, ҿлеңдерін, 

қҧжаттарын араб, парсы тілдерінде жазып ҽрі сол тілдерде сҿйлейтін болған. 

Міне осындай қиын қыстау заманда Ясауи бірінші болып ҿз еңбектерін 

тҥркі тілінде жаза бастады. Ҽрине, жазу ҿнері тек араб графикасы 

болғандықтан амал жоқ сол араб ҽрпінде жазуға тура келді. Бірақ бір 

ерекшелігі барлық хикметтерін, шариғат заңдарын, т.б жергілікті халыққа 

қажетті дҥниенің бҽрі де тҥркі тілінде жарық кҿре бастады. Алғашында 

ауызекі тарады. Бҧл замандарда тҥркі халықтары қай дінге бас ҧрарын білмей 

жҥрген кездері болатын. Себебі араб, парсы тілдерінде жазылған ислам 

дҥниелері жергілікті тҥркі халқына тҥсініксіз еді. Оның ҥстіне бҧған дейін 

бірнеше     енді бастарынан кешкен. Мҽселен шаман, иуда, будда, христиан, 

манихей. Енді ислам діні келген кезде, тҥсініксіз болып қалды. Осы кезде 

Ясауи ҿз еңбектерін тҥркі тілінде айтып ҽрі жазып тарата бастағандықтан, 

бҧл жергілікті халыққа жете тҥсінікті болып шықты, оның ҥстіне ҿздерінің 

кҿне діні тҽңірлікке жақын еді. Екінші бір кереметі Қ.А.Ясауи ҿз мектебін 

ашқан соң онда тек ислам діні емес, сонымен қоса, тҥркі - ислам дінін 

дҥниеге келтірді. Оның ерекшелігі, ислам діні ҿз қалпында ҿзгеріссіз қалып 

«Қҧран Кҽрімде», «Хадистерде» берілгендей сақталды да, ол бҧған қосымша 

тҥркі халқының кҿне діні «тҽңірліктің» кҿптеген ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥрлері 

мен наным сенімдері ендірілді. Міне сол себептен де бҧл ҿте қҧнды болып 

саналып, жергілікті халық арасында тез тарай бастады. Міне осы еңбегінің 

арқасында Ясауи ҽулиелік дҽрежеге кҿтерілді. Жазған еңбектерінің бҽрінде 

де этнопедагогикалық, педагогиалық, этнопсихологиялық жҽне де жалпы 

тҽлім-тҽрбие мҽселелері кеңінен қарастырылған. Оның ҥстіне барлық тҥркі 

халықтарына теңдей мҧра болып табылды. Сол ҥшін барлық тҥркі халқы 

Қ.А.Ясауи еңбектерінен ҿздеріне қажетті дҥниені алып отырады. Соның 

ішінде этнопедагогикаларын қалыптастыруда да Ясауи еңбектерін кеңінен 

пайдаланады. Ясауидің қайсы бір еңбегін алмайық, бҽрінде де 

этнопедагогика мҽселелері кеңінен беріліп отырады. Оның ҥстіне бҧл 

еңбектерінің бҽрі де тҥркі халықтарына теңдей қажетті дҥние болып 

табылады. Себебі сол кезеңдегі тҥркі тілінде сҿйлейтін барша халыққа 
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тҥсінікті болатын. Оның ҥстіне сол халықтардың менталитетіне, 

психологиясына, мінез-қҧлықтарына сай жазылған дҥниелер. Бертін келе 

біртҧтас тҥркі халқы бірнеше бҿліктерге бҿлектеніп кетті. Сол кездің ҿзінде 

де, осы Қ.А.Ясауи еңбектерін пайдаланып келді. Мҽселен, Ясауи еңбектері, 

қазан баспасынан татар тілінде бірнеше рет жарыққа шықты, тҥрік тілінде 

Тҥркияда да бірнеше рет жарық кҿрді. Бҧдан да басқа тҥркі тілдес халықтар 

арасында жарық кҿріп жатыр. Кейінгі жылдары бірнеше рет қазақ тілінде де 

Алматы баспасынан да жарық кҿрді. Міне бҧл Ясауи еңбектерінің тҥркі 

халықтары ҥшін ортақ дҥние екендігін дҽлелдей тҥседі. Бҧл еңбектің қайта-

қайта баспадан жарық кҿруі, оның қҧнды ҽрі халыққа қажетті дҥние 

екендігіне кҿз жеткізудің бірден-бір дҽлелі. Егер бҧл еңбектер қажетсіз 

дҥниелер болса, оны ешкім де пайдаланбаған болар еді. 

Ясауи еңбектерінің қҧндылығын тағы дҽлелдей тҥсетін мағлҧматтардың 

бірі кейінгі кездері дҥниенің тҥкпір-тҥкпірінен табылып жатқан Ясауи 

шҽкірттерінің есімі. Олар тек тҥркі дҥниесі, ислам ҽлемі емес, сонымен қатар 

батыс елдерінде де шығып жатыр. Бҧл деген Қ.А.Ясауи еңбектерінің 

қҧндылығына тағы бір дҽлел.Қайсы еңбекті алмайық, тҧнып тҧрған ҿсиет 

сҿздер, олар қара сҿзбен де, ҿлең шумақтармен де, «Хикмет» тҥрінде де 

жазылған жҽне айтылған.Жоғарыда айтып ҿткендей, Ясауидің біраз 

еңбектері баспадан тҥркі тілдерінде жарық кҿрген. Олар негізінде мынандай 

аттармен мҽлім, «Диуаии хикмет», «Пақырнама жҽне Мҥнажатнама», 

«Кҿңілдің айнасы» жҽне ҿмірбаяны ретінде тҥрлі аңыз-ҽңгімелер мен 

хикаяттар. [6] 

Соңғы жылдары жекелеген ғҧлама ғалым, ағартушы педагогтардың 

педагогикалық рухани, мағнауи мҧралары жан-жақты қарастырылан, зерттеу 

нысанына айналуда. Мҽселен, «С.Асфандияров мҧрасындағы педагогикалық 

идеялар» (Б.Қиясова), «С.Кҿбеевтің педагогикалық кҿзқарастары» 

(С.Садауқасова), «С.Торайғыровтың педагогикалық ағартушылық 

кҿзқарастары» (Р.Кҿшенова), «А.Байтҧрсынов мҧралары арқылы бастауыш 

сынып оқушыларын адамгершілікке тҽрбиелеу» (Р.Ҥсенбаева), 

«М.Жҧмабаевтің педагогикалық кҿзқарастары» (А.Қҧдиярова), 

«Х.Досмҧхамедҧлының педагогикалық мҧрасы» (А.Тҧрсынова), 

«Т.Шонановтың педагогикалық мҧрасы» (С.Баймҧратова), «А.Жҧбановтың 

педагогикалық идеялары» (К.Қҧнанбаева), М.Тҿлебаевтің педагогикалық 

идеялары» (Ж.Тҿлебаева) т.б. кҿптеген ғалымдар ғылыми зерттеу 

ізденушілер тарихи педагогикалық зерттеулерін арнаған.Аталған 

қайраткерлердің қай-қайсысына туған елін, ҿскен жерін, шексіз сҥйген 

елжанды азамат, жалынды жазушы, арқалы ақын, зерделі зерттеуші, ҿз 

ҧлтының шын мҽніндегі ҧлы ҧстаздары іспетті еді. Олар ҿздерінің ҥлгілі 

ҿнегелі істерімен, ҧлағатты сҿздерімен, қайырымды істерімен, мінез-

қҧлықтарымен сол дҽуірдің ҿзінде де иісі қазақ жҧртының зор қҧрметіне 

иеленген беделді, рухани, мағнауи кҿшбасшыларымыз болды. Бҧл зиялы 

азаматтарымыздың барлығы да халық ағарту майданында ерекше кҿзге тҥсіп, 

тҽлім-тҽрбие, мектеп жҧмысы салаларында ҿзіндік ҿшпестей із қалдырған, 
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туған халқының рухани адамгершілік, мағнауи ҥрдісіне бағыт-бағдар беріп, 

жҿн сілтеп, жол кҿрсеткен ерен қажырлы қайраткерлер. Олардың мҧралары 

туралы ғылыми зерттеулердің барлығы да уақыт талабына сай ҽрі сҽйкес 

дҥниеге келген қажетті де қҧнды еңбектер екендігі даусыз ҽрі талассыз. [7] 

Қ.А.Ясауи ҿзінің бҥкіл жарқын қабілетімен талантын, кҥш жігерін тҥркі 

халқына, туған еліне жалпы тҥркі дҥниесіне, ҽсіресе келешек жас ҿскелең 

ҧрпақтың тҽлім-тҽрбиесіне жҧмсаған ғҧлама ғалым қаламгер. Оның ҽдеби, 

мҽдени, сопылық шығармалары бҥкіл тҥркі ҽлеміне оның ішінде қазіргі қазақ 

ҽдебиетінің, тілінің қалыптасып, дамуына, ал оқу-ағарту саласындағы 

кҿзқарастары бҥкіл тҥркі ҽлеміндегі, оның ішінде Республикамыздағы 

педагогикалық ой-пікірлердің пісіп жетілуіне, хикметтері мен рухани 

адамгершілік, мағнауи мҧралары ҧлттық тҽлім-тҽрбие беруде ҥлкен ықпал 

етуде. Міне соның нҽтижесінде, ҧлы ғҧлама ғалым есімі ҿз кезінде біршама 

тҥркі ҽлемінің мҽдениетінің білім беру саласының тарихынан да ерекше орын 

алды. Сондықтан да Қҧл Қожа Ахмет Ясауидің ілімі кҥні бҥгінге дейін ҿз 

маңызын жоймай келуде. Демек оның педагогикалық ой-пікірлеріне, рухани-

адамгершілік, мағыналы  мҧраларына зер салу – кҥн тҽртібіндегі іргелі 

мҽселелердің бірі. Кҿрнекті ҧлы ғҧлама ғалымның танымдық тҽрбиелік мҽні 

орасан зор кҿркем рухани адамгершілік туындылары ана тілі, ҧлттық салт-

дҽстҥр, ҽдет-ғҧрып, ырым-тыйым, наным-сенім, таным, оқу-білім, тҽлім-

тҽрбие тақырыбына байланысты жазған мҧралары, ой-пікірлері, ҿткен 

ғасырларда жарық кҿрген кҿптеген белгілі, белгісіз еңбектері бірнеше салада 

зерделі ғылыми зерттеулерді қажет етеді. Қожа Ахмет Ясауи 

шығармашылығы, рухани адамгершілік, мағнауи мҧралары философиялық 

тарихи, мҽдени, ҽдебиеттану, тілтану т.б. бағытта біршама зерттеліп, тиісті 

бағасын алып келеді. М.Мырзахметҧлы, К.Зейбек, Е.Тҧрсынов, 

Ҽ.Н.Нысанбаев, Д Кенжетай, А.Нҧртазииа, М.Е.Массон, Е.Бертельс, 

В.А.Гардлевский, К.Тҽжікова, Т.Есембеков, А.Абуов, М.Жармҧхамедов, 

З.Жандарбек, Ҽ.Муминов, М.Ераслап т.б. кҿптеген ғалымдардың еңбектері 

ҧлы ғҧламаның шығармашылығы мен рухани адамгершілік, мағнауи 

мҧраларын ҽдеби танымдық тіл білімі, философиялық тҧрғыдан ҽр жақты 

қарастырады.[8] 

Қорытындылай  келе, Қожа Ахмет Ясауи - ҿз дҽуірінің ҽдеби-мҽдени 

ҿмірінде ҿшпес із қалдырған, туған ҽдебиетіміз бен тіліміздің биік тҧлғасы 

тҧғырына кҿтерілген ҧлы ғҧлама-ғалым, ҧлағатты ҧстаз, ҿзі айтатындай 

ҽдебиетіміздің мҽдениетіміздің, тіліміздің, дініміздің, діліміздің «Ақиқатқа 

апаратын жол бастаушымыз – Білім иесі» ҿкілі. 
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Аннотация 

Тҥркі  ҽлемінің  бесігіне  айналған  Тҥркістан  - Шығыс пен Батыстың, Азия мен 

Еуропаның, кешегі Ҧлы Жібек жолының бойында орын тепкен Тҥркістан 

мҧсылмандардың, соның ішінде тҥркі ҽлемінің ҿшкен ҥмітін жаққан, ҥзілген мҽдени-

рухани байланыстарды жалғаған, Еуразия кеңістігінде, адамзат тарихында есімі алтын 

ҽріптермен жазылатын ҽлемдік тарихи-мҽдени орын.Адамзат баласы тарихындағы 

тҥркі ҽлемі деген қастерлі ҧғымның тҥпқазығы, рухани шаңырағы ҧлы бабамыз 

Қ.А.Иасауидің отаны – қасиетті Тҥркістанда бабалар рухы жаңғырып жатыр. Ежелгі 

Тҥркістан – тегі бір, ділі бір, діні бір кҥллі тҥрік халықтарының Атажҧртында басын 

қосып, рухын асқақтататын руханият орталығы, рухани астанасы.Ҿзінің «Даналық 

кітабымен» ҽлемге танылған ҽулие баба Қожа Ахмет Иасауидің есімін Тҥркістаннан 

немесе Тҥркістанды Иасауиден ажыратып қарау мҥмкін емес. 

Қожа Ахмет Ясауидің шығармаларындағы рухани адамгершілік, тҽлім-тҽрбиелік 

идеялары тарихы-педагогикалық тҧрғыдан талдау жасалынып жҥйеленсе, онда 

педагогикалық ойлардың қорлары молайып, орта жҽне жоғары мектептердің 

педагогикалық ҥрдістеріне ендіру барысында оқушы жастардың тҽлімдік тҽрбиелік 

деңгейлері кҿтеріледі.               Қ.А.Ясауидің қҧнды педагогикалық идеялары жалпы 

оқырман қауым, оқушылардың   ҧлттық қҧндылықтарды бағалауына, ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеуіне, ата-анасын, дінін, ділін, тілін, елін, жерін сҥюіне, елжандылық ҧлттық 

сезімдерін арттырып рухани адамгершілік, имандылық, инабаттылық қасиеттерінің 

қалыптасуына ықпалын тигізеді. 

Түйін сөз: Кҥллі тҥркі  халықтарының  қасиетті  қара  шаңырағы – Тҥркістанның  

Тҥркі  тарихындағы алар орны мен Қ.А.Ясауидің  тҽлім- тҽрбиелік идеяларын  оқу  

ҥдерісінде  пайдалану. 

Аннотация 

Туркестан, ставший колыбелью  тюркского  мира- мировое  историко – культурное  

место,написанное  золотыми  буквами  в истории человечества на Евразийском  

континенте,связавшее культурно-духовные  связи , зажегшее  пламя  надежды  всего  

тюркского  мира, в  лице  мусульман  Туркестана, поселившихся вдоль Великого  

Шелкового пути между Востоком  и Западам, Азий и Европой. 

Возрождается   дух  священного  Туркестана – родина нашего великого предка 

К.А.Иассауи,тюркского мира  в истории  человечества.                                               

Древний Туркестан  - духовная  столица, центр  духовенства, объединивщий  все  

тюркские народы  Ататюрка, единых  вероисповеданий,  взглядов. 

Невозможно отличить Туркестан  от  Иассауи и  имя К.А.Иассауи, написавшего 

«Книгу  Мудрости» о Туркестане.  В  произведениях  К.А.Иассауи  поднимаются  идеи 

человечности , воспитания, систематизированные  на  основе  историко – 

педагогических  идей, повышается  воспитательный   уровень  молодежи  в процессе  

внедрения  в  высшие и средние звенья  образования.  Изучение  ценных  педагогических  

идей К.А.Иассауи  оказывает влияние  на  читательскую  аудиторию , в  оценке  

учащимися  национальных   ценностей , самовоспитание , в уважении и любви  к 

родителям, языку, вероисповеданию,  Родине, на  формирование  таких  качеств ,как  

гуманизм  и благонравственность. 

Цель работы: применение в учебном процессе идей нравственного воспитания 
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К.А.Иассауи и место Туркестана в истории  тюрков – священного  очага  всего  

тюркского   народа. 

Annotation 

Turkistan  is  the  World      historical – cultural  and  the  cradle   of the     whole   Turkic  

world  which   is  settled    down   on  Silk   Way  Road , also  on  the  East    and  the  West   of   

the  World. It`s name is written   with golden letters on   human`s   history. It is  famous  for  all  

Eurasian  space  and  was  the  hopeful   settlementof  the   whole  Turkic. Turkistan  is  the  

basis  of  the  nation  of  the  Turkic  world  on the  history   of   humanity. Nowadays,  it  is  

revivaled  the  spirit   of   ancient   ancestors    of  Turkic  on  the  homeland   of  our   great  

ancestor  K.A.Yassawi. 

Turkistan   is   the spiritual   capital   of whole Turkicwhich are same   with   their 

language, culture   and religion.    It  is   impossible  to  divide  Turkistan  from  the  name   of  

K.A.Yassawi  who  was  famous   for  his  book  «Danalykkitaby» . 

If  we  analyze K.A.Yassawi  is  all   compositions   deeply, and  introduce   them  to  the   

secondary   schools, it  will be  more  profit   on  the  education  system , exactly on  the  

pedagogical  sphere   of  our  country. His  compositions   influence   to  value  nation is   

important  valuables, to  educate  yourselves, to   love  his  Motherland, to increase  patriotic  

sense  and  to  form  humanism 

Main  idea:   Turkistan  is  the  Motherland  of  the  whole  Turkic  nation  in  which  the  

educational  idea  of  K.A. Yassawi    is  used  in  the  educational  process. 

 

 

ҦЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ ТАРИХТАҒЫ ОРНЫ 

 
Қалыбекова Зеркҥл Жақсылыққызы 

Б. Момышҧлы атындағы жалпы орта мектебі, 

Тҥркістан облысы, Тҥлкібас ауданы 

  

Қазақстан Республикасы жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Қазіргі 

заманның бір ерекшелігі – жаһандану ҥдерісінің белсенді қарқын алуы. Бҧл – 

ширек ғасыр бойында ҿз алдына дербес ел болған мемлекетіміз ҥшін аса 

жауапты шақ екені  даусыз. Жаһандану ҥдерісіне Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 

айтылғандай «…ҿзіміздің ҧлттық қҧндылықтарымыз арқылы ғана тҿтеп бере 

аламыз». Осы орайда Қазақстан қоғамында рухани жаңғыру бағдарламасы 

аясында кешенді тҥрде ауқымды шаралар назарға алынып, жҥйелі жҧмыстар 

атқарылып келеді.  

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев 2018 жылдың 21 қарашасында тарихи сананы 

одан ҽрі жетілдірудің заманауи ҥлгісін ҧсынып, «Ҧлы даланың жеті қыры» 

атты еліміздің болашаққа бой сермейтін, бағдарын айқындайтын, халықтың 

сенімділігін арттырып тарихи санасын жаңғыртуға жаңаша жол ашатын тың 

бастамалар негізіндегі мақаласын жариялады. Бҧл мақала «Қазақстан – 

2050», «Мҽдени мҧра», «Мҽңгілік Ел», «Халық тарих толқынында» жҽне 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» стратегияларымен ҥндесетін тарихи-

мҽдени серпілістің айқын кҿрінісі, отандық патриотизмді, ҧлттық сананы 

жандандыратын, халқымызға рух беретін қҧжат деуімізге болады. Елімізде 

қоғамдық-саяси жаңғыру ҿз кезегінде рухани қайта тҥлеу негізінде жалғасын 
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тапқан сҽтте, тҽуелсіз еліміздегі азаматтардың тарихи санасын қалыптастыра 

отырып, Ҧлы дала тарихының қазыналарын толықтыру жҽне егемен еліміздің 

жаһандық тарихтағы ҿзіндік орнын айқындау мемлекеттік саясаттың 

басым бағытының негізгі кҿрсеткішіне айналды. Елбасының аталған 

бағдарламалық мақаласында айтылған ҧлы даланың жеті қыры жҽне тарихи 

сананы қалыптастыру жолындағы игі бастамалары тарихшылар ҥшін жылдар 

бойы қалыптасқан бағыт-бағдарына жаңа серпін бере отырып, абыройлы 

міндет те жҥктеп отыр. Рас, ҧлтымыздың тарихы бір-екі ғасырлық тарихи 

оқиғалардан тҧрмайды. Сақ, ғҧн, тҥркі дҽуірі мен моңғол шапқыншылығы 

тҧсындағы тарихи оқиғалар қазақ жерімен тығыз байланысты. Осындай сан 

ғасырлық тарихи ҥдерістер барысындағы ҿткен оқиғалардың желісі мен 

мағынасы – бҥгінгі ҧрпақ ҥшін ҥлкен сабақ, тарихи тағылым. 

Ҧлы Дала жерін тҥрлі тарихи кезеңде мекен еткен тайпалар мен олардың 

қҧрған мемлекеттері қазақ тарихының ажырамас бҿлшегі болып табылады. 

Кҿшпелілікті ҿмір салты етіп таңдап алған ата-бабаларымыз ҧзақ ғасырлар 

бойына ҿзіндік ерекшелік пен бірегейлікке қҧрылған мҽдениеттің негізін 

қалап, ҿркениеттілікке қол жеткізе алды. Алайда бабаларымыздың бҧл 

жетістіктері ескерусіз қалып, тіпті мойындала да қойған жоқ. Ҿркениет пен 

мҽдениеттің бастауын Еуропадан іздеген еуроцентристтік зерттеушілер 

кҿшпелі қоғамды жабайы қоғам ретінде елестетіп, ҿркениеттен гҿрі 

тағылыққа жақын деп санады. Бҧл бір жақты пікірдің шындыққа жақын емес 

екендігін кҽсіби тарихшылар терең тҥсінгенімен, еуроцентризммен санасы 

шырмалған қалың кҿпшіліктің кҿзқарасын толықтай ҿзгерту ісі ҽлі де болса 

жҥйелі шешімін таппай келгендігі шындық. Сҿзсіз осы тҧрғыда Елбасы 

Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың «Ҧлы Даланың жеті қыры» атты 

мақаласының жарық кҿруі аталмыш бағыттағы жҧмыстарды бір жҥйеге 

келтіруі тиіс. 

2014 жылы Тҽуелсіздік кҥніне арналған салтанатты жиында сҿйлеген 

сҿзінде Елбасы «Қазақтың ҧлттық тарихы – теңдессіз тарих» деген болатын. 

Рас, ҧлтымыздың тарихында бҥгінгі ҧрпақ қымсынып, ҧялатын ешқандай 

оқиғалар жоқ. Керісінше, халқымыздың дҥниетанымының негізі болған 

кҿшпелі бабаларымыздың қоршаған орта мен дҥниеге деген кҿзқарасы, ҧлан-

ғайыр атырапты сақтап қалу жолындағы ерлікті ҽрекеттері, жауынгерлік рух 

пен адамгершіліктің басты қағидаттарын ҧстануы тек мақтауға лайық. 

Қазақстан территориясы-ежелден адамзаттың мекен еткен тҧрағы. Оның 

дҽлелі бҥгінгі археология саласындағы жетістіктер деп айтуға толық негіз 

бар. Бабаларымыз алғаш болып жылқыны қолға ҥйретіп, сол заманның анық 

мықтыларына айналды. З.Сҽбитованың «Тюркский кентавр: языковые 

свидетельства в русском языке» атты мақаласында сақтар, массагеттер мен 

сарматтар, ғҧндар мен аландар жылқыны алғашқы болып ҽскери салада 

пайдаланып, б.з.д. VII ғасырдың ҿзінде-ақ Таяу Шығыс пен Шығыс 

халықтарын ҿздеріне бағындыра алғандығын айтады. Бес қаруын асынып, 

жылқы ҥстінде отырған бабаларымызды кҿрген еуропалықтар ҿздерінің 

мифологиясына кентавр, яғни адам денелі жылқы бейнесін енгізді. Ал 
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жылқыны соғыс қҧралы ретінде пайдалануды ҥйренсе де, еуропалықтар 

ғҧндардан жеңілуге мҽжбҥр болды. Оның себебін қарастырған зерттеушілер 

ғҧн ҽскерінің ат ҽбзелдерін ҧтымды пайдалануында деп тапқан екен. 

Нақтырақ айтқанда, ат ҥстіндегі сарбаздың тепе-теңдігін қамтамасыз етіп, 

аттан қҧлап қалмауына жағдай жасайтын ҥзеңгіні пайдалануы. Демек, тек 

жылқы ғана емес, сонымен қатар кҿшпенділер қажеттілікке сай ат 

ҽбзелдерінің де шебер ойлап табушылары болды. 

Кҿшпенділер қҧрған мемлекеттердің ҿзіндік ерекшелігі болды. 

Сондықтан болар, оларды толыққанды мемлекет ретінде еуроцентристтік 

зерттеушілер мойындай қоймайды. Бірақ мҧндай ерекшеліктер тек 

кҿшпенділер ғана емес, ерте ортағасырлық барлық мемлекеттерге де тҽн 

қҧбылыс болды. Сондықтан тарихымыздағы осы іспеттес 

артықшылықтарымыз жҽне жетістіктеріміздің кҽсіби тарихшылар ғана емес, 

мемлекеттік деңгейде кҿтерілуі ҧлт тарихына деген жаңа серпін ҽрі қозғалыс 

берері сҿзсіз. Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың «Ҧлы Даланың жеті 

қыры» атты мақаласының жарық кҿруі-ҧлт тарихының ҧлықталған тҧсы. 

Тарихтың тҥрлі кезеңдерінде ата-бабамыз жеткен жетістіктер ҧрпақ санасына 

берік орнығып, тарихи санасының негізгі ҿзегіне айналуы тиіс. Ол ҥлкен 

насихат жҧмыстарына арқау болуы тиіс деп ойлаймын. Елбасы Нҧрсҧлтан 

Ҽбішҧлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында «Мҽдени ҿнімдеріміз тек кітап тҥрінде емес, ҽртҥрлі 

мультимедиалық тҽсілдермен де шыққаны абзал» деген болатын. Демек, ҧлт 

тарихының ҿзекті тҧстары болашақта деректі ҽрі кҿркем фильмдердің негізгі 

нысанына айналуы керек. Сонымен қатар балаларға арналған мультхикаялар 

да тарихи сананы қалыптастырудың таптырмас жолы. 

Рас, ҧлт тарихына деген кҿзқарасты анықтап алмай, ҽрі бабаларымыздың 

жҥріп ҿткен жолына деген біржақты жҽне теріс кҿзқарасты жоққа шығаратын 

іргелі еңбектер жазылмай ҧлт тарихын ҧлықтау ҽсте мҥмкін емес. Алаш 

ардақтысы Ахмет Байтҧрсынов «Сҿздің ең ҧлысы, ең сипаттысы – тарих» 

деген болатын. Демек, тарихымызды бҥтіндеу – ҿскелең ҧрпақ тҽрбиесінің 

толыққанды болуының басты кепілі болмақ. 

Елбасының «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласында бҥгінгі кҥнге 

дейінгі ҿткенімізді саралап, бҥгінімізді салмақтай таразылап айтып келе 

жатқан ҧшқыр ойлары мен тҧжырымдары жинақталып, барша Қазақстан 

жҧртшылығына ерекше ҥнмен қайыра жаңғырып жеткендей. Тарихымыздың 

мҧндай міндетін бҥгінгі кҥні мектебіміздің тарихшы қауымы жеткілікті 

дҽрежеде тҥсінеді. Мҧндағы басты мақсат – тамыры терең Отан тарихын 

жетік меңгерген бҽсекеге қабілетті шҽкірттерді даярлау. Мектебіміздің 

тҥлектері тҥрлі мамандық иесі атанып қоймай, тарихын толық меңгерген 

ҧлтжанды азамат болып шығуы аса маңызды. 

Бҥгінде Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарлама-

сының басым бағыттары мен оның заңды жалғасы болып табылатын «Ҧлы 

даланың жеті қыры» мақаласындағы жҥктелген мідеттер біздің кҽсіби 

жҧмысымыздың қҧрамдас бҿлігіне айналды. Қазіргі таңда мектебімізде  
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белсенді ҽрі жҥйелі жҧмыстар атқарылып келеді. Атап айтсақ, қолданбалы 

жҽне іргелі ғылыми, стартап жобалар, тҥрлі конкурстар мен зияткерлік 

олимпиадалар, қайырымдылық акциялары мен тҥрлі кездесулер, ғылыми-

тҽжірибелік конференциялар ҧйымдастыру, т.б. кҿптеген шаралар мазмҧндық 

жҽне тҧрпаттық жағынан рухани жаңғыруға бағытталған. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы оқушылардың  ғылыми ізденіс жҧмыстарында, атап айтқанда 

шығармашылық жҧмыстарынан кҿрініс тауып отыр. Сонымен қатар рухани 

жаңғыру бағдарламасының басым бағыттарының бірі ҿскелең ҧрпақ 

бойындағы тарихи сананың қалыптасуына ҥлкен мҽн беріліп, назарға 

алынған. Тҽуелсіз Қазақстанның зияткерлігі жоғары ҽрі жаһандану 

заманында ҿзіндік нақышын жоғалтпаған ҧлтты қалыптастыру саясатындағы 

басым бағыттарының бірі – Ҧлы Дала жеріндегі тарихи оқиғалар мен 

қҧбылыстарды, халқымыздың отаншылдық рухының келбетін аша отырып, 

аса бай рухани тарихы бар ел ретіндегі тҥсінікті азаматтардың санасына берік 

ҧялату. Ҧлы Дала тарихының тҥрлі кезеңдері ҿскелең ҧрпақты бір идеяға 

жҧмылдырып қана қоймай, рухани жаңғыруына жағдай жасайтын тарихи 

оқиғаларға бай болғандықтан, оны жастар арасында насихаттау заман 

талабынан туындап отырғаны ақиқат. 

Ҿткенімізді бағалау, тарихымызды таразылап, келер ҧрпақтың кҽдесіне 

жарату рухани жаңғыруымыздың басты мақсаты саналады. Еліміз егемендік 

алып, еңселі ел болғалы кҿк туымыз ҽлем айдынында биіктен кҿрінуде. 

Бҥгінде Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында, кҿршілес 

мемлекеттермен достық қарым-қатынасымыз артып, дамыған 30 елдің 

қатарына ену жолында қыруар жҧмыстар атқарылып келеді. Мҧны елі ҥшін 

жан кешкен ата-бабаларымыздың аңсаған арманының орындалғаны, сенім 

мен ҥміттің ақталғаны деп білеміз.    

Елбасымыз айтқандай, Ҧлы дала жеріндегі тарихи-мҽдени ескерткіштер 

мен ондағы мҽдени мҧралардың ел тарихында алатын орны ерекше. Дана 

бабаларымыздан аманат ретінде бізге жеткен Ҧлы даланы танып-білген 

сайын келешек ҧрпақ бойында патриоттық сезім оянып, еліне, туған жеріне 

деген сҥйіспеншілігі арта тҥспек.  

Тҿл тарихымызды, Ҧлы далада ҿмір сҥрген ата-бабалардан жеткен салт-

дҽстҥрлерімізді дҽріптей отырып, оны ҿскелең ҧрпаққа ҥлгі-ҿнеге ретінде 

таныта білу–біздің басты мақсатымыз деп ойлаймын. 

Елбасының уақыт талабындағы маңызды да ҿзекті мақаласы Ҧлы даланың 

жаһандық тарихтағы орнына тың кҿзқараспен қарауға мҥмкіндік береді. 

  Мемлекет басшысы Н.Ҽ. Назарбаевтың «Мҽдени негізге назар 

аудармай қоғамдық сананы жаңғырту мҥмкін емес. Алға ҧмтылу ҥшін бізге 

сансыз рухани байлыққа ие болған отандық мҽдениетіміздің қайнар кҿзіне 

тереңірек назар аударуымыз керек. Біз ҿткен тарихымызға, мҽдениетімізге 

ҥлкен қҧрметпен қарауымыз қажет. Бҧл мақалада ҧзақ уақыт бойы ҿмір сҥріп 

жатқан кҿптеген этникалық топтар ҥшін ортақ болып табылатын Қазақстан 

тарихын жан-жақты терең  зерттеген абзал.  Осы тҧрғыдан алғанда бҧл 

бағдарламалық мақалада тарихи, философиялық, мҽдени, филологиялық, 
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саяси, ҽлеуметтанулық жҽне басқа да ғылымдарға арналған жҧмыс 

бағыттарының ҥлкен тҧғыры айқындалды. Қазақстанның ҧлттық тарихын 

зерттеудің кеңістігі мен уақытын кеңейту аясында Ҧлы даланың жеті қыры 

анықталды. Олар: Атқа міну мҽдениеті; Ҧлы даладағы ежелгі металлургия; 

Аң стилі; Алтын адам; Тҥркі ҽлемінің бесігі; Ҧлы Жібек жолы; Қазақстан – 

алма мен қызғалдақтың отаны. Бҧл қырлар кҿшпенділер мҽдениетінің 

аймағында пайда болып, бҥгінгі кҥні ҿркениеттің жетістігі болып,  қазіргі 

кҥнде ҽлемде кеңінен қолданылуда. Атап айтатын болсақ,Тҥлкібас 

ауданындағы Шҧбайқызыл шоқысында дҽстҥрлі «Ақсу-Жабағылы алауы, 

Шҧбайқызыл жалауы» атты қызғалдақтар фестивалі ҿтті. Республикамыздың 

тҥкпір-тҥкпірінен, алыс-жақын шетелдерден келген қонақтар қызыл кілемдей 

қҧлпырған қызғалдақтар алқабын тамашалады. Фестивальге облыс ҽкімінің 

орынбасары Мҽлік Отарбаев, аудан басшылары мен мҽслихат депутаттары, 

ҿңірге белгілі ақын-жазушылар, зиялы қауым ҿкілдері қатысты.   

Қаратау мен Алатаудың тҥйіскен жерінде орналасқан Шҧбайқызыл 

шоқысында бас қосып отырмыз. Бҧл – табиғат ананың бізге берген тамаша 

сыйы. Оны қадірлей білуіміз керек. Бҧл фестиваль халықтың экологиялық 

сауаттылығын арттыруға септігін тигізбек. Елімізде туризмге тартымды 

аймақтар ҿте кҿп.  

Тҧңғыш Президент – Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев ҿзінің «Ҧлы даланың 

жеті қыры» атты мақаласында қызғалдақ пен алманың отаны Қазақстан 

екенін атап ҿтті. Шҧбайқызыл шоқысы 120 жыл бойы «Красное горько» 

болып аталды. Тҽуелсіздігіміздің арқасында шоқыға ҿзінің аты қайта берілді. 

Енді затын қорғау – асыл міндетіміз саналады. Қызыл қызғалдақтар шҧбай 

ҿскен соң бҧл жер «Шҧбайқызыл» аталған. Былтыр осы жерге Жапониядан 

туристер келген. Олар мына қызғалдақтардың жай-кҥйін кҿріп кҿздеріне жас 

алды. «Егер осындай табиғат ананың қазынасы Жапонияда ҿсетін болса, біз 

оны алтынмен аптап, кҥміспен қаптап қоятын едік. Аяққа тапталмас еді» деп 

жылады жапондар. Ал, біз жыламаймыз. Керісінше, қызғалдақты жылатып, 

жҧламыз. Осында ҿсетін Грейг қызғалдағын Нидерланды елі ҽкетіп, 360 

тҥрін жасап шығарды. Қазір сол гҥл бҥкіл Голландияны асырап отыр. Кезінде 

Нидерланды президенті Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевқа шексіз алғыс айтқан. 

«Біз Қазақстаннан алған қызғалдақтардың арқасында байыдық, миллиардер 

ел болдық» деген ҽңгімелерді айтқан. Қадірлей білсек, бағалай білсек 

тіршіліктің жаршысы атанған бҧл гҥлдің бізге де тигізетін пайдасы орасан. 

Қызғалдақты қыздай, қыздарды қызғалдақтай қадірлейік, – деді жазушы, 

халықаралық «Алаш» ҽдеби сыйлығының иегері Мархабат Байғҧт. 
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Тҥлкібас ауданындағы бҧл шоқы еліміздің «Қызыл кітабына» енгізілген 

Грейг қызғалдағы ең кҿп ҿсетін аймақ саналады. Қызғалдақтың бҧл тҥрі 

Қызғҧрт, Тҿлеби, Бҽйдібек аудандарындағы таулы аймақтарда ҿседі екен. 

Жылына небҽрі 10-15 кҥн ғана гҥлдеп тҧрады. 

Қазақстан қазір де ҽлемдегі алма атаулының арғы атасы – Сиверс 

алмасының отаны саналады. Дҽл осы тҧқым ең кҿп таралған жемісті ҽлемге 

тарту етті. Бҽріміз білетін алма – біздегі алманың генетикалық бір тҥрі. Ол 

Қазақстан аумағындағы Іле Алатауы баурайынан Ҧлы Жібек жолының кҿне 

бағыты арқылы алғашқыда Жерорта теңізіне, кейіннен бҥкіл ҽлемге таралған. 

Осы танымал жемістің терең тарихының символы ретінде еліміздің 

оңтҥстігіндегі ең ҽсем қалалардың бірі Алматы мен ҿзіміздің Тҥлкібас 

ауданы деп аталды. Тҥлкібас – жеміс-жидек ҿсіруге ҿте қолайлы аймақ.  

Ҧлы даланың жаһандық тарихтағы орнын Елбасының ҿзі: «Кеңістік – 

барлық нҽрсенің, ал уақыт – бҥкіл оқиғаның ҿлшемі. Уақыт пен кеңістіктің 

кҿкжиегі тоғысқан кезде ҧлт тарихы басталады» - деген сҿздерімен ҽрі қарай 

айтар ойдың тҿркінін, Ҧлы дала тарихының мҽні мен маңызын тҥйіндей 

тҥседі. 

Бҥгінгі жаңалық – ертеңгі тарих. Бҧл жай ғана афоризм емес. Шын 

мҽнінде, бҥгінгі қазақ еліне тарих болып жеткен мҽні зор, мазмҧны терең 

мҽдени-ҽдеби-тарихи мҧраларымыз ҿз дҽуірінде адамзат ҿрлеуінің қайнар 

кҿзіне айналған, қоршаған ортасына ықпалы мен қоғамының дамуына ҥлес 

қосқан сарқылмас қазынасы мен рухани байлығы болып табылды. 

Сондықтан да мыңдаған жылды қамтитын тағылымы терең тарихымызға 

тағзым ету – азаматтық парызымыз. Ал Ҧлы дала тарихын зерттеп, зерделеу, 

ҧлт мҧрасын ҧрпаққа жеткізу – қайраткерлік борышымыз болуы тиіс. 
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Пайдаланған ҽдебиеттер: 
1. «Егеменді Қазақстан» газеті, Елбасының «Болашаққа  

Бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы; 

2. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаетың «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы 

3. Қазақстан тарихы энциклопедиясы 

 

Аннотация 

«Рухани жаңғыру» жалпыҧлттық бағдарламасының жаңа компоненттері ата-

бабаларымыздың кҿп ғасырлық мҧрасының цифрлық ҿркениет жағдайында тҥсінікті ҽрі 

сҧранысқа ие болуын қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға мҥмкіндік береді. Тҿл 

тарихын білетін, бағалайтын жҽне мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп 

сенемін. Ҿткенін мақтан тҧтып, бҥгінін нақты бағалай білу жҽне болашаққа оң 

кҿзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы. Асқақ Алатаудың 

баурайы алма мен қызғалдақтың «тарихи отаны» екені ғылыми тҧрғыдан дҽлелденген. 

Қарапайым, бірақ бҥкіл ҽлем ҥшін ҿзіндік мҽн-маңызы зор бҧл ҿсімдіктер осы жерде бҥр 

жарып, жер жҥзіне таралған. Қазақстан қазір де ҽлемдегі алма атаулының арғы атасы 

– Сиверс алмасының отаны саналады. Дҽл осы тҧқым ең кҿп таралған жемісті ҽлемге 

тарту етті. Бҽріміз білетін алма – біздегі алманың генетикалық бір тҥрі. Ол Қазақстан 

аумағындағы Іле Алатауы баурайынан Ҧлы Жібек жолының кҿне бағыты арқылы 

алғашқыда Жерорта  теңізіне, кейіннен бҥкіл ҽлемге таралған. Осы танымал жемістің 

терең тарихының символы ретінде еліміздің оңтҥстігіндегі ең ҽсем қалалардың бірі 

Алматы деп аталса, Тҥлкібас ауданы қызғалдақ пен алманың отаны деп аталады. 

Қазақстан аумағындағы Шу, Іле тауларының етегінен ҽлі кҥнге дейін жергілікті 

ҿсімдіктер ҽлемінің жауһары саналатын Регель қызғалдақтарын бастапқы кҥйінде 

кездестіруге болады. Бҧл ҽсем ҿсімдіктер біздің жерімізде Тянь-Шань тауларының етегі 

мен шҿлейт даланың тҥйісер тҧсында пайда болған. Қазақ топырағындағы осынау 

қарапайым, сондай-ақ ерекше гҥлдер ҿз ҽдемілігімен кҿптеген халықтың жҥрегін 

жаулап, біртіндеп бҥкіл ҽлемге тарады. 

Түйінді  сөз. Тҥлкібас- Ҧлы Жібек жолы ҽлемдік туризмнің жаһандық брендіне 

айналатын аудан. 
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Аннотация 

«Духовного возрождения» общенациональной программы новых компонентов 

предков и понятно, обеспечивая востребованность цифрового наследия многовековой 

цивилизации в условиях ее модернизации. Молодняк знающие историю, уверен, что будет 

большое будущее, которым я горжусь и оценки населения. Прохождение гордятся, 

настоящее и будущее, проявлять положительное отношение к оценивать конкретные – 

это и есть залог успешной страны. Возвышенное склоны Алатау яблоко и тюльпан 

«историческую родину», что с научной точки зрения доказано. Простой, но 

своеобразный значение для всего мира-здесь это важно шишек разных растений, 

распространенных в жизнь земли. Сейчас казахстан алма времен прадед в мире – 

считаются родиной яблони Сиверса. Наиболее плодотворно именно в мир семян. Мы все 

знали в алма – генетически у нас один вид яблок. Он сначала через Средиземное море на 

территории Иле-Алатауского баурайынан маршруту древнего Великого Шелкового пути, 

с последующим распространены по всему миру. Одним из плодов этих известных в 

истории как символ глубокого красивейших городов на юге страны называлась Алматы, 

Тюлькубасский район называется родиной тюльпанов и яблок. 

На Шум, который в состоянии растительного мира местных первичных 

қызғалдақтарын илийских гор до сих пор можно встретить алмазы етегінен Регель. На 

нашей земле это красивые растения Тянь-шаня пустынной степи и предгорья тҥйісер 

при появления. Эти простые топырағындағы на казахском, а также завоевать сердца 

многих своей красотой цветов, населения, постепенно распространился на весь мир. 

Ключевое слово. Тюлькубас - Великого Шелкового пути, глобального мирового 

туризма станет брендом района. 

Annatacion 

Abstract "Spiritual rebirth" of the national program of new components of ancestors and 

understandable, ensuring the relevance of digital heritage of centuries of civilization in terms of 

its modernization. The young know the history, I am sure that will be a great future of which I 

am proud and assessment of the population. Passing proud, present, and future, to show the 

positive attitude to assess specific – this is the key to a successful country. The lofty slopes of the 

Alatau mountains, the Apple and the Tulip "historic homeland" that from a scientific point of 

view proved. Simple, but kind of important for the whole world-here it's important cones of 

various plants, common in the life of the earth. Now Kazakhstan Alma times great-grandfather in 

the world – considered the birthplace of Sievers Apple. The most fruitful in the world of seeds. 

We all knew in Alma – genetically, we have one of the apples. He first through the 

Mediterranean sea on the territory of Ile-Alatau bourayne the route of the ancient silk road, with 

subsequent spread throughout the world. One of the fruits of those known in history as the 

symbol of the deep most beautiful cities in the South of the country called Almaty, Kazakhstan, 

Tyulkubas district is called the homeland of tulips and apples.The Noise that the plant world 

local primary usaldatud Iliyskiye MTS is still possible to find diamonds Ethan Regel. On our 

earth this beautiful plant of the Tien Shan mountains desert steppe and foothills tiger in 

appearance. These simple tapered in Kazakh, but also to win the hearts of many with its beauty 

of flowers, the population gradually spread to the whole world. 

Keyword. Tulkubas - the Great silk road, global world tourism will become a brand of the 

district. 
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ТҤРКІСТАН –ТҤРКІ ҼЛЕМІНІҢ  ГЕНЕЗИСІ 

 
Муратиярова Жанат Жаңабайқызы 

«Ақалтын» жалпы орта мектебінің тарих пҽні мҧғалімі 

Тҥркістан облысы, Шардара ауданы 
 

Тамыры терең тарих - кез-келген ҧлттың елең еткізер бары мен нары, 

мақтан тҧтар байлығы мен берекесі. Ҿзгенің ҿзегін ҿртейтін ҿрелі тарих ҽр 

ҧлтта бола бермейді. Себебі, тарих – уақыттың тҿрелігімен, Тҽңірдің 

сыйымен келетін толғамды дҥние.  Н.Ҽ.Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті 

қыры» мақаласы дҥйім жҧртты ерекшелігімен елең еткізді. Мақаланың басты 

мақсаты – ҧмыт қалып бара жатқан салт-дҽстҥріміз бен бағаланбай қалған 

ҧлттық қҧндылықтарымызды жадымызға тҥсіріп, олардың қадір-қасиетін 

білуді ҥйрету екені айдан анық. Тағы бір тҥсінгеніміз – осындай 

қҧндылықтарымыз арқылы ғана біз, қазақ халқы тарих сахнасынан 

кетпейтініміз, ҿшпейтініміз, алайда оны бағамдай алмасақ, ҿзіміз бір игі іске 

жаратпасақ, тарихсыз да, тамырсыз да қалатынымыз. 

Ҧлы дала елі – Қазақстан ҿркениеті ҿрге, тірлігі тҿрге озған ҽлем елдері 

арасында айрықша қҧрмет пен жоғары беделге ие. Халықаралық қоғамдастық 

алдында кҿшбасшылық рҿлі мен саяси салмағын нығайта отырып, ең озық 30 

мемлекеттің қатарына кіру стратегиялық даму жоспарларымен жаңарудың 

жаңа кезеңіне жарқын қадам басып келеді. Қоғам мҥддесіне қарай тҥбегейлі 

бетбҧрыс, оңтайлы ҿзгеріс жасап, қайта тҥлеу мен модернизациялық 

дамудың лайықты ҥлгісін кҿрсетті. Бҽсекеге қабілетті, жауапкершілігі 

жоғары біртҧтас ҧлт болу ҥшін бҧқаралық сананы ояту мақсатында «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын жариялады. Енді, міне, осы қҧнды қҧжаттың заңды 

жалғасы ретінде  Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» 

мақаласы жарық кҿріп, ҽрқайсысымыздың тарих кҿшіндегі қасиетті 

борышымыз бен азаматтық міндетімізді айқындап беріп отыр. 

Расында, қазақ халқының тарихта қалу себебі де осындай қарым-

қабілетінің кҿптігінен болар. Тҥркі ҽлемінің бесігі де – Қазақ жері. 

«Тҥркістан екі дҥние есігі ғой, Тҥркістан ер тҥріктің бесігі ғой. Тамаша 

Тҥркістандай жерде туған, Тҥріктің Тҽңірі берген несібі ғой», - деп, Мағжан 

Жҧмабаев жырлағандай Тҥркістан қазірде дербес облыс деген мҽртбеге ие 

болды. Тҥркістан жерінің қасиетті де киелі болуы жҽне Тҥркістанның рухани 

мекен екендігінде. Сонымен қатарТҥркістан - кҥллі тҥркі халықтарының 

қасиетті «Қара шаңырағы». Бҥгінгі қазақтың сайын даласынан ҽлемнің ҽр 

тҥкпіріне тараған тҥркі тектес тайпалар мен халықтар басқа елдер мен 

ҿңірлердің тарихи ҥдерістеріне елеулі ҥлес қосты. Тҥркістан – тарихтың 

талайын кҿрген кҿне шаһар. Мҧнда тҥркі тілдес халықтардың ҿткен 

ғасырлардағы салты мен санасын ҧмыттырмайтын жҽдігерлер сақталған. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі – тҥркі жҧртының ҿткені мен бҥгінін 

байланыстырып жатқан рухани ҥндестігінің орталығы іспетті. 

Тҥркістан  маңда ҿз дҽуіріндегі адам баласының ҽдебиетімен 
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мҽдениетінің алтын кҿмбесі ретінде танылған Отырар жатыр.Егерде Шыңғыс 

ханның шапқыншылығында қҧрбандыққа шалынбаса шығар биігіміз тек қана 

асқақтай тҥсер еді -ау. 

Иасауи арқылы біз бҥкіл мҧсылман елдерін тҥркі халықтарын ҿзімізге 

тарта аламыз. Данышпан ақынның, қасиетті ҽулиенің рухын тірілтіп отырсақ 

ынтымақ пен бірлік жолындағы мақсатымыздың дҧрыстығы дер едім. Бірлік 

бар жерде ғана ел дҽулетті мҽдениетті бола алады. 

XV-XVI ғасырлардағы шығармаларды қарасақ, бҧл қала бірде Иасы 

қорғаны екінші бір тҧста Тҥркістан қорщғңаны деп кҿрсетіледі. Оданда 

бҧрынғы жазбаларға кҿз салсақ, негізінен Тҥркістан атауы бір жағы 

Отырармен екінші жағы Сауранмен  шектесетін аймақтың атын білдіргендей. 

Монғол дҽуірінен кейінгі атқарған айрықша рҿлі мен орны жайында 

Рузбиханның жазбаларында жан- жақты айтылады. "Иасы қаласына тҥрлі 

тауарлармен мен қымбат бағалы бҧйымдар ҽкеледі сҿйтіп мҧнда қызу сауда 

ҿрістейді, қала саудагер кҿпестерінің жҥктерін шешіп тҥсірер жан -жақтағы 

елдерге керуендер орны болып табылады". 

Атақ - дҽріпі данышпандық тҽлімі талай ҧрпақты тамсандырған тҥркі 

жҧртының заңғайыр ҧлы перзентіҚожа Ахмет Иасауи туралы ел аузында да 

архив қорларында да бізді талай жаңалықтар тосатынын да тағы сеземіз. 

Отырар ҿңірінің бір қатар тарихи  орындары асқан ойшыл ақын қалын 

тҥркі жҧртына сопылық ілімді таратушы Қожа Ахмет Иасауи есімісмен 

тығыз байланысты осы Отырардың іргесіндегі мазаратта Ҽзіреті сҧлтанның 

ҧстазы Арыстан бабтың жҽне оның сопы данышпанның қабірлері 

жатыр.Отырардың бір қақпасының "Сопыхана" деп айтылғаны тарихи 

қҧжаттардан мҽлім. Арыстан бабқа тҥне Қожахметте тіле- дейтін ата- 

бабаларымыздың жолын берік ҧстанған нағыз шын берілген зират етушілер 

Отырар жеріне тағзым етпей тҧрып, Тҥркістан шаһарына ат басын бҧрмайды. 

Бҥкіл тҥркі ҽлемінің сопылық бірлестіктері жҽне олардың шайқылары 

Иасауиді ҿздріне пір етіп ҧстаз деп таныған. Бҧл жайлы тарихтан да мҽлім. 

Ағылшын ғалымы Д.С. Примингел Қожа Ахмет Иасауиді тҥркілер арасында 

исламды таратушы, сопылық ілімнің тҥрлерін бағытының негізін қалаушы 

деп санады( Исламдағы сопылық бірлестіктер) яғни тайқазан мен мҿрдегі 

жазулар осы бірбелгілі ереженің кҿрінісі, деп тҥсінген жҿн.    [2] 

Қожа Ахмет Иасауи есімінің мҿр бетінде басты орын алуы осы заттың 

иесі машхур бабаларымыздың ҿзі емеспе екен деген ойларға да жетелейді. 

Яғни бҧл мҧра Қожа Ахметтің жеке ҿзінің мҿрі ме ҿкінішке орай, оның Қожа 

Ахмет Иасауидің меншікті мҿрі деуге негіз жоқ болып отыр. 

Ҽзіреті сҧлтанның ҥш мҿрі атты мақалада біріншіден Қожа Ахмет 

Иасауидың кесенесінде Ҽзіреті сҧлтанның жҽне шайқылардың аттары 

жазылған ҥш мҿр болғаны нақты анықталды. Олар кҽдімгі мҿрлер атқарған 

міндет ҥшін жасалмаған.Бҧл мҿрлер Ҽзіреті сҧлтан ғимаратына келген кейбір 

қадірлі зиятшыларға басылып беріліп отырған. Сҽулетті орында болған ҥш 

мҿрдің екеуі іс тҥссіз жоғалып отыр тек олардың қағазға тҥсірген бейнесі 

ғана бізге жеткен. Ал ҥшінші мҿрдің ҿзі Шҽуілдірдегі Нарымбет ҽулетінің 
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кҿздің қарашығындай сақтап келуінің арқасында ол Қожа Ахмет Иасауи 

есімін қастерлеуші қауымға енді ғана ҽйгілі болып отыр. 

Ержҥректер елі Тҥркістан тҿрінде жатқан ғаламдық ойшыл, діни 

қайраткер Қожа Ахмет Ясауиді ислам дінін ҧстанатын бҥкіл тҥркі ҽлемі 

қҧрметтеп, ҧстаз тҧтады. 

90 мыңдай шҽкірт-мҥриттері ілімін Орта Азия, Таяу Шығыс елдеріне 

таратқан. Оның жырларындағы Қҧранның қағидалары, шариғаттың 

шарттары, Пайғамбардың хадистері XIII–XV ғасырлар арасында Хорезм, 

Мҽуренаһр, Анадолыға дейін жеткен. Тҥрік жҧртында «Мҽдинада – 

Мҧхаммед, Тҥркістанда – Қожа Ахмет» деген қанатты сҿз бар. Ол 

хикметтерін қазіргі таңда «Тҥркістан тілі» деп атала бастаған кҿне тҥркі 

ҽдеби тілі – шағатай тілінде сҿйлетті. «Диуани хикмет» атты туындысын 

келешек ҧрпаққа елеулі мҧра ретінде қалдырды. Ҧлы ағартушының Қажы 

Бекташ Уҽли, Юнус Эмре, Мҽулана Жалаладдин Руми сияқты ізбасарлары да 

сопылық поэзияның жарқын тҧлғаларына айналды. Алайда, қоғамға ізгілік 

нҧрын шашқан бабамыздың тарихи болмысын ҿз деңгейінде толық танып, 

насихаттап болдық дей алмаймыз. Ясауидің ҧлылығы жер-жерді мекен еткен 

жҽне сол елдердің рухани темірқазығына айналған шҽкірттерімен де 

ҿлшенеді. Сондықтан Ясауи бабамызды кең кҿлемде ҽлемге таныту ҥшін 

ізбасарлары арқылы насихаттауды да қолға алуымыз керек. 

Тҥркістандағы Қожа Ахмет Ясауи мавзолейі де келешекте дамыған 

туризм орталығына айналуы тиіс. Кесенеде 21 хан, 8 сҧлтан, 19 би, 56 батыр 

жҽне ҿзге де тҧлғалар мҽңгі қоныс тапқан. Бҧл аталарымыз – Қазақ 

мемлекетінің іргетасын қалауға ХVІ ғасырдан атсалысқан ҧлтымыздың 

кҿрнекті қайраткерлері. Ал, оларды ҧрпақтарының қазақ сахарасының 

батысы, шығысы, орталығы, оңтҥстігінен арнайы ҽкеліп Тҥркістанға жерлеуі 

де осы топырақтың киелілігін кҿрсетсе керек. 

Қазақ тарихындағы ҧлы тҧлғаларды ҧрпақ санасына сіңіру мақсатында 

«Тҥркі ҽлемі», «Қазақ хандары мен билері», «Ҧлы дала елі», «Тарихи-киелі 

орындар» орталықтары бой кҿтереді. «Ҧлы даланың ҧлы есімдері» жобасы 

аясында мҧнда осы аймақта туып, ҽлемге танылған ҽл-Фараби, Ясауи сынды 

ойшылдар мен ғҧламалар, Бҽйдібек би, Домалақ ана, Қарабура сынды ҽулие 

жҽне Сҥгір кҥйші, Шҽмші Қалдаяқов, Нҽзір Тҿреқҧлов, Тҽкен Ҽлімқҧлов, 

Асқар Сҥлейменов сияқты руханият, мҽдениет, ҽдебиет саласына айрықша 

ҥлес қосқан тарихи тҧлғалар туралы мҽліметтер жинақталып, ортақ база 

жасалады. 

Тҥркістан қаласында Халықаралық Тҥркі Академиясының зерттеу 

орталығы іске қосылмақ. Академияның штаб-пҽтерін Тҥркістанға кҿшіру 

жҿнінде ҧсыныстар айтылды. Тҥркістанда Тҥркі ҽлемі орталығы салынып, 

«Тҥркістан кітапханасы» сериясымен жинақтарды шығаруды жоспарлап 

отырмыз. «Тҥркістан кітапханасы» сериясымен Тҥркі ҽлемінің рухани 

мҧралары мен еңбектері қазақ тіліне аударылады. Тоны Кҿк, Білге қаған, 

Қорқыт, Баласағҧн, Мҧхаммед Хайдар Дулати, Махмҧт Қашқари, Қожа 

Ахмет Ясауи, Махтумкули сынды тҥркіге ортақ тҧлғалардың мҧралары 
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насихатталады. 

Халқымыз ҥшін тарихы бай, тағлымы терең Тҥркістанның еліміз ҥшін 

орны бҿлек. Ол - Орта азиядағы ең кҿне қалалардың бірі. Естеріңізде болса 

2000 жылы қасиетті Тҥркістанның 1500 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО 

деңгейінде атап ҿтіп, оны бір кҿтердік. Соңғы деректерде кҥлтҿбеден 

табылған архелогиялық жадыгерлер оның кемінде 2 мың жылдық тарихы бар 

екендігін дҽлелдеп отыр. Тҥркістан - Қазақ елінің рухани жҥрегі. Ғасырлар 

бойы еліміздегі айтулы оқиғалардың бел ортасында жҥрген тарлан тарихтың 

кҿнекҿз куҽгері. Қала екі ғасыр бойы Қазақ хандығының бас ордасы болды. 

Ел тағдыры сынға тҥскен алмағайып кезеңдерде ҧлт болашағына байланысты 

кҿптеген шешімдер дҽл осында қабылданып отырды. Тҥркістан тарихы кҥллі 

қазақтың тарихы. Сондықтан қасиетті Тҥркістанға деген мақтаныш сезімі ҽр 

қазақтың жҥрегінде ҧялаған. Тҥркістан бізге ғана емес, Тҥркі жҧртына ортақ 

қасиетті мекен. Алғаш ел егемендігін алған жылдары Тҥркия мемлекеті 

біздің тҽуелсіздігімізді мойындап, ел басқарған басшылармен осында Ахмет 

Ясауи университетін қҧрған болатынбыз. Тҥркістан талай ғасырлар бойы Қап 

тауынан Қашқарияға дейін мекен еткен халықтар зиярат етіп келетін қастерлі 

орын.  

Ойымды қорыта келе, Тҥркістан ҿлкесінің адам сенгісіз тылсым 

сырларын айтып тауысу мҥмкін емес. Сондықтан да бҧл ҿлке жайлы аңыз-

ҽңгімелер ғасырдан-ғасырға жетіп, ел аузында жатталып қалған. Орталық 

Азия халықтары ҥшін киелі  атанған бҧл ҿлкенің бізге беймҽлім тҧстары, 

ашылмаған сырлары ҽлі де кҿп. Сондықтан да, адамзаттың тал бесігі атанған 

бҧл мекен Оңтҥстік ҿңірдің туризм орталығына айналуы тиіс деп есептеймін. 

Тек қазақ елінің ғана емес, барша тҥркі халықтарының ҿткені саналатын бҧл 

тарихи ескертіштер, кесенелер, таулар, қалашықтар, бҽрі-бҽрі ҿткенімізбен 

келешегімізді байланыстыра отырып, барша мемлекеттер мен халықтарға 

тарихымыз туралы сыр шертуі керек 

«Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласындағы тапсырмалары мен ойлар 

Тҥркістанды дамыту тҧжырымдамасымен жан-жақты ҥйлесіп тҧр. 

Ҿткенімізге ҥңіліп, барымызды бағалап, жоғымызды тҥгендеуге бағытталған 

жобалар Тҥркістанды тҥлетуге айрықша серпін бермек. Тҥркістанға қызмет – 

тарихқа қҧрмет деп білеміз. 
Пайдаланған ҽдебиеттер 

1. Жібек  жолы  журналы  1991 ж.   №3  4-5 беттер  

2. Оңтҥстік Қазақстан газеті 2019-03-16 

3. Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласынан.  

4.  Жібек  жолы  1991  жыл  №4-5  10-11  беттер 

5. Тҥркістан  тарихы  мен  мҽдениті  2000  жыл  19-20  беттер 

6.  Қазақстан  тарихы  10-сынып  47-бет 

7. О.Ғ  Қазақстан  тарихы  7-сынып 

8. Интернет желісі 
 

Аннотация 

Тҥркістан – кҥллі тҥркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». Бҥгінгі 

қазақтың сайын даласынан ҽлемнің ҽр тҥкпіріне тараған тҥркі тектес тайпалар мен 
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халықтар басқа елдер мен ҿңірлердің тарихи ҥдерістеріне елеулі ҥлес қосты. 

Сонымен қатар жаңа облыс орталығы ретінде Тҥркістанды дамыту барысында 

оның халықаралық аренадағы беделін жҥйелі тҥрде арттыру қажет. 

Қазақстанның ежелгі астанасы халқымыздың рухани орталығы ғана емес, сондай-

ақ, бҥкіл тҥркі ҽлемі ҥшін киелі орын болып саналады. 

Тарих пен география тҥркі мемлекеттері мен ҧлы кҿшпенділер империялары 

сабақтастығының айрықша моделін қалыптастырды. Бҧл мемлекеттер ҧзақ уақыт 

бойы бірін-бірі алмастырып, орта ғасырдағы Қазақстанның экономикалық, саяси жҽне 

мҽдени ҿмірінде ҿзінің ҿшпес ізін қалдырды. 

Орасан зор кеңістікті игере білген тҥркілер ҧлан-ғайыр далада кҿшпелі жҽне 

отырықшы ҿркениеттің ҿзіндік ҿрнегін қалыптастырып, ҿнер мен ғылымның жҽне 

ҽлемдік сауданың орталығына айналған ортағасырлық қалалардың гҥлденуіне жол 

ашты. Мҽселен, орта ғасырдағы Отырар қаласы ҽлемдік ҿркениеттің ҧлы 

ойшылдарының бірі – Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабиді дҥниеге ҽкелсе, тҥркі халықтарының 

рухани кҿшбасшыларының бірі Қожа Ахмет Ясауи Тҥркістан қаласында ҿмір сҥріп, ілім 

таратқан 

Аннотация 

Туркестан - это священный «черный шанырак» всех тюркских народов. Из степей 

сегодняшних казахских степей народы и народы тюркских племен, распространившиеся 

по разным частям света, внесли значительный вклад в исторические процессы других 

стран и регионов. 

В то же время, как новый центр Туркестана, необходимо систематически 

повышать его престиж на международной арене. 

Древняя столица Казахстана является не только духовным центром нашего 

народа, но и священным местом для всего тюркского мира. 

История и география создали уникальную модель преемственности тюркских 

государств и великих кочевых империй. Эти государства долгое время сменялись друг 

другом и оставляли неизгладимый след в экономической, политической и культурной 

жизни средневекового Казахстана. 

Турки, которые смогли овладеть огромной территорией, сформировали 

первоначальную форму кочевой и оседлой цивилизации в бескрайних степях, создав центр 

искусства и науки и средневековые города, ставшие центром мировой 

торговли. Например, Отрар был одним из величайших мыслителей мировой цивилизации, 

Абу Насир аль-Фараби, один из духовных лидеров тюркского народа, Ходжа Ахмед Ясави 

жил в Туркестане. 

Аnnotation 

Turkestan is a sacred "Black Shanyrak" of all Turkic peoples. From the steppes of today's 

Kazakh steppes the peoples and peoples of the Turkic tribes, which spread to different parts of 

the world, made a significant contribution to the historical processes of other countries and 

regions. 

The ancient capital of Kazakhstan is not only a spiritual center of our people, but also a 

sacred place for the entire Turkic world. 

History and geography have created a unique model of continuity of Turkic states and 

great nomadic empires. These states for a long time have been replaced by one another and left 

an indelible imprint on the economic, political and cultural life of medieval Kazakhstan. 

The Turks, who were able to master the vast territory, formed the original form of the 

nomadic and settled civilization in the vast steppes, creating the center of art and science and the 

medieval cities that became the center of world trade. For instance, Otrar was one of the 

greatest thinkers of the world civilization, Abu Nasir al-Farabi, one of the spiritual leaders of the 

Turkic people, Hodja Akhmed Yasawi lived in Turkestan. 
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МЫҢЖЫЛДЫҚТАҒЫ ДАЛА МУЗЫКАСЫ МЕН МҼДЕНИЕТІН 

ЖАҢҒЫРТУ 

 
Мусабекова Сауле Тағайқызы 

«Шардара қаласы, 

М.Горький жалпы орта мектебінің музыка пҽні мҧғалімі 

         

 ―Маған бҥкіл қазақ даласы ҽн салып тҧрғандай кҿрінеді‖ 

                                                                        Григорий Николаевич Потанин 

 

Қазақтың отаншылдық жігеріне толы халық музыкасының ешкімге, 

ештеңеге ҧқсамайтын ерекше тартымдылығы сондай, қазақ ҽнін тыңдағанда 

кҥллі дала кҿз алдыңнан ҿткендей болады. Музыканың жҧмыс салдарынан 

пайда болған шаршағандықты ҧмыттырып, ҿзіне баурап ҽкететін қасиеті 

болады. Ол-бізге осы жҧмыстың зардабына шыдауға, тҿзуге кҿмек береді. 

Жас азаматтардың ішкі дуниесін байытып, ҽр дҽуірдегі қоғамдық ҿмірдің 

тҥрлі қҧбылыстардың дҧрыс тҥсінуге кҿмектеседі. Музыка арқылы біз 

ҿзімізді ҥлгілі ҿнерге бейімдеп ҿркендете аламыз. Музыканың моральдік мҽні 

сол, біз оның ҽсерімен таза нҽр аламыз, яғни шынайы сҥйеміз, немесе 

жиренеміз. Музыканың шын мҽнінде біздің жан дуниемізді толқытып, 

кҿңілімізді кҿтеруге қҧдіреті ҽбден жетеді. 

Ҧлттық болмысыңды сақтап қалу ҥшін қашанда ҿзіңнің тарихыңмен 

мақтанып қана қоймай, сол тарихтың қыр-сырын танып, ғылыми негізде 

болашаққа бағдар жасау қажет. Жаһандану заманында ҿзіміздің бет-

бейнемізді, тарихи тамырымызды сақтап қалуымыз керек. Ҧлттық 

тарихымызды танып, ҧлт рухы мен тарихи сананы жаңғырту, тҥлету – кезек 

кҥттірмес мҽселенің бірі. Отарлау саясаты тҥркі жҧртын, қазақтарды, тарихы 

жоқ, болмысы бҧлдыр, жабайы кҿзқарастағы халық ретінде кҿрсету 

ҽрекеттерін ҧстанды. Міржақып Дулатов ХХ ғасыр басында:  «Тарихын 

жоғалтқан жҧрт – жоғалған жҧрт» – деп жазды. Қилы замандарды басынан 

ҿткерген қазақ ҿз тарихын сақтап қалды. Елбасының мақаласы ҧлтымыздың 

рухани мҧрасы мен мҽдениетін жаңаша бағамдауға, барымызды тҥгендеп, 

жоғымызды табуға жол ашқаны анық. Терең тариxымызды тҥгендеуге 

мҥмкіндік беретін бағдарламалық мақаланың Ҧлы даладан бастау алатын 

тамырлас тҥркі жҧрттарының да ортақ игілігіне айналып, ҧлт рухының 

жаңғыруына ҽкелері сҿзсіз. Барлық қҧқықтар сақталған. 

Елбасының ата-бабалардың ҿркениеттік ҽлемін дамытуға қосып келе 

жатқан тарихи ҥлесін бағалаған музыка саласындағы мамандар, жаңғыртуға 

бағытталған ірі жобалар ҧрпақтың рухани жаңаруы мен бҽсекеге 

қабілеттілігін арттыруға зор ықпал етеріне сенімді екенін тағы бір атап ҿте 

келе, «Дала фольклорының антологиясы» атты тың жобаларының  іске асыру 

қолға алынды. Ҧлы дала мҧрагерлерінің ҿткен мыңжылдықтағы халық ауыз 

ҽдебиетінің таңдаулы ҥлгілері - ертегілері, аңыз-ҽфсаналары, қиссалары мен 

эпостары жинақталмақ. Сонымен қатар, қазақтың қобыз, домбыра, сыбызғы, 



483 

сазсырнай жҽне басқа да дҽстҥрлі музыкалық аспаптарымен орындауға 

арналған маңызды туындылар топтамасын - «Ҧлы даланың кҿне сарындары» 

жинағын басып шығару қолға алынатын болады [1, 24 бет]. Н.Ҽ 

Назарбаевтың бҧл бастамасы ҧмытқанымызды еске тҥсіретін, музыка 

саласындағы баға жетпес байлығымызды келешек ҧрпаққа жеткізер игі іс 

болары сҿзсіз.Сонымен қатар қазіргі жас ҧрпақтың музыка жҽне ҿнер 

саласына деген кҿзқарасын ҿзгертеді деп ойлаймын. Біздің зор мҽдени 

жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген жоқ, керісінше, кҿпшілігі осы 

кең байтақ ҿлкеде пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, Кҥнгей мен 

Теріскейге таралды. Ҧлы ғҧлама Ҽл-Фараби бҧл ғылым (яғни музыка) ҿзінің 

байсалдығынан айрылған адамдарды тҥзетуге, қызба адамды қалпына 

тҥсіруге, байсалды адамды ылғи да бір қалыпта ҧстауға қҧдіреті ҽбден жетеді 

деген екен.Яғни жан-жақты дамыған қазіргі заманда адамдардың бір 

қалыпты ҧстауына музыка ҿнерінің қҧдіреті ҽбден жететіні анық [2, 121 бет]. 

Н.Ҽ.Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласында ҧлы 

даланың фольклоры мен ҽуендері заманауи цифрлық форматта «жаңа тыныс» 

алуға тиіс. Бҧл жобаларды жҥзеге асыру ҥшін кҿшпенділердің бай мҧрасын 

жҥйелеуге қабілетті ғана емес, сондай-ақ, оның ҿзектілігін арттыра алатын 

Отандық жҽне шетелдік кҽсіби мамандарды тарту маңызды. Біздің 

мҽдениетіміздің негізгі сюжеттерінде, кейіпкерлері мен сарындарында 

шекара болмайды, сол себепті оны жҥйелі зерттеп, бҥкіл Орталық Еуразия 

кеңістігі мен барша ҽлемде дҽріптеуге тиіспіз. Ауызша жҽне музыкалық 

дҽстҥрді жаңғырту қазіргі заманғы аудиторияға жақын ҽрі тҥсінікті форматта 

болуы керек. Атап айтқанда, кҿнерген сҿздер мен мҽтіндерді суреттерімен 

қоса беруге, айқын видео материалдар формасында ҧсынуға болады. 

Музыкалық дыбыстар мен ҽуендер табиғи аспаптармен ғана емес, олардың 

заманауи электронды нҧсқалары арқылы да шығарылады. Сонымен қатар, 

фольклорлық дҽстҥрдің ортақ тарихи негіздерін іздеу ҥшін Қазақстанның 

тҥрлі ҿңірлері мен ҿзге елдерге бірнеше іздеу-зерттеу экспедицияларын 

ҧйымдастыру қажет. Тарихтың кино ҿнері мен телевизиядағы кҿрінісі Қазіргі 

замандағы халықтардың тарихи таным-тҥйсігінде кино ҿнері ерекше орын 

алады. Жалпы халықтың санасында фильмдердегі жарқын кино образдар 

іргелі ғылыми монографиялардағы деректі портреттерден гҿрі маңыздырақ 

рҿл атқарады. Сондықтан, тез арада Қазақстанның ҿркениет тарихының 

ҥздіксіз дамуын кҿрсететін деректі - қойылымдық фильмдердің, 

телевизиялық сериалдар мен толықметражды кҿркем картиналардың арнайы 

циклін ҿндіріске енгізу керек. Аталған жобалар кең халықаралық 

ынтымақтастық аясында Отандық жҽне шетелдік ҥздік сценаристерді, 

режиссерлерді, актерлерді, продюсерлерді жҽне заманауи кино ҿндірісінің 

басқа да мамандарын тарту арқылы жҥзеге асырылуға тиіс. Қызықты ҽрі 

мелодрамалық сарындармен қатар, кҿрермендер ҥшін танымал фэнтези жҽне 

шытырман оқиғалы блокбастерлердің элементтерін қоса отырып, жаңа 

тарихи теле-кино туындылардың жанрларын барынша кеңейту қажет екенін 

нақтылап айтып кеткен. 
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Бҧл жоба аясында бізге «Дала фольклорының антологиясын» жасау 

керек. Мҧнда Ҧлы дала мҧрагерлерінің ҿткен мыңжылдықтағы халық ауыз 

ҽдебиетінің таңдаулы ҥлгілері – ертегілері, аңыз-ҽфсаналары, қиссалары мен 

эпостары жинақталады. Сонымен қатар, қазақтың қобыз, дом-быра, сыбызғы, 

сазсырнай жҽне бас-қа да дҽстҥрлі музыкалық аспаптарымен орындауға 

арналған маңызды туындылар топ-тамасын – «Ҧлы даланың кҿне 

сарындары» жинағын басып шығаруда маңызды болып тҧр. Ҧлы даланың 

фольклоры мен ҽуендері заманауи цифрлық форматта «жаңа тыныс» алуға 

тиіс. Бҧл жобаларды жҥзеге асыру ҥшін кҿшпенділердің бай мҧрасын 

жҥйелеуге қабілетті ғана емес, сондай-ақ, оның ҿзектілігін арттыра алатын 

отандық жҽне шетелдік кҽсіби мамандарды тарту маңызды. Біздің 

мҽдениетіміздің негізгі сюжеттерінде, кейіпкерлері мен сарындарында 

шекара болмайды, сол себепті оны жҥйелі зерттеп, бҥкіл Орталық Еуразия 

кеңістігі мен барша ҽлемде дҽріптеуге болады. Ауызша жҽне музыкалық 

дҽстҥрді жаңғырту қазіргі заманғы аудиторияға жақын ҽрі тҥсінікті форматта 

болуы керек. Атап айтқанда, кҿнерген сҿздер мен мҽтіндерді суреттерімен 

қоса беруге, айқын видео материалдар формасында ҧсынуға болады. 

Музыкалық дыбыстар мен ҽуендер табиғи аспаптармен ғана емес, олардың 

заманауи электронды нҧсқалары арқылы да шығарылса тіпті жақсы бір игі іс 

болары сҿзсіз. Сонымен қатар, фольклорлық дҽстҥрдің ортақ тарихи 

негіздерін іздеу ҥшін Қазақстанның тҥрлі ҿңірлері мен ҿзге елдерге бірнеше 

іздеу - зерттеу экспедицияларын ҧйымдастырса артық болмас еді. 

Кҿпшіліктің санасында тарихи ҥдерістер, негізінен, тҧлғаландыру 

сипатына ие болатыны белгілі. Кҿптеген халықтар ҿз елінің ерекше елшісі 

сынды ҧлы бабаларының есімдерін мақтан тҧтады. Мысалы, ҿткен 

дҽуірлердегі Тутанхамон, Конфуций, Ескендір Зҧлқарнайын, Шекспир, Гете, 

Пушкин жҽне Джордж Вашингтон сияқты дҥние жҥзіне белгілі тҧлғалар 

бҥгінде «ҿз мемлекеттерінің» ба-ға жетпес символдық капиталы саналады ҽрі 

сол елдердің халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп отыр. 

Ҧлы дала ҽл-Фараби мен Яссауи, Кҥлтегін мен Бейбарыс, ҽз-Тҽуке мен 

Абылай, Кенесары мен Абай жҽне басқа да кҿптеген ҧлы тҧлғалар шоғырын 

дҥниеге ҽкелді. 

Сондай-ақ, бҧл жерде классикалық қалыптан тыс, балама жастар 

ҿнерінің креативті ҽлеуетін де пайдаланудың мҽні зор. Осыған орай, бҧл іске 

тек отандық қана емес, сонымен бірге, шетелдік шеберлер мен 

шығармашылық ҧжымдарды да тартқан жҿн. 

Еліміздің тарихи кезеңдерін кеңінен қамти отырып, «Ҧлы дала 

тҧлғалары» атты ғылыми-кҿпшілік серияларды шығарып, тарату 

жҧмыстарын жҥйелендіру жҽне жандандырған жҿн. Бҧл іс болашақ ҧрпақтың 

санасына қосқан ҥлес болар еді. Бҧл бағытта қазақстандық ғалымдармен 

қатар шетелдік мамандар да тартылатын халықаралық кҿп бейінді ҧжым 

қҧруға болады. Бҧл ҧжымды отандық ғалымдар басқара отырып, іске асырған 

жҿн. 

Қожа Ахмет Ясауи тҥркі тілінде жатық ҽрі бейнелі жыр жазудың ҥлгісін 
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жасап, тҥркі тілдерінің кҿркем шығармалар тудыру мҥмкіндігінің мол 

екендігін дҽлелдеді. Оның жазба ҽдебиет ҥлгісіндегі шығармалары тҥркі 

топырағында ертеден қалыптасқан суырып салмалық дҽстҥрдегі ҽдебиетке 

жаңа серпін, тың мазмҧн алып келумен қатар, оны тҥр жағынан кҿркейтіп, 

кемелдендіре тҥсті. Фольклор мен жазба ҽдебиеттің ҿзара жақындасуының, 

толысып, кҿркеюінің дҽнекері бола отырып, Шығыс ҽдебиетінде ертеден 

қалыптасқан, Қҧран Кҽрімде баяндалатын тарихи аңыздар мен пайғамбарлар, 

ҽулие-ҽнбиелер жҿніндегі ҽпсаналарды хикметтерінде ҧтымды пайдаланды. 

Ахмет Яссауидің даналық «Хикметтерінде» ерлік пен елдікті, азаматтық пен 

адамгершілікті жырлаған ҿршіл ҿлең-жырлары, туған жер - ата қоныс, ел 

тағдыры, қоғам жайлы философиялық толғаулары, ҿткір ойшылдық пен 

шешендік ҿнер ҿнегелі адамзат атаулыға тҽн асқақ кісілік идеясын паш етеді. 

Сол себептен де ҿскелең ҧрпақтың рухани мҽдениетін арттырып, 

дҥниетанымын қалыптастыруда ойлылыққа баулып, жыраулық ҿнердің қыр 

сырына қанығып, рухани ҽлемді байытуға сол мҧраны тиімді пайдалансақ, 

нҧр ҥстіне нҧр болар еді. Осындай ҥлгі - ҿнеге тҧта, ҧрпағымыз мақтанышпен 

мҽңгі естерінде ҧстар ақын-жырау даналарымыздың ҿмір сҥру жолдары сол 

заман тарихымен тығыз сабақтастықта жатыр.  [3, 277 б] 

Қазақ арасындағы сал-серілерінің кім екендігін қысқаша ғана тҥсіндіру 

ҥшін, орта ғасырлардағы сопылық кезеңге тоқталу қажет болады. Орта Азия 

сопыларының басты пірі – Қожа Ахмет Ясауи. Осы Қожа Ахметтің кҿп 

шҽкірттерінің бірі жҽне ең қабілеттісі – Бекташ есімді сопы болған екен. 

Қазақтың сал-серілерінің пірі – осы Бекташ. Осман империясының 

тарихында Қожа Ахмет пен Азиядан шыққан сопылардың есімі ерекше 

қҧрметпен аталады.Қазіргі Ыстамбҧл, бҧрынғы Византияның астанасы 

Константинопольді жаулаған ҽскердің алдыңғы легі тҧтастай Қожа Ахмет 

Ясауидің жаужҥрек шҽкірттері болған делінеді жҽне ежелгі сал-серілер осы 

Бекташты ҧран еткен. Қазіргі кҥні қазақ арасында Бектас есімі кездесіп 

жатады. 

Музыкалық дыбыстар мен ҽуендер табиғи аспаптармен ғана емес, 

олардың заманауи электронды нҧсқалары арқылы да шығарылады. Сонымен 

қатар фольклорлық дҽстҥрдің ортақ тарихи негіздерін іздеу ҥшін 

Қазақстанның тҥрлі ҿңірлері мен ҿзге елдерге бірнеше іздеу - зерттеу 

экспедицияларын ҧйымдастыру қажет.   «Рухани жаңғыру» жалпыҧлттық 

бағдарламасының жаңа компоненттері ата-бабаларымыздың кҿп ғасырлық 

мҧрасының цифрлық ҿркениет жағдайында тҥсінікті ҽрі сҧранысқа ие 

болуын қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға мҥмкіндік береді. Тҿл 

тарихын білетін, бағалайтын жҽне мақтан ететін халықтың болашағы зор 

болады деп сенемін. Ҿткенін мақтан тҧтып, бҥгінін нақты бағалай білу жҽне 

болашаққа оң кҿзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі 

дегеніміз осы [198 б]. 

Ауылдарды аралап жҥретін ҽнші - ҿлеңші (ҽншілер), кҥйшілер, ақындар 

мен жыршылар ертеден дҽстҥрлі музыка ҿнерін таратушылар болып 

саналады. Жаңа кезеңде музыка ҿнерінің дамуына ХІХ, ХХ ғасырлар 
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ортасындағы белгілі халық композиторлары мен ҽншілерінің, композитор - 

аспапшылардың ҽсері ерекше болды. Олардың арасында қазақтың жазба 

ҽдебиетінің негізін қалаған Абай Қҧнанбаев, Біржан Қожағҧлов, Жаяу-Мҧса 

Байжанов, Дҽулеткерей Шығаев, Қҧрманғазы Сағырбаев, Ықлас Дҥкенов, 

Мҧхит Мералиев, Балуан-Шолақ, Ақан-Сері, Тҽттімбет, Мҽди, Қазанғап, 

Дина Нҥрпейісова, Кенен Ҽзірбаев жҽне басқаларды атауға болады [4, 68 

бет]. 

ХХ ғасырда қазақтың музыка ҿнері жаңа музыкалану мен жанр 

формаларымен ерекшеленді. Аз ғана тарихи уақыттың бҿлігінде республика 

кҿп дауыспен жҽне еуропалық классикалық музыка - операның, 

симфонияның, балет инструменталды концерті, кантатаның, ансамбльдің, 

оркестрлік жҽне хор орындаушылық тҥрлерінің жанрлық арсеналы жаңа 

кҽсіби композиторлық мектептің негізін қалады. ХХ ғасырдың 30-40-

жылдарында ҧлттық мазмҧндағы органдық синтездің жҽне еуропалық форма 

негізінде қазақ опера ҿнерінің классикалық туындылары жарық кҿрді, олар – 

Е.Брусиловскийдің «Қыз жібек», А.Жҧбановтың, Л.Хамидидің «Абай», 

М.Тҿлебаевтың «Біржан мен Сара», Е.Рахмадиевтің «Қамар сҧлу» жҽне басқа 

опералар [5, 125 бет].     

Қазақ халқының мҽдениеті - ежелгі заманнан бергі қазақ жерінде ҿмір 

сҥріп, қазақ халқын қҧраған ҧлыстар мен тайпалардың материалдық 

мҽдениеті мен рухани мҽдениетінің заңды жалғасы жҽне жаңа заман 

талабына сай дамып, қалыптасып келеді.  

Қазақ халқының музыкалық мҽдениетінің ежелден келе жатқанын жҽне 

оның кҥміс кҿмей, жезтаңдай ҽнші, бармағы майысқан кҥйші болғанын 

тарихшыларымыз орынды сҿз еткен. Ҿнердің халыққа кең тараған тҥрінің 

бірі ҽн мен аспаптық музыканың ҿткен заманда қай бағытта дамығанына 

шолу жасау, бҥгінгі ҿмір жастарымызға рухани тҽрбие беруде зор мҽні бар 

екенін білеміз.  

Қазақ музыка мҽдениетінің қайраткерлері классикалық, халықтың 

мҽдени мҧралардың барлығын игере, халық шығармашылығының сарқылмас 

қазынасын тҥгел пайдалана отырып, ҿз шығармаларында кҿркем ҿнердегі 

шынайы, ҿмірлік мазмҧнды жырлайды. 

Қазақтың ҧлттық музыка мҽдениетінің ішінде ҽн салу мен ҽн шығару, 

домбыра, қобыз, сырнай тарту, шығармашылық ҿнерімен ХІХ ғасырдың 

ортасы мен екінші жартысында қазақ халқының арасынан шыққан ҿнер 

тарландарымыз тамаша ҽнші композиторлар, жырау, жыршылар ақын 

кҥйшілеріміз аз емес. Олар: Қҧрманғазы, Дҽулеткерей, Тҽттімбет, Дина, 

Сҥгір жҽне т.б. кҿптеген ҧлы кҥйшілерімізді айта аламыз.  Қазақ халқының 

ҽн - музыка мҽдениетінің дамуына зор ҥлес қосқан ҽнші композиторларымыз 

Біржан, Мҧхит, Естай, Нартай, Жаяу Мҧса, Майра, Жамбыл, Кенен, Ҽміре 

Қашаубаев сияқты ҧлы ҽншілерімізді мақтан етіп айта аламыз. 

Қазіргі таңда қазақ жастарының музыкалық мҽдениеттері заман 

талабына сай жаңашылдық жолдармен ҿркендеп, адамгершілік рухта, 

музыкалық – эстетикалық ауызбіршілік  пен ынтымақта  бірге  болып келеді. 
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Тезис 
Біздің ата - жҧртымыз мыңжылдықтағы дала музыкасы мен мҽдениетін 

жаңғыруының бастау бҧлағы десек, асыра айтқандық емес. Ҧлы даланы мекен еткен 
ежелгі адамдар талай жаңалықтар ойлап тауып, ел тарихында кҿптеген жаңалықтар 
ашқаны мҽлім.Бҧл мақалада  еліміздің ҿркениетті елдер қатарына кірер бҧрын бҧрыннан 
келе жатқан мҽдениетіміз бен ҽдебиетімізді, тарихымызды, ҿнер мен музыканы  жас 
ҧрпақтың санасына жеткізу мыңжылдықтағы дала музыкасы мен мҽдениетін 
жаңғырту. 

Мҽдениеттанумен барлық ғылым салалары айналысады. Олар: философия, дінтану, 
тарих, этнография, педагогика, антропология, этнопсихология, ҽлеуметтану, 
саясаттану т.б. Бҧл ғылым салалары қоғамда болып жатқан процестерді кҿрсетуге 
мҥмкіндік береді. Ал мҽдениеттану тарихи кезеңдер мен ҿркениеттерді талдап, оның 
қоғамдағы рҿлін кҿрсету басты белгісі болып табылады. Сондықтан кҿшпенділердің 
ділін, дінін, этнографиясын жҽне салт-дҽстҥрін философия ғылымының ғана 
заңдылықтарына сай зерттеу тақырып аясын тарылтады. Кҿшпенділердің б.з.б. 
ҿркениетті мемлекет болып ҿмір сҥргенін дҽлелдеу ҥшін энциклопедиялық ҽр ғылымның 
деректемелері қажет. Қоғамдағы адамдардың рухани жҽне материалдық 
шығармашылықтары семантикалық шеңбер қҧрып — мҽдениет деген ҧғымның жалпы 
мағынасын береді. 

 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯССАУИ ТАҒЫЛЫМЫ МЕН ТАРИХИ МҦРАСЫ 

 
Мырзабасов Муратбек Телхозиевич 

Шардара аудандық білім бҿлімінің ҽдіскері 

 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі  

Алланың бағы аса кең,  

 Мен онда қайғылы бҧлбҧл болғым келеді.  

Сенің кҥн дидарлы жҥзіңді кҿру ҥшін,  

О, Аллам! Кҿзбен емес, жҥрекпен...  

  

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Оңтҥстік-Қазақстан облысы Тҥркістан 

қаласында орналасқан. Оны ҽлемнің сезігінші кереметі деп тегіннен тегін 
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атамаған. Бҧл сарайлар мен ғибадатханалардың кешені орта ғасыр сҽулетінің 

жауһары, ол ЮНЕСКО-ның Ҽлемдік мҧра тізіміне енген. Қожа Ахмет Яссауи 

(Ҽзірет Сҧлтан) - XII ғасыр ойшылы жҽне тҥркілік сопылық бағытты 

дҽріптеген ақыны. Біздің заманымызға дейін оның, ҽлемдегі ең кҿне тҥркі 

тілді кітап саналатын, «Диуани-Хикмет» («Даналық кітабы») атты еңбегі 

жеткен. Ол 149 діни-философиялық хикмет-ҿлеңдерден тҧрады. Яссауи 

ҿзінің сопылық қауымын ҧйымдастырған, онда адамдарды еңбекке баулып, 

қарапайым, миссионерлік ҿмірге, қҧлшылық етуге шақырып уағыздар 

айтылған. 63 жасында дҥниеден ҿткен Мҧхаммед Пайғамбардың ( с.ғ.а.) 

аруағын ардақтаған ол бҧл дҥниенің жарығын одан асып кҿруді ҿзіне артық 

санап, 63 жасқа толғаннан кейін мешіт жанындағы қылуетке тҥсіп, сол жерде 

ҿмірін жалғастырады. Ақын 1166 немесе 1167 жылдары дҥниеден ҿткен. 

Оның зираты бірден мҧсылман қауымының бас ҧрып, тағзым ететін орнына 

айналды. Оғанҥшрет бару Меккегебарғанментеңдеп те жатады. Қожа 

Ахметтің арқасында Яссы қаласы – Тҥркістан – барша тҥркі елдерінің рухани 

орталығына айналды. Сопылық – арабтың «суф» (жҥн) сҿзіне налынса керек, 

олклассикалық араб-мҧсылман философиясының бірағымы. Сопылық бҧл – 

жанды нҽпсінің қалауынан тазартып, рухтың мадақты қасиеттерін арттыру 

жолы. 233 жылдан кейін, Яссауи жерленген орында ерекше ҽдемі жҽне ҥлкен 

кесене тҧрғызылды. Ол бар болғаны он жыл ішінде – ҿте қысқа мерзімде бой 

кҿтерген! 

Кесене портал жҽне кҥмбездерден қҧралған тікбҧрышты ғимараттардан 

тҧрады. Аркалы порталдың биіктігі – 37,5 метр, басты кҥмбездің биіктігі – 44 

метр, диаметрі – 22 метр. Сыртқы қабырғалардың қалыңдығы – 2 метр, ал 

орталық дҽліздердікі – 3 метр. Бҥгінгі таңда жақсы сақталған кіре беріс 

ғимараттағы жазбада «Бҧл киелі орын Алланың сҥйікті қҧлы, ҽмірші Ҽмір 

Темірдің бҧйрығымен тҧрғызылған – Алла оның ҽмірін мҽңгілік етсін!» 

депжазылған.   1398 жылы Темірлан (ҼмірТемір) Алтын Орда жҽне оның 

ханы Тоқтамыс пен шайқаста жеңіске жетті. Осы оқиғаның қҧрметіне ол дала 

жаһанының рухани жҽне саяси орталығы, Ҧлы Жібек жолының кҿне 

қалаларының бірі, қазақ хандарының астанасы Тҥркістандағы Яссауидің 

кҿнеріп кеткен кесенесінің орнына мемориалды кешен тҧрғызбақ болады. 

Темірланның ҿзі болашақ кесененің жобасын қҧруға қатысып, ҽсіресе, 

ғимараттардың ҿлшемдерін анықтап, сондай-ақ кейбір декоративті 

бҿліктерге байланысты тапсырмалар беріп отырған деседі. 1405 жылы 

Темірлан дҥниеден ҿтті жҽне кесене қҧрылысы жҧмыстары тоқтап қалды. 

Қабырғаларда ҽлі кҥнге дейін ағаш бҿренелер мен қҧрылыс ағашының 

қалдықтары байқалады.  Кесененің кҥмбезі Орталық Азиядағы ең ҥлкен 

кҥмбездердің бірі, оның диаметрі шамамен 18 метрді қҧрайды. Кесенеде 

шартты тҥрде сегіз блокқа бҿлінген 30-дан астам бҿлмелер бар. Олар ҿзара 

шиеленіскен жолдармен, дҽліздермен, сырмалы екі қабатты сатымен 

байланысқан. Жарық ішке ағаш шарбақтармен бітелген терезелер арқылы 

кіреді, жаңғырық адамдардың аяқ дыбысын алысқа алып кетеді... Жартылай 

қараңғылық, салқындық, тыныштық қҧлшылық етушілердің жҥрегінде терең 
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сенім мен ҥйлесімділік тудырады. 

Қазандық – кесененің ең ҥлкен залы, кҥмбезбен жабылған негізгі 

салтанатты кеңістігі. Ол жерде кҿнеден келе жатқан киелі зат қола Тайқазан 

орналасқан, оның сыйымдылығы 60 шелек, диаметрі – 2,2 метр, салмағы 2 

тонна. Аңыз бойынша, Тайқазан Қарнақ ауылында жеті сирек кездесетін 

металдың қорытпасынан жасалған. Тайқазан тҥркі тайпалары ынтымағының 

жҽне қонақжайлылығының белгісі. Сенім бойынша, одан су ішкен қҧлшылық 

етуші жамандықтан тазарады. 1934 жылыТайқазанды Ленинградқа алып 

кетіп, бірнеше жылдар бойы Эрмитаждың бір залында экспонатқа қойған 

екен. Тек 1988 жылы ғана, қазақстандық ҥкіметтің талап етуі бойынша, 

Тайқазан ҿзінің байырғы орнына қайтып оралған. 

Қабірхана – Қожа Ахмет Яссауидің қабірі. Оның есігі нақышты 

ҿрнекпен кҿмкеріліп, ағаштардың қҧнды тҥрімен бедерленген. Бҧл шаршы 

бҿлменің тура ортасында ақшыл жасыл оюмен қапталған қҧлпытас 

орналасқан. Ҥлкен жҽне Кіші Ақсарай, XV-XVI ғасырларда сарай бҿлмелері 

ретінде қолданылған, бҧл жерде қазақ хандарының ордалары орналасқан. 

Ҥлкен Ақсарайда ҿзге елдердің елшілерін қабылдайтын болған, мҧнда 

даланың ең беделді жҽне танымал адамдары жиналған. Бҧл жерде таққа 

жаңадан отырған хандар ҿз еліне ҽділ қызмет етуге ант берген, мҧнда ҽлі 

кҥнге дейін хан билігінің символындай болып, асатаяқ пен тақ орны 

сақталған. Ал кіші Ақсарайда, кесене қабырғаларында, кҿптеген танымал 

адамдар жерленген. Ең кҿне қабір 1431 жылға тҽн, ал барлығы 43 қабір 

тастары орналасқан. Кесенеде Абылайханның, Бҿгенбай батырдың жҽне тағы 

басқа кҿптеген қазақ билеушілері мен қолбасшыларының мҽйіті жерленген. 

Кіші мешіт – бейне меруерт тастан ойылғандай жҽне жарық 

саңылаулары бар биік барабанда орнатылған ерекше кҥмбезбен қапталған, 

крест тҽрізді бҿлме. Сондай-ақ кесене ішінде кітапхана, Яссауи  ҿз ҿмірінің 

соңғы кҥндерін ҿткізген жерасты қылуеттері, жаңа туған нҽрестелерді 

дҽріптейтін шілдехана бҿлмесі орналасқан. Кеңінен кҿсілген шаруашылық 

кешеніне қҧдықхана кіреді. Бҧл жерден алынған суды мҧсылмандар киелі 

санап, онымен Тайқазанды толтырып, мҧсылман мерекесі кҥндері осы сумен 

қҧлшылық етушілердің шҿлдерін қандырған. 

Қожа Ахмет Яссауи Кесенесінде кҿптеген қҧпия жасырынған. Ғалымдар 

бҧрыннан-ақ не себепті бҧл ғимараттың сол уақыттағы барлық діни 

ғимараттар секілді Меккеге бағытталмағанына бас қатыруда. Ал келесі қҧпия 

кесененің іргетасында жатыр, себебі ол мҥлде жоқ! Іргетастың орнын 

қалыңдығы бір жарым метр болатын, кҿп қабатты балшықты негіз қойған. 

Соған қарамастан, мҧражай кҿптеген соғыстар мен жер сілкіністерін басынан 

ҿткеріп, алты ғасыр бойы қҧламай келген. Іргетастың болмауын балшықты-

дҽкелі негіздің ҿзі жеткілікті деп тҥсіндірген. Аңызға сҥйенсек, кесененің 

қҧрылысы кезінде мыңдаған ҿгіздерді айдап ҽкеліп, болашақ ғимараттың 

платформасын таптату ҥшін, шеңбер бойымен жҥргізген деседі. 

Ал келесі тарихшылар Темірланның тҧсында да ниеті таза емес, ҿз ісін 

шала істейтін жалдамалы жҧмыскерлер болған дегенді алғатартады... 



490 

2000 жылдың басында кесененің кҿне қабырғаларының астына бетонды 

іргетас жҥргізіліп шықты. Кесене 1723 жылы жоңғар шапқыншылығы 

кезінде, 1846 жылдары қоқандардың шабуылында, сондай-ақ 1856 жылы 

патша ҽскерінің соңғы шабуылы тҧсында зақымданған болатын. 

Ескерткіштің он бір жерінде зеңбірек оқтарының іздері сақталған. Кесененің 

келесі қҧпиясы – қаптайтын тақталарды сырлаған кҿне жылтырақтар мен 

бояуларды қалай ҿндіргендері. Жаңа технологиялар бҧрынғы шеберлердің 

нҽтижесін қайта жаңғыртуға кҿмектесе алмады. Кҥмбездің қаптамасын 

заманауи тақталармен жаңартқан кезде бір жыл ҿте салысымен қаптаманы 

шешу керек болатын, себебі кҥмбез судың салдарынан ісіне бастаған. Ал 

ежелгі қҧрылысшылар су ҿткізбей ғана қоймай, сонымен қатар кҥмбездің 

табиғи жолмен ауа алмастырып тҧруына қол жеткізген. Тҥркістанға жол 

тартқан кез келген қҧлшылық етуші адам, тҥркі елдерінің рухани тҽлімгері, 

артында қалған ҧрпағы «Далаға Ислам жарығын ҽкелуші» деп бағалайтын, 

танымал Ҽзірет Сҧлтан жерленген, Ҽмір Темірдің бҧйрығымен бой кҿтерген 

кҥмбезге бас сҧқпай кетуі мҥмкін емес деседі.  

 ҚожаАхметЯссауи ілімі Қожа Ахмет Яссауи ілімінде Хаққа қызмет ету 

халыққа қызмет етуден басталады. Ал, халыққа, ҧлтына қызмет етудің шарты 

– топырақ сипатты болу, нҽпсіні тыю. Топырақ сипатты болып, ҿзін халқына 

арнау кемелдікті білдіреді. Ислам тарихында дінді ҧғынудың, қабылдаудың 

ерекше тҥрі ретінде пайда болған «сопылық ағым» ресми діндегі (қалам мен 

фикһ) қасаңдыққа қарсы бағыт ретінде бой кҿрсетті. 

Сол секілді ҚожаАхметЯссауи лімі де тҥркілік дҥние танымның негізгі 

категориясы болып табылатын ҽмбебаптыққа сай дамыды.  Тҽңірді 

жазалаушы, қорқыныш иесі ретінде ғана емес, Тҽңірді сҥю жҽне  оның 

ҥкімдерін қҧрметтеу арқылы Аллаға махаббатпен қауышу – ҧласу ҽдістерін 

қалыптастырды. Ҿйткені сопылық дҥниетанымда Алла–ғашық (сҥюші), 

мағшуқ (сҥйілуші) ҽрі ғашықтықтың ҿзі болғандықтан да,  ғашықтық болмыс 

жаратылысының ең негізгі мҧраты. Бҧл адам бойында махаббат, 

жауапкершілік сезімді, иман, т. б. асыл қҧндылықтарды қалыптастырады.  

Адам хикмет арқылы, оның нҽтижелі жемістерінің негізінде ғана мҽнді,  

мағыналы ҿмір, «адамша тіршілік ету ҿнерін» меңгере алады  (қазіргі 

«Диуани хикмет»).  Қожа Ахмет Яссауи  ілімінің танымдық тірегін қҧрайтын 

адамгершілік қағидалардың ҿзегі–ахлақ (мораль). Ахлақ – хикметтің 

нҽтижесінде қалыптасқан рухани қҧндылықтар жиыны. 

Адам арқылы адамдық болмысқа, мҽнге ие болады. Яғни, адам 

ахлақтық-рухани қҧндылықтарды бойына сіңіргенде ғана «шындыққа»,  «жан 

тыныштығына» қауышады. Қожа Ахмет Яссауи ілімінде «жан тыныштығы», 

«шындыққа жету» адамгершілік қасиетпен сипатқа ҧласу арқылы тариқатта 

жҥзеге асады. Аллаға қауышудың жолы қоғамға, адамға қызмет ету–тікелей 

ахлақтық кемелдену арқылы ҿтеді. Нҽтижесінде рухани тазалыққа, ҿзін-ҿзі 

меңгеруге қолы жетіп, «Кемел адам» тҧрпаты қалыптасады. Кҿшпелі тҥркі 

қауымын имандылыққа шақыру арқылы Қожа Ахмет Яссауи ілімі барша 

тҥркі халықтары мҽдениетіне ҥлкен ҿзгеріс енгізді. Дҽстҥрлі тҥркілік 
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дҥниетанымның негізі сыршылдық (мистика) дін екендігін ескерсек, 

сопылық танымның тҥркі мҧсылмандығының ең маңызды ерекшелігін 

қалыптастырудағы себептерін ҧғыну қиын емес. Бҧл қҧбылыстың 

табиғилығын дін феноменол тҧрғысынан қарасақ, діндердің таралуындағы 

ескі ҧстындардың толығымен жойылмайтынын, жаңалары сол қҧндылықтар, 

тҥсінік, ҧғымдар негізінде ҿз орнын табатынын кҿруге болады. Кҿбінесе 

діндерде ескі ҧстындар мистикалық институттармен тҧтасып, «халық 

діндарлығы» тҥрінде тіршілігін жалғастырады. Бҧл қҧбылыстың кҿрінісін 

Қожа Ахмет Яссауидың сопылық-моральдық ілімінен кҿруге болады. Оның 

«қҧрма» символизмі арқылы Мҧхаммед (ғ. с.) пайғамбарға байлануы, осы 

қҧбылысқа Арыстанбабтың «себеп» болуы, ҿмірін пайғамбар ҿміріне 

ҧқсатуға тырысуы, пайғамбарға ҧқсаудың ишараты ретінде ҧлының атын 

Ибраһим қоюы, пайғамбар жасына келгенде тірідей «жер асты мешітіне», 

яғни қылуетке тҥсуі, осының бҽрі оның іліміндегі кҿшпелі тҥркілерге 

исламды таратудағы маңызды ҽдістемелік, қҧбылыстық ерекшелік ҽрі 

жаңалық болып табылады. Жергілікті халықтың салт-санасы мен сенім-

нанымына, ҽдет-ғҧрпына қайшы келмейтін діни-мистикалық мектептің 

негізін қалаған Қожа Ахмет Яссауи шығармашылығы сопылық ағымның 

тҥркілік дҽстҥріне даңғыл жол салды.  «Ислам дінін тек араб тілі арқылы 

ғана тануға болады» деген тҥсінікті теріске шығарып, сопылық ҽдебиет 

ҧстанымдарын кҿне тҥркі ҽдеби тіл–шағатай тілінде сҿйлетті. Қасиетті 

кітаптың арабша мағынасын толықтай тҥсіндіру, шариаттың қыр-сырын, дін 

қағидаларын қалың қауымға ҿз тілдерінде тереңнен таныту мақсатында 

хикметтерін жергілікті халыққа жақын айшықты поэзия тілімен жазды. Қожа 

Ахмет Яссауи тҥркі тілінде жатық ҽрі бейнелі жыр жазудың ҥлгісін жасап, 

тҥркі тілдерінің кҿркем шығармалар тудыру мҥмкіндігінің мол екендігін 

дҽлелдеді. 

Оның жазба ҽдебиет ҥлгісіндегі шығармалары тҥркі топырағында 

ертеден қалыптасқан суырып салмалық дҽстҥрдегі ҽдебиетке жаңа серпін, 

тың мазмҧн алып келумен қатар, оны тҥр жағынан кҿркейтіп, кемелдендіре 

тҥсті. Сҿйтіп, бҧрыннан дидактикалық сипаты басым тҥркі ҽдебиеті 

насихаттық ой тҧжырымдармен толыға тҥсті. Ол фольклор мен жазба 

ҽдебиеттің ҿзара жақындасуының, толысып, кҿркеюінің дҽнекері бола 

отырып, 

Шығармашылық ҽдебиетінде ертеден қалыптасқан, Қҧран Кҽрімде 

баяндалатын тарихи аңыздар мен пайғамбарлар, ҽулие-ҽнбиелер жҿніндегі 

ҽпсаналарды хикметтерінде ҧтымды пайдаланды. Қожа Ахмет Яссауи 

шығармашылығы тҥркі-мҧсылман ҽлеміне кеңінен танылып, Яссауише 

хикмет жазу дҽстҥрге айналды. Кіші Азияда Қажы Бекташ, Жҥніс Ҽмре, 

Сҥлеймен Бақырғани хикметтерінен Қожа Ахмет Яссауи сарыны байқалды. 

12 ғасырдан бері тҥркі халқының дҥниетанымына елеулі ықпал еткен Қожа 

Ахмет Яссауи сарыны Асан Қайғыдан Абайға, сондай-ақ, кҥні бҥгінге дейінгі 

қазақ ақындары шығармаларында кҿрініс тапқан. 
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Аннотация 

«Қожа Ахмет Йасауи тағылымы жҽне рухани мҧрасы» тақырыбындығы 

баяндамада Иассауи хикметтеріндегі даналық ойлардың тағылымдық мҽніне талдау 

жасау мақсаты қойылды. Ғҧлама ақын ойлары Абай шығармаларымен салыстырылып 

ҿзара рухани ҥндестегі туралы пікірлер айтылған.Сопылық ілім туралы баяндап 

еңбектегі символдық ҧғымдағы тҥсінік берген. 

Ойшылдардың тек дін уағыздаушысы ғана емес, адам бойындағы ізгі қасиеттерді 

мадақтаушы екеніне шығармасынан дҽйектер келтірілген, сонымен бірге, рухани 

мҧраның, зерттелу тарихына да шолу жасалған. 

Негізгі идея – Иассауи хикметтерінің жан мен тҽн тазалығына адамгершілік 

қасиеттеріне тҽрбиелеу мҽнін талдау. 

Автор қолданған ҽдістер; талдау, салыстыру, жинақтау. Осы ҽдістер арқылы 

автор «Даналық кітабында» кҿтерілген мҽселелерді бірнеше тақырыптағы 

топтастырып идеялық мҽнін ашқан. Дҽлелді ғылыми тҧрғыдан талдау жасаған. 

Аннотация 

В докладе на тему и «Учения и духовное наследие Кожа Ахмета Яссавий» 

рассматриваются значения хикметов то есть мудрых философский идей гения. Также в 

работе сравниваются идеи великого акына Абая Кунанбая. При исследовании пришли к 

единому мнению, что их идеи гармоничны, приведены примеры в работе. 

Основная идея состоит в там, чтобы проанализировать идеи Яссавий, его 

духовность и чистоту души. 

Автор в исследовании использовал методы анализ, сравнение, накопление, таким 

образом сумел раскрыть и доказать идейное содержании работы. 

Summary 

In the report on a subject and "Exercises and spiritual heritage AhmetYassavy's Skin" are 

considered values of hikmet that is wise philosophical the ideas of the genius. Also in work the 

ideas of the great akyn of Abay are compared by Kunanbaya. At a research came to a consensus 
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that their ideas are harmonious, given examples in work. 

The main idea consists in there to analyseYassavy's ideas, his spirituality and purity of 

soul. 

The author in a research used methods the analysis, comparison, accumulation, thus 

managed to open and prove ideological the content of work. 

 

 

ТҤРКІСТАН – ТҤРКІ ҼЛЕМІНІҢ БЕСІГІ 

 
Накипбеков Бакдаулет Бекмуратович 

Тҥркістан облысы Жетісай ауданы Жетісай  қаласы 

М. Горький атындағы №1 мектеп- гимназия 

 

Қазіргі кҥні Тҥркістан кішкене қала болғанымен ертеде ҥлкен қалалық 

аймақтың орталығы, Орталық Азиялық Тҧран ҿркениетінің алтын бесігі 

болды. Ҿзім тарихшы болғандықтан Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың ҿзі 

бір сҿзінде айтып кеткендей «ҿткеніңді білмей келешегіңді болжау қиын». 

Сол себепті ҿткенге кҿз жҥгірте ҿтсек. Шежіренің айтуына қарағанда 

Тҥркістанды «Қырық қақпалы Қарашық» деп атаса керек, қазіргі уақытта 

Қарашық Тҥркістаннан Қаратауға қарай орналасқан орташа қалашықтардың 

бірі. Қазақ шежіресі Тҥркістанның кҿне заманның қаласы екендігіне бірнеше 

тҥрлі дҽлел айтады.  

М.Ж.Кҿпейҧлы «Тҥркістан һҽм қадимнен келе жатқан зор шаһар еді: бір 

шеті Алатауда, бір шеті Қаратауда. Осы кҥнде Сайрам суының кҥнбатысында 

«Ат бҧлағы» аталатын жер ат базары еді, Тҥркістанның кҥнбатысында «Теке 

суы» деген жер қой базары еді», – деп бастайды Тҥркістан баянын (Кҿпейҧлы 

М.Ж.  Шығармалары. 1-20 томдар.  

Мҽселен, ҿзіме келер болсам, менің туып ҿскен жерім бҧрынғы Оңтҥстік 

Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы, қазіргі Тҥркістан облысы, Жетісай 

ауданы, Жетісай қаласында туып ҿстім. Ал шежіреге жҥгінер болсам, ата 

тегім бабаларымыз сонау Тҥркістан маңында шалқыған Шҽуілдір елді 

мекенінде қоныс теуіп ҿмір сҥрген. Жалпы Шҽуілдірде мекендеген қазақтың 

мақтаныш тҧлғалары аз емес. Мҽселен, Отырар ауданы, Шҽуілдір ауылы, 

Қызылқҧм ауданында 1930 жылы 15 тамызда дҥниеге келген Шҽмші есімі ел 

есінде. 

Шымкент қаласындағы Шҽмші саябағында орнатылған Шҽмші 

ескерткіші 1992 жылдан бастап сазгерлер мен ҽншілер ҥшін Қалдаяқов 

атындағы халықаралық байқау-фестиваль дҽстҥрлі тҥрде ҿткізіліп тҧрады. 

Шымкент қаласында облыстық филармония, бір кҿше, Алматы қаласында бір 

кҿше, композитор туған ҿлке – Шҽуілдір ауылындағы музыка мектебі – 

Қалдаяқов есімімен аталады. 

Деректерге қарағанда Ҽз Тҽуке заманында Тҥркістанның айналасында 

Қазақ хандығына қарасты 32 қала болған. 1690 жылдары Тҥркістанға Сібір 

басшылығы атынан келген Тобыл казак-орыстары Федор Скибин, Матвей 

Трошин Сауран, Сығанақ, Тҥркiстан сияқты қазақ қалалары туралы қҧнды 
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деректер қалдырған: 

«Тобыл қаласынан Тҥркістанға дейінгі аралықтағы Қазақ Ордасының 

қалаларының тізімі: Сауран жолымен оң жақтағы бірінші қала – Сауран; 

Сауран қаласының  артында Сырдария ҿзенінен тҿмен, Қарақалпақ жаққа 

қарай  Сунақ (Сығанақ) қалашығы; Сығанақ пен Сауранның аралығы бір 

кҥндік жер; Саураннан оң жақ бағытта Сырдарияның тҥбінде Оқ – Қорған 

қалашығы, Саураннан бҧл қалаға дейін жарты кҥндік жер; Сауранның 

солтҥстік жағында – Созақ қалашығы, бҧл қалашықтан Сауранға дейін екі 

кҥндік жол; Тҽуке ханның иелігіндегі Тҥркістан қаласы мен Сауранның 

аралығы кҥндік жер; Сауран мен Тҥркістан аралығында жарты жолда Кҥшік 

солтан хан қиратқан бос қалған қала бар. Осы жолдың бойында   сол 

жақта  Қарнақ қаласы орналасқан; Тҥркістаннан орыс жаққа қарай таудың 

етегінде Оранхай қаласы, Тҥркістаннан Оранхайға дейін 10 

шақырым;  Тҥркістаннан шығысқа қарай азаннан тҥске дейін жҥрсе 5 

шақырымда Ташанақ қаласы; Тҥркістаннан 20 шақырым жолда Пихан (Иқан) 

қаласы һҽм басқа да кҿптеген біз атын білмейтін Тҥркістанға жақын 

орналасқан қалашықтар бар. Ал орталықтан Тҥркістанға қарай Отырар 

қаласы, оған дейін бір кҥндік жер;  ал Тҥркістанның орталығынан батысқа 

қарай  Сайран қаласы, оған дейінгі жол 2 кҥндік. Жалпы Қазақ ордасында 

қалалар саны 32 болған», – деп келеді деректерде.  

Тҥркістан облысы (2018 ж. дейін Оңтҥстік Қазақстан облысы) – 

Қазақстан Республикасының оңтҥстігіндегі ҽкімшілік-аумақтық бҿлік. 1932 

жылы 10 наурызда қҧрылған. 1962 – 1992 жылдары Шымкент облысы деп 

аталды. 

Аумағы 117,3 мың км². Тҧрғыны 2000000 адам (2018ж). Орталығы – 

Тҥркістан қаласы. Солтҥстігінде Қарағанды, шығысында Жамбыл, 

батысында Қызылорда облыстарымен, оңтҥстігінде Ҿзбекстан 

Республикасымен шектеседі. Облыс қҧрамында 11 ҽкімшілік аудан, 4 

қалалық ҽкімдік, 7 қала (Шымкенттен басқа), 13 кент, 171 ауылдық округ, 

932 ауыл бар. 

Түркістан облысының аудандары 

1. Бҽйдібек ауданы 

2. Қазығҧрт ауданы 

3. Мақтаарал ауданы 

4. Жетісай ауданы 

5. Ордабасы ауданы 

6. Отырар ауданы 

7. Сайрам ауданы 

8. Сарыағаш ауданы 

9. Созақ ауданы 

10. Тҿле би ауданы 

11. Тҥлкібас ауданы 

12. Шардара ауданы 
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Ал бҥгінгі кҥнімізге кҿз жҥгіртсек,  Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев 

Тҥркістан облысының пайда болуына байланысты пікір білдірді. «Бҥгін 

«Қазақстан Республикасының Ҽкімшілік-аумақтық қҧрылысы туралы» 

Заңының тоғызыншы бабына сҽйкес, Шымкент қаласына республикалық 

маңызы бар қала мҽртебесін беру жҽне облыс орталығын Тҥркістан қаласына 

кҿшіру туралы Жарлыққа қол қойды. Бҧдан былай бҧл ҿңір Тҥркістан 

облысы деп аталатын болады. Осы ҽкімшілік аумақтың қҧрылымына ҿзгеріс 

енгізу арқылы бҧл ҿңірдің ҿркендеуіне тың серпін беруді кҿздеген тарихи 

қҧжат болып саналады», – деп атап ҿтті Елбасы. 

Тҥркістан – тарихтың талайын кҿрген кҿне шаһар. Мҧнда тҥркітілдес 

халықтардың ҿткен ғасырлардағы салты мен санасын ҧмыттырмайтын 

жҽдігерлер сақталған. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі тҥркі жҧртының ҿткені 

мен бҥгінін байланыстырып жатқан рухани ҥндестігінің орталығы екендігі 

анық. Мҧнда зиярат етушілер тасқыны тоқтаған емес. Елбасының тарихи 

шешімімен биыл жаңа Тҥркістан облысы қҧрылып, кҥллі тҥркі ҽлемінің киелі 

бесігі саналатын Тҥркістан қаласы оның орталығы болып бекітілді. Ғасырлар 

бойы кҥллі тҥркі ҽлемінің саяси ҽрі рухани орталығы болған Тҥркістан 

қаласына облыс мҽртебесін беру қандастарымызды зор қуанышқа бҿледі. 

Мҽселен, орта ғасырдағы Отырар қаласы ҽлемдік ҿркениеттің ҧлы 

ойшылдарының бірі – Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабиді дҥниеге ҽкелсе, тҥркі 

халықтарының рухани кҿшбасшыларының бірі Қожа Ахмет Ясауи Тҥркістан 

қаласында ҿмір сҥріп, ілім таратқан.  

Еліміздің географиялық тҧрғыдан ҧтымды, яғни Еуразия қҧрлығының 

кіндігінде орналасуы ежелден ҽр тҥрлі мемлекеттер мен ҿркениеттер 

арасында транзиттік «дҽліздердің» пайда болуына септігін тигізді. Біздің 

дҽуірімізден бастап бҧл қҧрлық жолдары Ҥлкен Еуразияның Шығысы мен 

Батысы, Солтҥстігі мен Оңтҥстігі арасындағы сауда жҽне мҽдениет 

саласындағы байланыстардың трансконтинентальды желісіне – Ҧлы Жібек 

жолы жҥйесіне айналды. Бҧл жол халықтар арасындағы жаһандық ҿзара 

тауар айналымы мен зияткерлік ынтымақтастықтың қалыптасып, дамуы ҥшін 

орнықты платформа болды. Керуен жолдарын мінсіз ҧйымдастырып, 

қауіпсіздігін қамтамасыз еткен Ҧлы дала халқы ежелгі жҽне орта 

ғасырлардағы аса маңызды сауда қатынасының басты дҽнекері саналды. Дала 

белдеуі Қытай, Ҥнді, Парсы, Жерорта теңізі, Таяу Шығыс жҽне славян 

ҿркениеттерін байланыстырды. Алғаш пайда болған сҽттен бастап, Ҧлы 

Жібек жолы картасы, негізінен, Тҥрік империяларының аумағын қамтыды.  

Орталық Еуразияда тҥркілер ҥстемдік қҧрған кезеңде Ҧлы Жібек жолы 

гҥлдену шегіне жетіп, халықаралық ауқымда экономиканы ҿркендетуге жҽне 

мҽдениетті дамытуға септігін тигізді. 

Бір мақалада Тҥркістан ҿлкесінің бҥкіл кҿне қалаларын санап беру 

мҥмкін емес. Біз келтірген аздаған деректердің ҿзі де Тҥркістан қалалық 

ҿңірінің қадым заманда Орталық Азия жҽне адамзат тарихында ерекше 

орыны бар кҿне ҿркениет кешені болғанын толық дҽлелдейді.  
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«Диуана хикмет» жайында 

Ҽлем халқы Тҥркістан дегенде шығысында Ауғанстан, Қытай, 

кҥншығыста ҧлы Сібір (мҽңгі мҧзды) ҿлкесі мен Батысында Дон ҿзеніне 

дейін, оңтҥстікте персілер елінің шекарасына жететін ҿлкені Тҥркістан 

атауымен танитын. 

Бір кездегі ҧлы тҥркі қағанаты ҿсе келе бҿлшектеліп, оған негіз болған 

тақ таласының нҽтижесі осы ҧлан ғайыр ҿлкенің бірнеше мемлекетке 

бҿлінуіне ҽкеп соқты. Мемлекет болып қалыптасу, кҥнделікті тіршілік қамы 

оларда қатынас қҧралы тіл ерекшелігін қалыптастырды. 

Ерте замандағы ҧлыстар ҿзара бірігіп шаруашылық ерекшелігіне сай 

ҧлттар бірлестігі, жеке-жеке ҧлттар қалыптасты. Бҥгінгі кҥні қазақтар, 

ҿзбектер, қырғыздар, ҽзербайжан, тҥрік, қарақалпақ, тҥркмен жҽне басқа да 

ҧлттар осы тҥркі атты Ҧлы кҿзенің сынықтары. 

Жалпы адам баласының даму процесін ҥш ҿткелге бҿледі:  

1.Вахшият;  

2.Бадауият;  

3.Маданият. 

Вахшият – бҧл жабайы дҽуір. Бҧл кезеңде адамдар ҥңгірлерде жасап, 

қолына тҥскенін ас етіп кҥн кҿреді. Бадауият – бҧл кезеңде адамдар малды 

қолға ҥйретіп, сол хайуандардың кҥшін пайдаланып, ҿнімін ҿз қажетіне 

жаратып кҥн кҿреді. Маданият – бҧл дҽуірде, яғни сана-сезімнің ҿсуіне 

байланысты адамдар отырықшылыққа ауысып, егін салу, ҥй-жай салу, сауда-

саттық ісімен айналысып, ҿмір салтын белгілі бір мҿлшерде қалыпқа 

тҥсіреді. 

Бізге дҽл қазіргі Тҥркістан қаласы тҧрған жерде XI–XII ғасырларда 

ҥлкен білім ордасының болуы бҥкіл тҥркі дҥниесін осы Иасы-Тҥркістанға 

қаратқан, Тҥркістанды ҿзіне қаратқан ҧлы ғҧлама шайх ақын Қҧл Қожа 

Ахмет Ясауидің осы жерде тҧрып, осы жерде ҿзінің ҿлмес мҧрасы, тҥркі 

халықтарының идеологиялық тҧғырнамасы «Хикметін» дҥниеге келтіргені 

айдан анық. Ҧлы шайхтың дҥниеге келуінен бҧрын ҽкесі Иброхим шайхтың 

ҿз мҥриді Мҧса қожаны Иасыға жіберуі, ҿзі кемел білім иесі болған кезде: 

Уа, дариға не қыларман ғарыптықта, 

Ғарыптықта ғҧрбат ішінде қалдым мен-а. 

Хорасан мен Шам, Ирак ниет қылып, 

Ғарыптықтың кҿп қадірін білдім мен-а, – деп, білім іздеп, қанша 

жерлерді шарлап, ақыр соңында: 

Қҧл Қожа Ахмет, сҿйлегенің хақтық жады, 

Тыңдамаған достарына қалсын пенді. 

Ғҧрбаттанып ҿз шаһарына қайтып жанды, 

Тҥркістанға мазар болып қалдым мен-а, – деп, ҿз Отанына келіп, Иасы-

Тҥркістанда қалғаны сол дҽуірде Иасы қаласы кҿптің кҿзін тіккен білім 

ордасы екеніне дҽлел. 

Қҧл Қожа Ахмет Ясауидің туған жылы мҽлім емес. Бірақ кҿптеген 

ғалымдар бҧл ҧлық заттың (1166-1167) Хижра есебімен 562 жылы дҥниеден 
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ҿткенін дҽлелдейді.  Ҽкесі шайх Ибрахим Сайрам  (Сарай Ом) қаласында 

жасап, сол жерде дҥниеден ҿткен, Турбаты сол жерде. Сарай Ом ескі шағатай 

тілінде Ом кҿпшілік орны, кҿркем сарай, ғажайып қала деген мағынаны 

білдіретінін ескерсек, отырықшы жерде тҽрбиеленген, білім ордасында 

ҿскендігін аңғарамыз. Шайх Ибрахимнің арғы тегі Хазреті Ҽліге барып 

тірелетінін жоғарыдағы Сафи ад-дин Орын Қойлақы «Насаф намесінде» 

кҿреміз. Ислам діні Орта Азияға алғаш келіп, ҿз ҥкімін жҥргізе бастаған 684-

750 жылдар кҿлемінде бір ғана Самарқан қаласының ҿзіне 6 мың ҥйге жақын 

арабтар, Қҧрайыш тайпасының адамдары келіп орналасқан (Ҿзбекстан 

халықтары тарихы, Ташкент, 1992 ж). 

Қожа Ахмет қазіргі Сайрамда (ол кезде «Мадинат ал Байда») дҥниеге 

келді. Сайрам ислам топырағына жататын рибат функциясын атқаратын 

гарнизон болатын. Рибат деген исламның шекара аймағын білдіреді. Қожа 

Ахмет Тҥркістанға (ол кезде Иасы жеріне) дін ислам тарату ҥшін арнайы 

тапсырмамен келген. Оған сопылық танымдағы «суфра тҧтмақ» деген термин 

дҽлел. Аңызда да бҧл аймақта, Қҧл Қожа Ахмет Ясауимен қайшылықта 

болған «Саур» халқы туралы айтылады. Ол кезеңде Саур (мҥмкін Сауран) 

халқы исламға ҽлі кірмеген отырықшы ел болатын. Ясауи осы жерде ҿзінің 

уағыз-насихатын жҥргізіп, «ислам аша» келген. Насабнама деректерінде 

«Ислам аша» тіркесі бҧл дін тарату механизмі ретінде танылады. 
Тарихи жҽне геополитикалық жағынан Иасы сол кездің ҿзінде ҿте 

маңызды кеңістік болатын. Сырдың бойы, Қаратау етегі, жазық, саудаға да, 

егістікке де, экономикалық жағынан ҿте ыңғайлы қоныс. Тарихи деректерде, 
Иасы исламнан бҧрынғы кҿшпелі тҥркі тайпаларының Сыр бойында 

тоғысатын орталығы, тарсалар мен зороастрлар иелігіндегі сауда кешені 

болатын. 

Неге туған жері Сайрамда емес, Тҥркістанда жерленді? 

Иасы халқы Қожа Ахмет Ясауи ілімін мойындап, исламды қабылдады. 

Бҧл туралы аңыздық санада жақсы келтірілген. Ясауи ислам дінін жаюда 

саяси билікпен де, халықпен да ортақ тіл табысты. Оны барша тҥркі 
тайпалары ҿздерінің ҧстазы, пірі ретінде мойындады. 

Ол туралы «Сҧлтан ул арифин», «Шайхул машайых», «Хазрат Сҧлтан», 

деген лақаптар кеңінен тараған. Ол кемел адам ретінде танылып, ҽулиелік 
мақамын мойындатқан, тарихи тҧлға ретінде Иасыда жерленді. Оның туған 

жерінде емес, Иасыда жерленуінде діни қағида бар. Ол Пайғамбарымыздың 

хадисінде кҿрсетілген: «ал анбиау йудфинуна хайсума йамутун». «Елшілер 
қай жерде ҿлсе, сол жерде жерленеді». Осы хадис негізінде Хз. Мҧхаммад 

пайғамбар да Меккеде емес, Мадинада жерленген. Оған талас-тартыстар 

болды. Бірақ жоғарыдағы аманат қағида негізінде Қҧрайыштықтар 
пайғамбардың Мадинада жерленуіне кҿнді. Тҥркі халқы ҥшін «Екінші Ахмед 

яғни пайғамбардан кейінгі екінші Мҧхаммед» Қожа Ахмет пірдің кейіннен 

«Ясауи» лақабымен танылуында осы ақиқат жатыр. Ясауи да атақты ҽулеттен 
шыққан болатын. Атасы да, анасы да Сайрамда жерленген еді. Бірақ діни 

қағида бойынша осы Иасы қаласы оның мҽңгілік мекеніне айналды. 
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Неге Ақсақ Темір Түркістанға Қожа Ахмет Ясауиге кесене 

соққызды? 
Ясауидің ҿмірден қайтқан уақыты белгілі. 1166 жыл екендігі Кашифидің 

«Рашахатында» бар. Жерленген жеріне кесене орнатылғанын тарихи 

деректер растайды. Бҧл туралы Йаздидің «Зафарнамасында» кездеседі. Ал 
енді Ҽмір Темірдің Ясауиге жаңадан қайта кесене салдыруын оның «Піри 

Тҥркстанға» кҿрсеткен қҧрметі деп қабылдау керек. Орыс ориенталистері 

Ҽмір Темір бҧл кесенені кҿшпелі тҥрік тайпаларын ҿз ықпалына алу ҥшін 
салдырды деген тҧжырым айтады. Бірақ Йаздидің айтуына қарағанда, Ҽмір 

Темір ҿзі сопылық тариқат мектебінің ҿкілі ретінде Ясауиге деген 

«махаббаты мен фана фи шшайх» принципі негізінде салдырған. Бҧған 
қосарымыз, расында «Ҧлы жеңістер мен жаһандық биліктің» иесі, ҽлем 

ҽміршісі атағына лайық, ҿз иелігінде орын алған ҽулиеге жарасатын кесене 

қайта тҧрғызуды қолға алып, ҿзі архитектуралық жобасын ҽзірлетіп, оған 
Убайдулла Садрды басына жауапты етіп тағайындауынан пірге қызметі мен 

қҧрметін кҿруге болады. 

Неге қазақ жақсылары осында жерленуін қалады жҽне жерленді? 
Ясауидің жерленген жері сопылық таным бойынша «астана» ретінде 

қабылданады. Бҧл тҥсінік яғни «аситан-е саадат» парсы тілінде сҿздік 

мағынасында есік, дҽліз, табалдырық дегенге саяды. Ал терминология 
бойынша «ақиқатқа ашылған қақпа» ретінде қасиетті, киелі саналған. Қожа 

Ахмет Ясауи қасына жерлену қазақ діни танымында адамның о дҥниедегі 

орнын да кепілдікке алу ретінде қаралған. Яғни Ясауидің шарапатынан ҥміт 
етілген. Міне, қазақтың игі жақсылары Ясауидің «астанасы» мен 

«шарапатына» сенген, бҧл жер киелі мекен саналған. Мҧндай таным барлық 

тҥркі халықтарын тҽн. Жалпы тҥркі ислам ҿркениетінде кез келген қаланың 

артында осындай «аситане» мен «шапағат» иесі бір ҽулие жатқаны мҽлім. 
Қазақ игі жақсыларының кесене маңына, Ясауи қасына жерленуінде діни 

қағида жатыр. Астана негізінен осы Ясауи ілімінің басты терминологиясы 

болатын. Бҧл сҿз кейіннен тілімізде, «саяси орталық», «бас қала» деген 
мағына ие болды. 

Неге адамдар Тҥркістанға, Ҽзірет Сҧлтанға келеді? 

Себебі бҧл жер киелі мекен, қасиетті жер. Зиярат орны. Ал зиярат жасау 
діни қағида. Ол қағиданың мҽнінде діни сенім, діни таным, діни сана жҽне 

діни тҽжірибе жатыр. 
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ҦЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ ТАРИХТАҒЫ ОРНЫ 

 
Оспанова Газиза Шерисовна 

Тҥркістан облысы, Созақ ауданы 

      

Барын бағалаған ел ғана қашанда жҥрісінен жаңылмай, тарихқа бағыт 

бере алады. Сондықтан да ҿткеннің ҿнегесі – бҥгінгінің баға жетпес байлығы. 

Қыран ҧшса қанаты талатын, қҧлан жорытса тҧяғы тозатын алапат аумақты 

аттың жалында, тҥйенің қомында тҥн қатып жҥріп тҥс қашпай қорғаған 

бабаларымыз бізге руухани да мҧра қалдыра да біледі. 

Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан бері атаның Ҧлы Дала 

деп, ал бабаларымызды Ҧлы Даланың ҧрпақтары деп атаған. Біз - солардың 

жалғасымыз! Ҧлы дала – тамыры ерте кезден бастау  алып қазіргі кҥнге дейін 

сақталған ҧлы мекен. Сонау заманнан бері тарихын тасқа қашап жазып 

келген, небір нҽубетті бастан ҿткерген Қазақстан осы бірі ҧлы дала 

ҧғымымен біте қайнасып жатыр. Осынау ширек ғасыр ғана тҽуелсіздік 

жылдарында небір оқиғаларды бастан кештік. 

Қилы кезеңдер мен бейтаныс бҿгеттерді басып ҿтіп, ҿз жолымызды 

табуға ҧмтылдық. Бҧл тҧрғыдан келгенде, халқымыздың бірлігі мен 

ынтымағы алдағы  ҿрге алып баратын туымыз, ҧранымыз ҽрі қҧралымыз 

болды. Ҿмірге жаңа ҧрпақ келді. Олар – тҽуелсіздік қағидаттарын тал 

бойларына сіңіріп ҿскен ҿркен, жас толқын. Міне, осы бір кҥнге жету оңайға 

тҥспеді. Сол жолда небір ҧлы тҧлғалар басын қатерге тігіп, ел бірлігін 

сақтауға сҥбелі ҥлес қосқан болатын. Мемлекет басшысы Н.Ҽ. Назарбаевтың 

«Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласы «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламасының жалғасы болып табылады. Берілген мақалада 

Елбасы Қазақстан тарихын жаһандық тарихтағы Ҧлы даланың орнын 

анықтауға мҥмкіндік беретін, біздің жерімізде пайда болған мҽдени 

жетістіктер, қазақ ҧлтының этногенезі, ҧлттық тарихтың кҿкжиегінің 

бағалануы мен зерттелуінің уақыты келгенін атап айтады. 

Мҽдени негізге назар аудармай қоғамдық сананы жаңғырту мҥмкін емес. 

Алға ҧмтылу ҥшін бізге сансыз рухани байлыққа ие болған отандық 

мҽдениетіміздің қайнар кҿзіне тереңірек назар аударуымыз керек. Біз ҿткен 

тарихымызға, мҽдениетімізге ҥлкен қҧрметпен қарауымыз қажет. Бҧл 

мақалада ҧзақ уақыт бойы ҿмір сҥріп жатқан кҿптеген этникалық топтар 

ҥшін ортақ болып табылатын Қазақстан тарихын жан-жақты терең  зерттеген 

абзал.  Осы тҧрғыдан алғанда бҧл бағдарламалық мақалада тарихи, 

философиялық, мҽдени, филологиялық, саяси, ҽлеуметтанулық жҽне басқа да 

ғылымдарға арналған жҧмыс бағыттарының ҥлкен тҧғыры 

айқындалды.Қазақстанның ҧлттық тарихын зерттеудің кеңістігі мен уақытын 

кеңейту аясында Ҧлы даланың жеті қыры анықталды. Олар: Атқа міну 

мҽдениеті; Ҧлы даладағы ежелгі металлургия; Аң стилі; Алтын адам; Тҥркі 

ҽлемінің бесігі; Ҧлы Жібек жолы; Қазақстан – алма мен қызғалдақтың отаны. 

Бҧл қырлар кҿшпенділер мҽдениетінің аймағында пайда болып, бҥгінгі кҥні 
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ҿркениеттің жетістігі болып,  қазіргі кҥнде ҽлемде кеңінен 

қолданылуда.Тарихи сананы жаңғырту бойынша келесі ірі жобалармен 

бастау ҧсынылды: Архив-2025; Ҧлы даланың ҧлы есімдері; Тҥркі ҽлемінің 

генезисі; Ҧлы даланың ежелгі ҿнер жҽне технологиялар музейі; Дала 

фольклоры мен музыкасының мың жылы; Тарихтың кино ҿнері мен 

телевизиядағы кҿрінісі. Ҧлт кҿшбасшысы архив ісіне ерекше назар аударады. 

Архив - халықтың деректі ескерткіші болып табылады, сондықтан «Мҽдени 

мҧра» бағдарламасының табысты жалғасы ретінде жеті жылдық 

бағдарламасын жасауды ҧсынады, онда ежелгі дҽірден қазіргі заманға дейінгі 

кезеңді қамтитын барлық отандық жҽне шетелдік мҧрағаттардың іргелі 

зерттеулері енді.Ҧлы дала ҽл-Фараби, Яссауи, Кҥлтегін, Бейбарыс, Тҽуке, 

Абылай, Кеңесары жҽне Абай секілді ҧлы тҧлғалар шоғырын мақтан 

тҧтуымыз керек. Мемлекет басшысы атақты тарихи тҧлғаларамызға ашық 

аспан астында ескерткіш мҥсіндер қойылатын «Ҧлы даланың Ҧлы есімдері» 

атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын ашу керектігі туралы – жаңа 

бағыт берді. Сонымен қатар, «Ҧлы дала тҧлғалары» атты ғылыми-кҿпшілік 

серияларын жариялау қажет. Менің ойымша жалпы, Ҧлт Кҿшбасшысымен 

белгіленген жҧмыс бағыттары Қазақстанның барлық ғылыми қоғамдастығы 

ҥшін басты бағдар болып табылады. 

Мақалада Қазақстан кҿп ғасырлық тарихқа, ежелгі салт-дҽстҥрлерге ие 

ел екендігін дҽлелдейтін тарихи фактілер келтіріліп, оларды ҧмытпай, 

келешек ҧрпақты ҿз мемлекетінің тарихын мақтан ететіндей тҽрбиелеу 

керектігі айтылады. Атап ҿтілгендей, Ҧлы Жібек жолы халықтар арасындағы 

жаһандық ҿзара тауар айналымы мен зияткерлік ынтымақтастықтың 

қалыптасып, дамуына орнықты платформа болды. Ҧлы Жібекжолының 

тарихы бҥгін де халықаралық ауқымда экономикалықҿркендеу мен мҽдени 

ҿрлеуге септігін тигізіп отыр. 

Ең ежелгі халықаралық сауда жолына 1870 жылы неміс географы 

К.Рихтогафен «Жібек жолы» деген атау берген болатын. Жібек жолы қашан 

пайда болды деген сҧраққа, тарихшы ғалымдар б.з.б. ІІІ-ІІ мыңжылдықтарда  

«Нефрит жолы» жҽне «Лазурит жолы» деген халықаралық сауда жолының 

тармақтары болғанын алға тартады. «Нефрит жолы» Қытай мен Шығыс 

Тҥркістанды байланыстырды, ал «Лазурит жолы» Орта Азиядағы Бадахшан 

тауынан алынған лазуритты (кҿк тасты) батысында Иран, Қосҿзен арқылы 

Сирия мен Мысырға жеткізсе, шығысында Қытайға апарғаны белгілі болып 

отыр. Б.з.б. І мыңжылдықтың ортасында Еуразия қҧрлығының батысы мен 

шығысын байланыстырған «Ҧлы Жібек жолының» бір тармағы «Дала жолы» 

жандана бастады. Егер де Геродот еңбегіндегі жазылған «Дала жолын» 

қағазға карта ретінде тҥсіретін болсақ, Қара теңіз жағалауынан Дон жағасына 

дейін, одан ҽрі савроматтар мекендеген Орал тауы етегінен, Сарыарқаны 

батысынан шығысына кесіп ҿтіп, Ертіс ҿзенінің  жоғарғы ағысы Зайсан 

кҿлінен, Алтай тауына барады. Жол қазіргі Қазақстанның батысынан кіріп 

шығысынан бір-ақ шығады. Бҧл жолмен Батысқа қымбат аң терілері, 

былғары, жібек маталары барса, ал Шығысқа парсы кілемдері, ҽшекей 
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бҧйымдар, қымбат тастар барған. 

«Дала жолымен» б.з.б І мыңжылдықтың ортасында байланыстың 

болғанын, Жоңғар қақпасынан табылған 16 «боспор» теңгесі, Алтайдағы 

б.з.б.V ғасырға жататын Пазырық «патшалық» обаларының бірінен шыққан 

феникс кестеленген жібек кҿрпе жҽне тағы басқа табылған жҽдігерлер 

дҽлелдейді. З.Сҽнікҧлының пайымдауынша, «Дала жолы» тікелей Қиыр 

Шығысты Еуропамен жалғаған ҽрі «Нефрит жолы» мен «Лазурит жолынан» 

бҧрын пайда болған. «Дала жолының» тҧрақты дипломатиялық жҽне сауда - 

экономикалық жолға айналуы б.з.б. 138 жылы Қытай императорының Батыс 

елдеріне жіберген елшілерінен басталады. Елшілік қайтып оралған соң 

Қытайдан батысқа қарай тауар артқан керуендер ағылса, екінші жағынан 

Таяу жҽне Орта Шығыс Азия елдерінен, Орта Азиядан тауарларын тиеген 

керуендер Қытайға барады. Біздің заманымыздың VІ-VІІ ғасырларында 

«Дала жолы» жаңа қарқынмен жандана тҥсті. Оның себебі, Жетісу жерінде 

шетелдік тауарларды кҿп мҿлшерде сатып алуға қабілеті жоғары жҽне Орта 

Азия аумағы арқылы ҿтетін керуен жолын бақылайтын тҥркі қағандарының 

ордасы болды. Алайда, «Жібек жолының» тармақтары ҥнемі бір орында 

тҧрақтап қалған жоқ, ол халықаралық саяси жағдайға байланысты ҿзгеріп 

отырды. Тағы да айта кетерлік бір жайт, ХVІ-ХVІІ ғасырларда «Ҧлы Жібек 

жолының» теңіз жолдарының шығуына байланысты халықаралық маңызы 

ҽлсірей бастаса да біржола жойылып кетпеді. ХVІІІ-ХІХ ғасырларда орта 

ғасырлық бағыттарын біраз ҿзгерткен «Дала жолы», Ресейді Қазақстан 

аумағы арқылы Орта Азиядағы елдермен, Қытай жҽне Оңтҥстік Азия 

елдерімен байланыстырды. Ал ХХ ғасырдың соңында, бҧл жол қайтадан 

халықаралық маңызға ие болып, жаңа қарқынмен дами бастады. 

Жібек жолының ҽлеуметтік-экономикалық, халықаралық қатынастағы 

маңызы. Жібек жолы тек қана сауда жолы емес, сонымен қатар, Еуразия 

қҧрлығының халықтары арасында бейбіт дипломатиялық жҽне экономикалық 

қарым-қатынас орнатқан жол болды. Ҿз кезегінде бейбіт экономикалық 

қарым-қатынастар, кҿп елдердің  шаруашылығын дамытып, ҽлеуметтік ҽл-

ауқатының жақсаруына септігін тигізді. Сауда жолдарының бойларында 

қалалар тҧрғызылып, архитектура, қҧрылыс саласының ҿркендеуіне алып 

келді. Сондықтан да «Жібек жолы» деген атауға «Ҧлы» деген сҿз қосылды. 

Алғашында жібек маталары тек Қытайда ғана ҿндірілсе, біздің 

заманымыздың алғашқы кезінде жібекті Орта Азия, Иран, Византия сияқты 

елдерде ҿндірген, мҧны жол арқылы халықтар ҿндірістегі жетістіктермен 

бҿлісіп, бірінен-бірі ҥйреніп отырды деп айтуға болады. Ҽсіресе бҧл жолмен 

алғашында жеміс-жидек, кҿкҿністер, тҥрлі дҽмдеуіштер сатылса, кейіннен 

сырттан келген, сол  ҿнімдерді, кейбір елдер ҿздерінде ҿсіріп 

шаруашылықтарын жандандыра тҥсірген. Мысалға, алғашында Қытайда ғана 

ҿскен болгар бҧрышы бҥкіл қҧрлыққа тараса, Таяу Шығыс пен Орта Азиядан 

Қытайға жҥзім, қауын, қарбыз сияқты тҥрлі дақылдар барып, сол жақта да 

ҿсіріле бастаған. Испиджаб, Отырар, Талғар сияқты орта ғасырлық 

қалалардан археологтар, фарфордан жасалған ыдыстар, Жерорта теңізі 
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елдерінің ҽдісімен жасалған тҥрлі бҧйымдарды кҿптеп тапты. Ғалымдар 

ондай жҽдігерлердің кҿптеп табылуына байланысты, алғашында бҧйымдарды 

сатып алған болса, кейіннен жергілікті шеберлер де сол бҧйымдарды ҿздері 

жасаған дейді. Орта ғасырда Қазақстан аумағын мекендеген халықтар «Ҧлы 

Жібек жолымен» ҽлемдік саудаға асыл тҧқымды жылқы шығарумен ҽйгілі 

болған. Сол себепті ертедегі деректерде Тҥркі қағанаттарын солтҥстіктегі 

«сҽйгҥліктер патшасы», - деп атаған, ал дамыған орта ғасырда қыпшақ 

жылқылары Орта Азия базарларында аса қымбат бағаланған. 

«Ҧлы Жібек жолының» мҽдениеттердің дамуына қосқан ҥлесі. 

Жоғарыда айтылғандай «Ҧлы жібек жолы», тек сауда ғана емес сонымен 

қатар дипломатиялық қарым-қатынастар, шаруашылықтағы жҽне 

мҽдениеттегі озық жетістіктерді алмасу жолы да болды. Ғалымдардың 

айтуынша Ҥндістанда шыққан будда діні, Қытай мен Орталық жҽне Қиыр 

Шығысқа Орта Азия арқылы Жібек жолымен тараған. Археологиялық қазба 

жҧмыстары кезінде Суяб қаласынан буддалық ғибадатханалар табылса, 

Қойлық қаласынан христиандық (неосториандық бағыттағы) шіркеу 

табылды, ал Тараз қаласының кҿне жҧртынан неостариандық, манихейлік, 

буддалық, мҧсылмандық ғибадатханалар табылған. Табылған 

ғибадатханалардың барлығы бір уақытта қатар ҿмір сҥргендігі байқалады. 

Осыған байланысты, Жетісу мен Оңтҥстік Қазақстан аймағы Жібек жолының 

арқасында тҥрлі діни наным-сенімдер мен мҽдениеттердің тҥйісіп тараған 

ортасы болды деп айтуға болады. Сондықтан қалаларда тҥрлі 

архитектуралық-қҧрылыс ҥлгісіндегі ғимараттар бой кҿтерді. Археологиялық 

ескерткіштердің барлығы қала халықтарының ҽртҥрлі дінде болса да, ортақ 

мҽдениеттерінің болғанын кҿрсетеді. Музыка жҽне би ҿнері де қалыс 

қалмады, буддалық тҽуіп Сюань-Цзян 629 жылы Суяб қаласында болғанда 

жергілікті музыканттар тҥрлі халықтардың музыкалық аспабында ойнап ҿнер 

кҿрсеткендері туралы жазған. Орта ғасырда кҿбіне сауда керуендерімен 

жҥріп ҿнер кҿрсететін ҽнші, биші, кҥйші, акробаттар мен сиқыршы-

фокусшылар ҿте кҿп болған. Оларға ҿнер кҿрсету ҥшін тіл білу аса қажет 

болмады, ҿйткені олар ҿнерін музыка, би жҽне дене қимылдарымен 

кҿрсететін. Қытай билігінде Тан ҽулеті тҧрған кезде Орта Азияның музыкасы 

елде кең тарағаны кҿптеген деректерде айтылады. Қазақстан аумағындағы 

орта ғасырлардағы барлық ірі қалалардан археологиялық қазба жҧмыстары 

кезінде, тҥрлі халықтардың кҿптеген музыкалық аспаптары табылған. 

Қазақстан аумағын мекендеген халықтар «Ҧлы Жібек жолы» арқылы тҥрлі 

этностар арасындағы достық қарым-қатынас пен мҽдени байланыстардың 

қалыптасуының бастауында болып, кейіннен сол байланыстардың дамуына 

зор ҥлес қосқандығын, бҥгінде мақтанышпен айтуға болады. 
Елбасының «Ҧлы даланың жеті қыры» атты жаңа мақаласы «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасының жалғасы болғаны айтылды. Онда Елбасы тарихи 
сананыжаңғыртудың 6 жаһандық жобаны қамтитын нақты бағдарламасын 

ҧсынды. Осы жобаларды іске асыруата-бабалардың кҿп ғасырлық 

мҧрасының ҿзектілігін арттырумен қатар, жалпы, гуманитарлық ғылымдарды 
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дамытуға серпін береді. Ҧлы даланың ҽлемдік тарихтағы орнын жаңа 

қырынан тану, заманауи Қазақстанның сол тарихтың бір бҿлігі екенін сезіну 
қазақстандықтардың отан сҥйгіштік сезімінің артуына, Қазақстанның ҽлемдік 

мҽдениет кеңістігіне интеграциялануына ықпал ететін қуатты алғышарт 

болуы тиіс. 
Сҧлтанбек Қожанов - қазаққа, жалпы тҥркі жҧртына айтулы еңбек 

сіңіріп, ҿшпес із қалдырған ірі тарихи тҧлға. Ол алаш қайраткерлерінің аға 

толқынына жас шағында қолғанат, есейген уағында қамқор болды. Кеңес 
заманында басшылық орындарда отырып, Ахмет пен Міржақып бастаған ҧлт 

зиялыларына ешкімнен тайсалмастан қызмет берді. Сау басына сақина тілеп, 

Мағжан Жҧмабайҧлының ҿлеңдер жинағына алғысҿз жазып, баспадан 
шығартты. Оның ҧйымдастыруымен жарық кҿрген атақты ―Ақ жол‖ газетін 

Сталин ҿзінің тікелей тапсырмасымен жаптырды. Қоқан автономиясы 

тҧсында Мҧстафа Шоқаймен тізе қосып, тҥркі бірлігінің туын кҿтерді. Ҿзбек 
ағайындардың берідегі оннан астам техникалық жоғары оқу орны Сҧлтанбек 

Қожанҧлы ҿз қолымен қабырғасын қалап, тҧңғыш ректоры болған Орта Азия 

мақта-ирригация политехникалық институтынан бҿлініп шықты. Қарымды 
азамат біршама уақыт Ҿзбекстанның мақта шаруашылығына да жетекшілік 

етті.Ол – Тҥркістан республикасының оқу-ағарту саласын, жер-су мҽселесін 

жҽне ішкі істерін басқарған ҥш мҽрте халық комиссары, Қазақ ҿлкелік партия 
комитетінің жауапты хатшысы болды. Ақын, аудармашы, публицист, 

педагог. Тіпті ―Есептану‖ атты оқу қҧралының авторы. 

Бҥкіл саналы ғҧмыры желдің ҿтінде, жардың шетінде ҿткен, есімі мен 
еңбегі ҿзі дҽл болжағандай, республикамыз тҽуелсіздік алған кезеңде ғана 

еленіп-ескеріле бастаған Сҧлтанбек Қожанҧлы 1894 жылы 10 қыркҥйекте 

қазіргі Оңтҥстік Қазақстан облысының Созақ ауданына қарасты Ақсҥмбе 

елді мекенінде дҥниеге келген. 
Ҧлы дала мҽдениеті Жаһандық мҽдениетпен егіз ҧғым. Себебі, 

мҽдениеттің дамып, жетіле тҥсуі, ғылым салаларының эволюциясы қазақ 

халқының ҧлы тҧлғаларымен байланысты екенін айтпаса да тҥсінікті. 
Египетке қҧлдық арқылы сатылып  барған сҧлтан Бейбарыс қыпшақ елінен 

еді. Бейбарыс сҧлтан Мҧсылман дінінің ҿрлеуіне айтарлықтай ҥлес қосып, 

қыпшақ атын «Ҧлы» етті. Отырарда дҥниеге келген ҽл-фараби «2-ҧстаз» 
атанды. Барлық дерлік ғылым саласына ҥлес қосты, дамытты. Ҧлы Абай 

орыс жазушыларымен алғаш болып достық қарым-қатынас орнатып, «Ҧлттар 

достығы» ҧғымын мызғымас берік етті. Шоқан Уалиханов «Ыстықкҿлдің 
географиясын» ең алғаш  картаға тҥсіріп, Алтай-Тянь-Шань тауларын 

зерттегені географияға айтарлықтай ҿзгеріс енгізді. 
Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі. 

1.  А.Г.Максимов, А.С.Ермолаев, Н.Шерьяшев «Тамғалы шатқалының қырма суреттері» 
2. А.И.Левшин «Қырғыз – Қазақ немесе Қырғыз Қайсақ ордаларымен далаларының 

сипаттамасы»1832 жылы жарық кҿрген. 
3. 1707жылы жарық кҿрген С.Ремезовтың «Сібір картасында» қазақ даласындағы 
археолгиялық ескерткіштер туралы жазылған. 
4. П.И.Рычковтың «Орынбор топографиясы»  1774 жыл. 

5. А.Бернштамның 1936-1940 жылдары археологиялық зерттеулер ғылымы. 
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МЫҢЖЫЛДЫҚТАҒЫ ДАЛА МУЗЫКАСЫ МЕН МҼДЕНИЕТІН 

ЖАҢҒЫРТУ 
 

Рахманова Ақмарал Қалмұратқызы 

Тҥркістан облысы, Шардара ауданы,  

Соқпақбаев атындағы жалпы орта мектебі 

 

«Тҥркістан – екі дҥние есігі ғой, 

Тҥркістан – ер тҥріктің бесігі ғой. 

Тамаша Тҥркістандай жерде туған 

Тҥріктің Тҽңірі берген несібі ғой!» 

Ертеде Тҥркістанды тҧран дескен 

Тҧранда Ер Тҥрігім туып ҿскен 

Тҧранның тағдыры бар толқымалы 

Басынан кҿп тамаша кҥндер кешкен – деп, Мағжан ақын осы шумаққа 

бҥкіл тҥркі халқының толғанысын сыйғыза алған.  

Тҥркістан – тарихтың талайын кҿрген кҿне шаһар. Мҧнда тҥркі тілдес 

халықтардың ҿткен ғасырлардағы салты мен санасын ҧмыттырмайтын 

жҽдігерлер сақталған. 

Ҽлемде қазір қай салада болмасын бҽсекелестік орын алуда. Жібек 

жолының бойында жатқан қазақ елінің ҽлем ҿркениетінің дамуында ҿзіндік 

орны бар, тҥркі тілдес елдердің қара шаңырағы ретінде танылған. Міне, 

осыны ҿзімізден бастап, ҧрпақтарымызға, балаларымыздың жадына 

тоқуымыз қажет. Бҧл бір кҥнде, бір реттік емес ҧзақ мерзімде аталып ҿтетін 

іс-шаралар. 

Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында «Ҧлттық салт дҽстҥрлеріміз, ҧлттық рухымыз бойымызда мҽңгі 

қалуы тиіс. Ҽсіресе Ҧлы Даланың ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар ҥні – 

бҧлар біздің рухани мҽдениетіміздің қайнар бҧлағы» деп атап айтқан 

болатын. Ҧлы даланың жеті қыры мақаласында келтерілген деректер мен 

дҽйектер, қҧндылықтар мен мҽдени мҧралар ҧлтымыздың ҽлем 

ҿркениетіндегі орынын айшықтауға бағытталған ауқымды қадам болды деп 

ойлаймын. Мақалада тҥркі ҽлеменің генезисі туралы кеңінен қозғалған. Осы 

бастамамен қайта дҥниеге келген «Мҽңгілік ел»  мҧратының да негізгі ҿзегі – 

Ҧлы дала елін тҥркі халықтарының ата жҧрты ретінде қабылдауға негіздеу, 

тамыры терең ҧлттық мҽдениеттің сақталуын жҽне дамуын қамтамасыз ету. 

«Біз кҿп жағдайда Еуропаға еліктейміз. Еуропа рухани азық беруден қалған, 

енді оларға оны біз бере бастаймыз. Яссауидің ілімі, Шҽкҽрімнің «Ар ілімі» 

Абайдың «Толық адам ілімі». Міне осы қҧнды дҥниелеріміз оларда жоқ. 

Осыларды тез арада жазып бітіруіміз керек. Осы қҧнды дҥниелеріміз арқылы 

адамды жамандықтан тазалайды екенбіз. 

Тҥркістан дегенде ең алдымен Қ.А.Яссауи кесенесі кҿз алдымызға 

кҿріненді. Себебі, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі – тҥркі жҧртының ҿткені мен 

бҥгінін байланыстырып жатқан рухани ҥндестігінің орталығы. Қожа Ахмет 

Яссауи - сопылық ағымның тҥркілік бағытының негізін салушы, ғҧлама. 
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Қожа Ахмет Яссауи қазіргі жинақталған деректерге қарағанда оның 

ҿмірі мен шығармашылығы ҽлі де толық зерттеуді  талап етеді. Бір деректер 

бойынша ол 1103 жылы туылып, енді бір деректерде 1166 жылдар 

шамасында қайтыс болған делінеді. Оның Бҧхар қаласына барып Жҥсіп 

Хамаданидан білім алғандығы туралы дереккҿзді де толық зерттеу қажеттігі 

белгілі. 

Қожа Ахмет Яссауидің ҿмірі мен шыққан тегі, ҿскен ортасы, ҽдеби 

дҽстҥрі туралы мҽліметтер аз сақталған. Бҧған басты себеп, Кеңес ҥкіметі 

кезеңінде Ҧлы ғҧламаның ҿмірі мен шығармашылығы зерттелмей келді, ал 

ҿзі бірыңғай діншіл, мистик ақын, оның шығармалары зиянды деп теріс 

қорытынды жасалды. Сҿйтіп Қожа Ахмет Ясауидің адамгершілік, 

имандылыққа ҥндейтін асыл жырлары жасырын ҧсталып, мҥмкіндігінше 

ҧмыттыру мақсаты кҿзделді. 

Ясауи ҿмірін зерттеуге ҥлкен ҥлес қосқан белгілі зерттеуші 

М.Е.Массон ҿзінің еңбегінде Қожа Ахмет Ясауидің қазіргі Тҥркістан қаласы 

орналасқан мекендегі Яссыда кҿзге тҥсіп, кҿне тҥркі шайхы Арыстан 

бабтың тҽрбиесін алғанын, ҽкесі Ибраһимнің тҥрік нҽсілінен шыққанын 

жазады. Ҧлы бабамыз Ахмет Ясауидің атын асқақтатып, кҥллі дҥниеге 

мҽшһҥр еткен аса баға жетпес асыл еңбегі «Диуани хикмет»-«Ақыл 

кітабы». Осы атақты еңбек Қазан тҿңкерісіне дейін ҽлденеше рет басылып, 

жҧртшылық игілігіне айналған. Атап айтқанда 1887,1901жж. Қазан 

қаласында, ал 1897жҽне 1901жж. Стамбулда ҿз алдына жеке-жеке кітап 

болып жарық кҿрді. 

Диуани хикметте адамзаттың жарық ҽлеміндегі жарқын ҿмірімен бірге, 

бақи дҥние, мҽңгілік екінші ғҧмыры да жан-жақты терең талданып, ҽр 

қырынан сҿз болады. Бҧл ретте сегіз пейіш, жеті дозақтың да шынайылығы, 

олардың ҿзіндік ерекшелігі айтылады. Бес уақыт намаз, отыз кҥн оразаны 

қаза қылмай, жетім-жесірге қарайласып, кісінің ақысын жемей, біреуді 

ҿсектеп, біреуді кемітпей сыйлаған адал адам Алланың шапағатына 

бҿленбек. 

Аса ойшыл жанның біздерге қатты ескертіп тапсырып кеткен ең бір 

аяулы ҿсиеті – адал еңбек. Кімде-кім аянбай жҧмыс жасап тер тҿксе, ол 

жанның бағы ҽйтеуір бірде болмаса, бірде жанады. Ол туралы ғҧлама ақын 

былай деген: 

Зар жылаңыз,зар еңреңіз, рақымы келсін, 

Адассаңыз рақымы келіп жолға салсын. 

Қызмет қыл, Пірмҧған қолыңды алсын 

Еңбек еткен мҧратына жетер достар! 

«Диуани хикмет». 

Ҿзін бҧғаулап, босатпай тҧрған арам ой, жасанды пиғылдан арылу ҥшін 

ҧлы бабамыз былайша тебіренеді, 

Қҧл Қожа Ахмет, Хақтың атын есте сақта 

Хақтан қорқып, тынбай жылап, тҥнде жатпа 

Намаз оқып, ораза ҧста ҽр ақшамда 
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Солайболыпмҧратымажеттім менҽ. 

«Диуанихикмет». 

Қожа Ахмет бабамыз «... пенденің ешқайсысы да дҥниенің тҥбіне 

жеткен емес, сол себепті бір жаратушыдан жалбарынып кешірім ҿтінсін» 

дей келіп, 

Сенен бҧрын жарандарың қайда кетті 

Бҧл дҥниеге кҿңіл бҿлмей жылап ҿтті, 

Ғҧмырлық тҽмҽм болды,нҽубет саған жетті, 

Кҥнҽң ҥшін тҽубҽ қылғыл, Ей,батшағар! 

«Диуанихикмет». 

«Диуани хикметтің» қай бетін ашсақ та, оның ҽрбір сҿзінің астарынан 

ҧлылық, парасаттылық, даналықтың ішкі иірімдері, ел жҧртын адалдыққа 

бастаған меруерттей мҿлдір сезімдер байқалып тҧрады. 

Қожа Ахмет Яссауи туралы алғашқы мақалалар орыс ҽскерлері 

Тҥркістанды алғаннан кейін-ақ кҿріне бастады. Ол мақалалардың негізгі 

тақырыбы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен ондағы  араб жазулары, 

кімдердің жерленгендігі, діни қызметшілері туралы болды.  Бҧл 

зерттеулерде Ясауидің рухани мҧрасына терең де толық ҥңіліп зерттеу 

мақсаты болмады. 

Кеңес ҥкіметі орнағаннан кейін, Яссауиге, сопылық ілімге қатысты 

зерттеулер мҥлде тоқтатылып, олар тек кесененің сҽулет ерекшелігіне қарай 

ойысты. Яссауи мҧрасын толық зерттеулер шетелдік ғалымдар тарапынан 

жҥргізілді. Ҽсіресе, тҥрік ғалымы Фуад Кҿпрҥлҥнің «Тҥрік ҽдебиетіндегі 

алғашқы сопылар» атты еңбегі кҥні бҥгінге дейін ҿзінің қҧндылығын 

жойған жоқ. Ол Қожа Ахмет Яссауи мен оның рухани мҧрасы, тариқаты 

туралы жазылған алғашқы еңбек болатын. 

1990 жылдары Қазақстан мен басқа Орта Азия мемлекеттері тҽуелсіздік 

алғаннан кейін Яссауидің рухани мҧрасына деген қызығушылық кҥрт артты. 

Қазақстан мен Ҿзбекстан ғалымдары біршама белсенділік танытып, 

«Диуани хикмет» аудармаларын баспадан шығарды. Қожа Ахмет Яссауидің 

ҿміріне, рухани мҧрасына қатысты жаңа зерттеу мақалалары жарияланып, 

жаңа дереккҿздері ғылыми айналымға енгізілді. Жалпы, Яссауи тағылымы 

мен рухани мҧрасы  адамзат баласының бойына тазалықты, имандылықты, 

ҧқыптылықты дарытады.[kk.wikipedia.org]. 

Міне, осы Яссауи тағылымы мен рухани мҧрасын шетелдің ғалымдар 

емес, ҿзіміз дамытып, тарихшыларымыз зерттеп, халыққа тереңінен 

танытуымыз қажет. Ол ҥшін біздің елімізде кҿптеген іс шаралар ҿткізілуде. 

Жыл сайын «Ҽзірет Сҧлтан» мешітінің жҽне халықаралық Қазақ Тҥрік 

университетінің ҧйымдастыруымен оқушылар арасында Қожа Ахмет 

Яссауидің ҿмірі, шығармашылығы, хикметтері туралы тҥрлі деңгейдегі 

байқаулар ҧйымдастырылып, ҿткізіліп келеді. 

Қазақстанның ежелгі Астанасы Тҥркістан халқымыздың рухани 

орталығы ғана емес, бҥкіл тҥркі ҽлемі ҥшін киелі орын болып саналатынын 

айтқан Елбасы Тҥркістанды дамыту жайына тоқталды. 2012 жылы Астана 
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қаласын тҥркі ҽлемінің мҽдени астанасы деп жариялады. Қҧрамына 14 ел 

мҥше болған ТҤРКСОЙ ҧйымы алғаш рет   бҧлай аталуда. Бҧл дҽстҥр 

Тҥркияның Ескішахар, Татарстанның Қазан, Тҥркіменстанның Мары, 

Ҽзірбайжанның Шеки қаларында жалғасып, Қазақстанда екінші рет тҥркі 

халқының мҽдени орталығына айналып отыр. Тҥркі ҽлемінің 2017 жылғы 

мҽдени астанасын таңдау Тҥркістан қаласына тҥсті. Тҥркі ҽлемінің 2017 

жылғы мҽдени астанасының ашылу салтанаты Ҧлыстың ҧлы кҥні Наурыз 

мерекесімен тҧспа-тҧс келуі де тегін емес. Наурыз – рухани мереке, салт-

дҽстҥрдің жаңғыратын кҥні. Бҧл кҥні кҥн мен тҥн теңеліп, табиғат оянады, 

жаңа тіршілік басталады. Жаңа кҥнді ҽдет-ғҧрпы ҧқсас, танымы бір 

бауырлас елдер бірге қарсы алады. 

Тҥркі ҽлемі, тҥркінің тегі, ҿткен тарихы – ҽлі талай зерттеу мен 

зерделеуді қажет ететін тҥпсіз дҥние. Жердің бетін мекендейтін барлық 

тҥркітілдес бауырлас халықтар тҥркі ҧғымы ҿз тамырын, ҿз тегін 

танытатынқасиетті ҧғым. Қазақстандағы халықаралық тҥркітану 

орталығының тҿрағасы Ерден Қажыбектің айтуынша қазіргі тҥркологияның 

алдында тҧрған мҽселелер ҿте кҿп. Ҿкінішке қарай, оның барлығы да 

шешілмей жатқан, кезек кҥттірмейтін ең кҿкейкесті мҽселелер екен. 

Тҥркология бойынша қай жағынан алсаңыз да, қолға алынуы тиісмҽселелер 

қыруар. Тіл жағынан алсақ та, мҽдениет, тарих жағынан алсақта. Тіл 

жағынан келетін болсақ, кҥні бҥгінге дейін қазақ тілінің ҿзінің тҿл 

грамматикасы жоқ. Орыс тілінің грамматикасын алдық та, ҿзімізге аудара 

салдық. Ҿзіміздің табиғатымызға сҥйеніп бір грамматика жасамадық. 

Тҥріктерді алсақ оларда да дҽл солай. Олардың грамматикасы Еуропа 

грамматикаларының кҿшірілген нҧсқасы. Ескі тарихымызды алсақ 

Қазақстанды бҥкіл тҥрік халқы ата жҧрт деп атайды. Бізден якут шықты, 

бізден халықтар кҿшіп, ҽзірбайжан пайда болды. Жҥздеген ҧлттар, 30-40 тан 

астам м емлекет шықты. Тҥркияның тарихы 3-4 мың жылдық, қасымыздағы 

Ҿзбекстан ҿзінің мемлекет қҧрғанынығ 3 мың жылдығын тойлады. 

Кҿршіміз қырғыздар мысалы,и осыдан 5-6 жыл бҧрын қырғыз мемлекетінің 

2200 жылдығын ресми тҥрде тойлады. Ал біз болсақ, кеше ғана біздің 

бабаларымыз Жҽнібек пен Керей атасынан кҿшіп, Моңғолияға барғанда 

қазақ хандығы пайда болды деп жҥрміз. Неге? Ең бірінші қазақ таихын 

жазған ғалымдарымыз жаппай атылған, ҿлтірілген, кітаптары ҿшірілген 

дейді, –  Ерден Қажыбек. 

Ғалымдардың айтуынша, қазір ҽлемде ҧлттар арасында мҽдениет 

алмасып, тіл соғысы жҥріп жатыр екен. Демек қай ҧлттың тарихы тереңінен 

зерттеліп, мҽдениеті ертерек дамыса сол басымдық танытып, ҿмір сҥруін 

жалғастырады. Ал қазақ тілі мен мҽдениеті сол текетірестің ортасында 

қалып отыр. Алып мемлекеттер бола, ҿздерінің ҿміршеңдігін кҥшейту ҥшін 

кҥшейту ҥшін соғыссыз, тілі мен мҽдениеті арқылы басқыншылық жасап 

жатыр. Яғни, бҽсекелестік кҥшейіп келеді. Дҽл қазіргі уақытта қазақ тоғыз 

жолдың торабында тҧр. Ҽлемде адам капиталын дамыту арқылы мемлекет 

дамиды, тілін сақтап қалу арқылы ҧлт болып қалыптасады. Осы мақала осы 
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уақытқа дейін мойындалмай келген дҥниелерді игеруге, меншіктенуге, 

ҥйренуге, келешек ҧрпаққа ҿзіміздің тарихы терең ҧлт екенімізді дҽлелдеп, 

негіздеп беруге жол ашып отыр. 30 елдің қатарына кіру ҥшін ҽлемдік 

ҿркениетке қосқан ҥлесің де мол болуы керек. Ал енді біз қандай  ҥлес 

қосқанымызды «Ҧлы даланың жеті қыры» тҥгендеп беріп отыр. 

Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласында, 

Қазақстан - кҥллі тҥркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». Бҥгінгі 

қазақтың сайын даласынан ҽлемнің ҽр тҥкпіріне тараған тҥркі тектес 

тайпалар мен халықтар басқа елдер мен ҿңірлердің тарихи ҥдерістеріне 

елеулі ҥлес қосты.   Осыған байланысты, «Тҥркі ҿркениеті: тҥп тамырынан 

қазіргі заманға дейін» атты жобаны қолға алу қажет. Бҧл жоба аясында 2019 

жылы Астанада Тҥркологтардың дҥниежҥзілік конгресін жҽне ҽртҥрлі елдер 

музейлерінің экспозицияларына ежелгі тҥркі жҽдігерлері қойылатын Тҥркі 

халықтарының мҽдени кҥндерін ҧйымдастыру керек. Сондай-ақ, 

Википедияның ҥлгісінде Қазақстанның модераторлығымен Тҥркі 

халықтарына ортақ туындылардың бірыңғай онлайн кітапханасын ашу да 

маңызды. Сонымен қатар, жаңа облыс орталығы ретінде Тҥркістанды 

дамыту барысында оның халықаралық аренадағы беделін жҥйелі тҥрде 

арттыру қажет. Қазақстанның ежелгі астанасы халқымыздың рухани 

орталығы ғана емес, сондай-ақ, бҥкіл тҥркі ҽлемі ҥшін киелі орын болып 

саналады делінген. 

Сонымен қатар, мыңжылдықтағы дала музыкасы мен мҽдениетін 

жаңғырту ҥшін Н.Ҽбішҧлы «Дала фольклоры мен музыкасының мың 

жылы» жобасы аясында «Дала фольклорының антологиясын» жасау 

керектігін атап ҿтеді. «Мҧнда Ҧлы дала мҧрагерлерінің ҿткен 

мыңжылдықтағы халық ауыз ҽдебиетінің таңдаулы ҥлгілері - ертегілері, 

аңыз-ҽфсаналары, қиссалары мен эпостары жинақталады. Сонымен қатар, 

қазақтың қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай жҽне басқа да дҽстҥрлі 

музыкалық аспаптарымен орындауға арналған маңызды туындылар 

топтамасын - «Ҧлы даланың кҿне сарындары» жинағын басып шығару 

қажет», - дейді кҿшбасшы. ҚР тҧңғыш Президентінің пайымдауынша, Ҧлы 

Даланың фольклоры мен ҽуендері заманауи цифрлық форматта «жаңа 

тыныс» алуға тиіс. Бҧл жобаларды жҥзеге асыру ҥшін кҿшпенділердің бай 

мҧрасын жҥйелеуге қабілетті ғана емес, сондай-ақ, оның ҿзектілігін арттыра 

алатын отандық жҽне шетелдік кҽсіби мамандарды тарту маңызды. «Біздің 

мҽдениетіміздің негізгі сюжеттерінде, кейіпкерлері мен сарындарында 

шекара болмайды, сол себепті оны жҥйелі зерттеп, бҥкіл Орталық Еуразия 

кеңістігі мен барша ҽлемде дҽріптеуге тиіспіз. Ауызша жҽне музыкалық 

дҽстҥрді жаңғырту қазіргі заманғы аудиторияға жақын ҽрі тҥсінікті 

форматта болуы керек», - деп жазады Нҧрсҧлтан Назарбаев. Музыкалық 

дыбыстар мен ҽуендер табиғи аспаптармен ғана емес, олардың заманауи 

электронды нҧсқалары арқылы да шығарылатындығын атап ҿтеді. 

«Сонымен қатар, фольклорлық дҽстҥрдің ортақ тарихи негіздерін іздеу ҥшін 

Қазақстанның тҥрлі ҿңірлері мен ҿзге елдерге бірнеше іздеу-зерттеу 
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экспедицияларын ҧйымдастыру қажет екенін айтты. [Рavlodarnews.kz веб-

сайты]. Осы тҧрғыда қазақтың кең жазиралы даласында ауыздан ауызға 

жеткен ертегілер, аңыз - ҽңгімелер, музыкаларды жандандырып, жаңа ҥлгіде 

халыққа ҧсынуымыз қажет. Балапан телеарнасынада кҿрсетіліп жатқан 

«Қоңыр қаз» анимациялық, музыкалық кҿрсетілім бойынша ҿсіп келе 

жатқан ҿскелең ҧрпағымыз тҽлім алуда.  Кҥні кеше ғана Тҥркістан 

облысының тапсырмасы бойынша  Ішкі саясат басқармасының 

ҧйымдастыруымен «Ogsyz ogigasy» туралы анимациялық фильм кҿрерменге 

жол тартты. 17 сҽуір кҥні Turkistan media орталығында «Қызғалдақты 

қорғайық» тақырыбында брифинг ҿткізілді. Кейін осы жоба Шардара 

ауданында да жалғасын тапты. Қазақтың ҧлттық аспаптарын баяғы «Ақсақ 

қҧлын» мультфильміндегі оқиғаны баяндағандай қоңыр ҥнін сойлетіп, Асан 

қайғының қыл қобызымен адам бойындағы жаман қасиеттерден арылтуға 

бағыттауымыз керек. Шҽкірім Қҧдайбердіҧлының «Бҧл ҽн бҧрынғы ҽннен 

ҿзгерек»  деген тамаша ҽнін эстрада ҽншісі Тамара Асар жаңа ҥлгіде 

орындап жҥр. Ҧлы даланың жеті қырын қарапайым адамнан бастап ҽнші 

болсын, мҧғалім болсын, спорт саласының қызметкері болсын ҿз ҥлестерін 

қосуы керек деп ойлаймын. 

Ҧлы даланың жаһандық тарихтағы алатын орны 

Елбасы «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласында еліміздің 

тарихындағы айтулы оқиғалар мен соңғы жылдары табылған тарихи 

жҽдігерлердің маңыздылығын атап ҿтіп, ҧлттық тарихымыз арқылы тҥп 

тамырымызды білуге, Ҧлы даланың жаһандық тарихтағы алатын орнына 

жаңа кҿзқараспен қарауға мҥмкіндік туғанын айтты. 

Бҧл маңызды мақаласында Мемлекет басшысы нақты ғылыми 

деректерге сҥйеніп, кҿпқырлы тарихымызды терең тҥсініп, бҥгінгі сан алуан 

этностарға ортақ Қазақстанның тарихындағы қайғылы оқиғалар мен 

сҧрапыл соғыстар, саяси қуғын-сҥргін мен ҽлеуметтік сынақтарды 

ҧмытпауға шақырды. Қазақстанның жерінде кҿптеген материалдық 

мҽдениеттің пайда болғанын да айтып, кҿне жылнамалардан арғы ата-

бабаларымыздың саяси жҽне экономикалық тарихтың беталысын 

ҿзгерткенін кҿреміз деді. Елбасының мақаласында баяндалған - Атқа міну 

мҽдениеті, Ҧлы даладағы ежелгі металлургия, Аң стилі, Алтын адам, Тҥркі 

ҽлемінің бесігі, Ҧлы Жібек жолы, Қазақстан – алма мен қызғалдақтың 

Отаны - атты Ҧлы даланың жеті қыры халқымыздың ҿткені мен бҥгінінен 

сыр шертіп, тарихы сананы жаңғыртады, терең зерттеуді талап етеді. Оның 

негізінде бірқатар ауқымды жобалар басталады. Елбасы айтқандай, бҧл 

жобалар «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасына айналады. 

Болашақ ҧрпаққа ҿткеніміз жҽне ортақ қҧндылықтарымызды таныту 

арқылы тҿл тарихымызды жаңғыртып, рухани тҧғырымызды нығайтып, 

ҧлттық мҽдениетімізді ҧлықтап отыруымыз міндет. Елбасының тарихқа 

деген қҧрметін бағалай отырып, ҧлттық тарихымызды жастарға 

танытуымыз қажет. Осы маңызды баршаға ортақ істе жҧмыла еңбек етсек, 

Ҧлы даламыздың мызғымас мемлекетке айналатынына сеніміміз зор. 
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Тарихтың ҿткен ҿмірден сыр шертіп қана қоймай, жарқын болашаққа 

да қызмет ететіні айқын. «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы арқылы кҿп 

адамдар біздің тарихымыздың тереңде жатқанын, оның айшықты да 

айбарлы екенін тҥсінді. Тарих ешқашан ҧмыт болмауы керек. Ҿткеніңді 

сараламай болашағыңның бҧлыңғыр болатыны анық. Біздің елдің салт-

дҽстҥрлері дала тарихымен тығыз байланысты, сол себепті барымызды 

бағалап, қадірлеп білейік.Елбасы мақаласында айтылған ойларды негізге 

ала отырып болашақта осы салаға барымды сарқып беріп, елдің дамуына 

ҥлес қосамын жҽне ҽрбір жалындаған жастың негізгі мақсаты осындай 

болуы керек деп есептеймін. 
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Аннотация 

Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында «Ҧлттық салт дҽстҥрлеріміз, ҧлттық рухымыз бойымызда мҽңгі қалуы 

тиіс. Ҽсіресе Ҧлы Даланың ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар ҥні – бҧлар біздің 

рухани мҽдениетіміздің қайнар бҧлағы» деп атап айтқан болатын. 

Тҥркі ҽлемі, тҥркінің тегі, ҿткен тарихы – ҽлі талай зерттеу мен зерделеуді қажет 

ететін тҥпсіз дҥние. Жердің бетін мекендейтін барлық тҥркітілдес бауырлас халықтар 

тҥркі ҧғымы ҿз тамырын, ҿз тегін танытатын қасиетті ҧғым. 

Бҧл маңызды мақаласында Мемлекет басшысы нақты ғылыми деректерге сҥйеніп, 

кҿпқырлы тарихымызды терең тҥсініп, бҥгінгі сан алуан этностарға ортақ 

Қазақстанның тарихындағы қайғылы оқиғалар мен сҧрапыл соғыстар, саяси қуғын-

сҥргін мен ҽлеуметтік сынақтарды ҧмытпауға шақырды. 

Елбасы айтқандай, бҧл жобалар «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасына 

айналады. Болашақ ҧрпаққа ҿткеніміз жҽне ортақ қҧндылықтарымызды таныту 

арқылы тҿл тарихымызды жаңғыртып, рухани тҧғырымызды нығайтып, ҧлттық 

мҽдениетімізді ҧлықтап отыруымыз міндет. 

Абстракт 

Н.Назарбаев в программной статье «Ориентация на будущее: духовное 

возрождение» «Национальные традиции, национальный дух должны оставаться в нас 

навсегда. Особенно голоса предков из глубин Великой степи являются источником нашей 

духовной культуры ». 

Тюркский мир, тюркское имя, история прошлого - это неопределимый мир, 

который еще предстоит изучить и изучить. Все тюркоязычные народы, населяющие 

Землю, сталкиваются с представлением о тюркском языке как о бесплатной священной 

концепции. 

В этой важной статье глава государства призвал глубже понять нашу 

многоплановую историю и призвал не забывать трагические события и жестокие войны 

в истории Казахстана, политические репрессии и социальные процессы. 

По словам президента, эти проекты станут продолжением программы «Духовное 

возрождение». Наш долг - возродить нашу историю, укрепить нашу духовную основу и 

поддержать нашу национальную культуру путем преобразования наших будущих 
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поколений и наших общих ценностей. 

Abstract 

N.Nazarbayev in the program article "Orientation to the future: spiritual revival" 

"National traditions, national spirit must remain in us forever. Especially the ancestors' voices 

from the depths of the Great Steppe are the source of our spiritual culture. " 

The Turkic world, the Turkic name, past history - is an indefinable world that needs to be 

explored and studied yet. All the Turkic-speaking peoples inhabiting the Earth face the notion of 

Turkic as a sacred concept that is free of charge. 

In this important article, the Head of State called for a deeper understanding of our 

multidimensional history and urged not to forget the tragic events and fierce wars in the history 

of Kazakhstan, political repressions and social trials. 

As President said, these projects will become a continuation of the "Spiritual Renaissance" 

program. It is our duty to revive our history, to strengthen our spiritual foundation and to uphold 

our national culture through the transformation of our future generations and our common 

values. 

 

 

ТҤРКІСТАН-ТҤРКІ ҼЛЕМІНІҢ ГЕНЕЗИСІ 

 
Ерназарова Асия Усербаевна 

Тҥркістан облысы, Сарыағаш қаласы, 

№ 60 жалпы орта мектебі 

 

Тҥркістан – Қазақ хандығының астанасы болған тарихи, мҽдени қала. 

Тҥркістан –Қазақстанның ғана емес, адамзат тарихында орны бар мекен. 

Тҥркістанның тҥркі ҽлемі ҥшін маңыздылығын ҽлемде ең кҿрнекті тҥрде 

қазақ ақыны Мағжан Жҧмабаев айтқан.Оның Тҥркістан деп аталатын  

поэмасының алғашқы шумақтары былай деп басталады. 

«Тҥркістан екі дҥние есігі ғой, 

Тҥркістан ер тҥріктің бесігі ғой. 

Тамаша Тҥркістандай жерде туған, 

Тҥріктің тҽңірі берген несібесі ғой»деп, ақын осы бір ғана шумаққа бҥкіл 

тҥркі халқының толғанысын сыйғыза алған. 

Қандас қазақты былай қойғанда кҿптеген тҥркі тілді халықтардың 

ҿкілдері Тҥркістан топырағын тҧмар етіп, тҥйіп алып жҥретіні, Тҥркістан 

ҿлкесі туралы сҿз болғанда елең етіп, бетіңе жалт қарамайтыны кемде –кем.  

Сағымды замандардың сарғайған тарихынан сыр суыртпақтайды. 

Себебі,Тҥркістан ҿлкесі есте жоқ ежелгі замандардан тек қазақтарға ғана емес, 

иісі тҥркі жҧртына, қасиетті мекен болып саналған.Кҿшпелі ел ҧрпақтары 

рухани тазару мақсатында алыс жерлерден осы ҿлкені бетке алып, сапарға 

шыққан, осы уҽлиатта сҥйектері жатқан ҽулие-ҽнбиелер мен қасиетті жерлерді 

тҽу еткен, ҽруағына арнап қҧрбандық шалып, арман мҧңын айтып, жақсы 

тілектер тілеген. Мыңдаған жылдарға созылған бҧл ҥрдіс біздің заманымызға 

жақындағанда ислам дінінің ықпалы кҥшеюіне байланысты оны «Хазреті 

Тҥркістан» немесе «Кіші Мекке» деп атаған. Ҿздерінің зияраттарын «кіші 

қажылық» деп атай бастағаны да бҥгінгі кҥні белгілі. Оның басты себебі, 

жергілікті тҥркі жҧртының ислам дінін қабылдай бастауы болатын. Саясатқа 
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бодан Республикамыздағы ҧлттық тҿл тарихқа қатысты жҽдігерлерді, 

халықтық қҧндылықтарды кҿзден таса, кҿңілден ҧмыт қалдыруға бағытталған 

кеңес ҥкіметі идеалогиясы кезеңінде бабаларымыз ғасырлардан ғасырларға 

сатылап жеткерген киелі мектендер, ҽулие орындар басына тҧрғызылған 

кесенелер мен белгілер тозып, кейбіреулері жермен –жексен болды. Тағдыр 

талқысына душар болып, тҧрмыстың тҥрлі тартуынан тарыққан халық сонда 

да, Алпамыстың ҽкесі Байбҿрі тілек тілеп барған осынау бабай тҥркі Шашты 

Ҽзіз сынды қасиетті мекендерге тҥн жамылып тығылып баратын, қҧрбандық 

шалып, арман-зарын айтып тілек тілейтін. Тарихи деректер бойынша, 

Тҥркістан атауы «тҥркілер елі, мекені» деген мағынаны білдіреді.Тҥркістан –

Орта Азия мен Тҧран даласындағы ең кҿне қала.Бҧл қала еліміздің оңтҥстік 

аймағында орналасқан.Шығысында тарихи қала Отырар, батысы Жаңақорған 

(Қызылорда) Солтҥстігінде Созақ, Кентау қаласымен шектесіп жатқан киелі 

жер.Тҥркістан қаласы қазақ халқының тарихымен тығыз байланысты.Қаланың 

іргетасы V-VІ  ғасырларда қаланып, атауы бірнеше рет ауысқан.Негізінен 

алғашқы атауы –Шавғар саналады.Шавғар қаласы пайда болғаннан кейін оның 

аймағында Қарнақ, Шағылжан, Қарашық, Шур (Сури) қалалары бой 

кҿтерген.Тарихи деректерге сҥйенсек Шавғар қаласы арқылы Ҧлы Жібек 

жолының бір тармағы ҿткен. Ҧлы Жібек жолы- ҽлемдік ҿркениет тарихындағы 

неғҧрлым елеулі жетістіктердің бірі.Ҧлы жібек жолы Шығыс пен Батысты 

байланыстырып, қалалардың тіпті жаңа мемлекеттердің пайда болуына ҿзіндік 

септігін тигізген. Бҧл жолдары арқылы  саудагерлер қымбат маталар, асыл 

тастар, алтын мен кҥмістен жасалған заттар тасымалдаған. Ясы қаласы ХІV 

ғасырда тҥркі тілдес халықтардың діни орталығына айналды.ХV ғасырдан 

бастап Ясы қаласы Тҥркістан деп аталды. 

Тҥркістан – V-VІ ғасырларда іргетасы қаланған.Есім ханнан бастау алып, 

ХІV-ХVІІІ ғасырларда қазақ хандығының астанасы болған.ХІV ғасырда Ақсақ 

Темір іргетасын қалаған.Тҥркістан – Ҽбу Ханифа мҽзхабын ҧстанған тҥркі 

жҧртының қасиетті діни орталығы саналды.Ҽсіресе, Қожа Ахмет Яссауи 

қалыптастырған сопылық ағым осы Тҥркістан арқылы ҽлемге тарады. 

«Сайрамда сансыз баб, Тҥркістанда тҥмен баб, Отырарда отыз баб» деген сҿз 

бекер айтылмаған.Ал ҽр елдің ҽр жердің киесі мен қадірі болады десек, 

Тҥркістан  да ғажайып орындар бар.Оның дҽлелі ретінде осы аймақта 

орналасқан, тарихқа аты алтын ҽріппен жазылған қасиетті Арыстан баб, Қожа 

Ахмет Яссауи, Ҥкаша ата, Домалақ ана,Қарашаш ана, Кҿк тонды ата  

кесенелері жҽне т.б киелі орындарды атап айтсақ болады.Тҥркістан ҧлы 

тҧлғалар мекені.Себебі, мҧнда қазақ тарихы мен хандығының негізін салушы 

тҧлғалар жерленген. 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі – тҥркі жҧртының ҿткені мен бҥгінін 

байланыстырып жатқан рухани ҥндестігінің орталығы іспетті. Тҥркістан 

қаласында ХІVғасырдың соңында тҧрғызылған архитектуралық ғимарат. Қожа 

Ахмет Яссауи дҥние салғаннан кейін халықтың кҿп жиналуымен ҿзіне арнап 

соғылған кішкене мазарға жерленеді. ХVІІІ ғасырда да Қожа Ахмет Яссауи 

кесенесі қазақ билеушілерін жерлейтін орын болып қала берді.Тҥркістанда 
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Тҽуке, Жолбарыс, Ҽбілмҽмбет, басқа да хандар жерленді.Ахмет Яссауи 

ҿлеңдері қҧнды ҽдеби ескерткіш, кейіннен қазақ халқының қҧрамына енген 

қыпшақ, оғыз, қарлҧқ сияқты кҿне тҥркі тайпалары зерттеудің кҿзі болып 

табылады.Яссауи ілімінің арқасында Мансҧр ата,Ҽбдімҽлік ата, Ахи Эвран, 

Қажы Бекташ Уҽли, Мҽулана Жалаладдин Рум мен Юнус Эмре сынды тҥрік 

руханиятының кҿрнекті тҧлғалары ҿсіп шықты. Тҥркістан-стамбҧлдықтар 

ҥшін, тҥріктер ҥшін ҿте маңызды қала. Халық аңыздарында Тҥркістандағы 

ҽулиенің аруағына атақты қолбасшы, бҥкіл шығысты тітіренткен Ақсақ 

Темірдің айрықша сыйлап ҿткені айтылады.Оның ҽмірімен Ахмет Яссауи 

қайтыс болғаннан екі жҥз жыл кейін қирап бітуге таянған кішкене ғана 

мазардың орнына, дҥниежҥзілік сҽулетҿнері орнатылды. 

Тарихи мҽдени «Ҽзірет сҧлтан» қорық-мҧражайының территориясында 

164 атақты тҧлғалар жерленген.Олар ҽртҥрлі заманда ҿмір сҥрген кҥллі қазақ 

халқының игі жақсылары.Кесенеде қазақтың Қаз дауысты Қазыбек би, 

Абылай хан, Есім хан, Хақназар хан, Тҽуке хан, Шығай хан, Жҽңгір хан, 

Қанжығалы Бҿгенбай, Тобықты Мамай, Қоңырат Сырғақ жатыр. 

Біздің заманымызға жеткен тарихи тҧлғаның бірі-Қарабура ата. 

Қожа Ахмет ҽулие дҥниеден ҿткенде ҿзін арулап, жуып, жер ана 

қҧшағына беретін Қарабура ҽулие екендігін жариялайды. 

Кҿк тонды ата. Бҧл ғҧлама ғалым, жергілікті елдің айтуына қарағанда 

Қожа Ахмет Яссауи мен айтысу ҥшін қырық есекке діни кітаптар артып, 

Бағдаттан арнайы іздеп келіпті.Ҥстіне кілең кҿк тҥсті киім киіп жҥретіндіктен 

Кҿк тонды ата деп аталған.Ҿзінің шын есімі Имам Марғҧзи. Ҧлты парсы 

Марғҧзи Қожа Ахмет Яссауи мен қырық кҥн, қырық тҥн айтысады.Сҿйтіп ҿле 

–ҿлгенше Қожа Ахмет ҽулиеге қарсы келмейді.Ахмет Яссауи дҥниеден 

ҿтерінде «Кҿк тонды ҽулием, сен елге келген кҿк жҿтелді айдаушы бол, 

менңің шығыс жағымнан орын ал» деп батасы батасын беріпті.Содан кейін 

Имам Марғҧзи осы кҥнгі Тҥркістан қаласынан 8 шақырым қашықтықтағы 

Шобанақ деген жерді ҿзі қалапты. 

Қарашаш ана кҥнбезі ХІІІ-ХІV ғасырларда Қожа Ахмет Яссауидің анасы 

Қарашаштың басына тҧрғызылған ескерткіш.Яссауи ҿмір сҥрген заманда 

сопылық ғҧмырдың шырқау шыңы, пақырлық ҿмір саясатына ҧласатын.Олар 

ҿз жҥректерін пҽктендіру арқылы Алланың ықыласы тҥскен пендесіне белгілі 

дҽрежеде берілетін қҧдайлық ішкі ілімді игерді. 

Бҥгінгі таңда Тҥркістан қаласын Ҽзербайжанның Шеки қаласында ҿткен 

«ТҤРКСОЙ» тҧрақты кеңесінің 34-отырысында Тҥркі ҽлемінің 2017 жылғы 

мҽдени астанасы етіп бекітті. Қазақстан Республикасы тарапынан ҽлемдік 

мҧраның ҽуелгі тізіміне алғаш ҧсынған ескерткіш Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 

болды. Парижде 2003 жылдың 30 маусым-5 шілде аралығында болған 27-

сессиясында Қожа Ахмет Яссауи  «ҽлемдік мҧра тізімі» қатарына қосылды. 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі – ЮНЕСКО-ның мҧралары тізіміне енген 

ескерткіш.Тҥркістанға келгендер алдымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне 

барады. Бҧл кесене –сҽулет ҿнерінің ең озық ҥлгісі. Кесене 35 бҿлмеден жҽне 

сегіз бҿліктен тҧрады.Кесененің жанында шығыс моншасы бар.Жер астында 
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қырық тҿрт бҿлмеден тҧратын «қылует» деп аталатын ғибадатхана салынған.  

Тҥркістан қаласы Қожа Ахмет Яссауи атымен ҽлемге ҽйгілі болды. Тҥркістан 

қаласының тарихи-мҽдени туризмнің дамуына ҥкімет мейлінше мол назар 

аудара бастады.Бҧл дегеніміз туризм арқылы тек табыс алып келу ғана емес, 

Тҥркістандай киелі 1500 жылдық кҿне тарихы бар жерді ҽлемге танытып, паш 

ету. Осы орайда Елбасы Н.Назарбаев: «Ҽрбір халық, ҽрбір тҽуелсіз мемлекет 

ҿзінің рухани орталығын нақтылап алуы керек. Қазақстанның рухани 

орталығы Тҥркістан», - деген болатын. Жыл сайын осында бҥкіл 

Қазақстаннан, Орта Азиядан  мыңдаған мҧсылмандар келеді, жҽне олардың 

айтуынша, бҧл кесенеге ҥш рет келу  кіші қажылықпен пара-пар екен. 

Мҧсылман ҽлемінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі екінші Мекке болып 

саналады. Бҧл жердің аса қызықты археологиялық ескерткіштері ежелгі қала 

Отырардың гҥлденген кезеңіне жатады. Бҧл ескерткіш Отырар оазисі тарихи-

мҽдени қорығының қҧрамына енгізілген. Отырар қаласы, яғни археологиялық 

қазбалар арқасында ол тарихи-мҽдени қорық болып, Отырар жазирасына 

айналып, атақты туристік обьектіге айналды. Арыстан баб кесенесі осы 

Отырар жеріндегі сҽулет ҿнерінің тамаша ескерткіші. Ол жерге барған 

адамның ерекше ҽсер алатыны белгілі. Қазіргі кезде бҧл кесене мҧсылман 

халқының Орталық Азиядағы қажылық міндетті ҿтейтін киелі жерлерінің бірі 

болып саналады. Бҧл кесене Тҥркістан халқының арасында мҧсылман дінін 

таратушы Қожа Ахмет Яссауидің ҧстазы болған Арыстан баб қҧрметіне 

салынған. Еске сала кетсе, осы ҧлы кезеңдердің куҽсі болған тарихи қала  

Тҥркістан арқылы Ҧлы Жібек торабы жҥріп ҿткен. Ҧлы Жібек жолы арқылы 

ҿз ісінің шеберлері, сҽулетшілер қалаға ат басын бҧрып, қаланың 

археологиялық дамуына себепкер болды. Тарихи зерттеулер мен ҧлы тҧлғалар 

қала сҽулетіне ерекше риза болып, сҽулет ҿнерінің қайталанбас туындысы 

екенін жарыса айтты.Тарихи деректемелер бойынша Қожа Ахмет Яссауи 

кесенесін Ҽмір-Темір шет елдерден сҽулет ҿнерінің шеберлеріне салдырған 

жҽне ҽрбір кірпіш арқылы сҽулет ҿнерінің ерекше тылсым жҥйе екенін 

ҧғындырған. 

Қазіргі таңда  Тҥркістан Елбасы саясатының арқасында дамудың жаңа 

кезеңіне аяқ басып отыр. 2018 жылдың  19 маусымында Тҥркістан Оңтҥстіктің 

облысы деп жарияланды. Бҧл тарихи шешім ата-бабаларымыз басып кеткен 

іргелі істің лайықты жалғасы жҽне қаланың  жан-жақты дамуына, гҥлденіп, 

кҿркеюіне  оң ҽсерін тигізетін маңызды қадам екені сҿзсіз. Елбасы Тҥркістан 

«100 нақты қадам» ҧлт жоспарында отандық туризм саласын дамыту 

мҽселесіне кеңінен тоқталған. Туризм-Қазақстан экономикасындағы қарқынды 

салалардың бірі, Халықаралық сарапшылардың пікірінше қазіргі кезде туризм 

ҽлемдік экономикадағы қарқыны тҿмендемейтін саланың біріне жатады. 

Қазақстанның ҽрбір аймағы туризм класстерінің ошағы. 2019жылы ҿңірдегі 

жалғыз балалар ҥйі «отбасы ҥйі» форматына кҿшіп, жетімдер ҥйі жабылып 

болды. Тҥркістан енді маңызды бір орталыққа айналғандықтан, енді оның 

дамуы одан ҽрі жҽне жылдамдықпен жалғасады. 

Тҥркістан қаласы жҽне Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Қырғызстан, 



515 

Ҿзбекістан жҽне Тҥркменстан  секілді кҿрші елдерде де рухани маңызға ие. 

Осы себептен, қала тек Тҥркістан облысына ғана емес, сонымен бірге 

Елбасының «Орталық Азия одағы» идеясы іске асқан уақытта сол одақтың да 

орталығы болмақ. Сондықтан, бҧл шешім осы елдерде де ҥлкен қуаныш пен 

қарсы алғанына кҥмҽн жоқ. Бҧл Елбасының кҿрегендігі мен «рухани 

жаңғырудағы» елге ҥлгі боларлық салиқалы қадамы. Бҧл мҥмкін Мағжанның 

да бір ғасыр бҧрын қиын қыстау кҥндері  Тҥркістанның келешекте «екі 

дҥниенің де есігі» болатынын болжаған сҽуегейлілігі. Тҥркістанның Қазақстан 

ҥшін маңызы зор. Кезінде білім орталығы болған қалада қазір 1992 жылы 

қҧрылған Халықаралық Қазақ-Тҥрік университеті бар. Онда 14,2 мыңнан аса 

студент білім алады.Университетте 26 елден 500-ден аса студент 

оқиды.Тҥркия, Кипр, Қырғызстан,Тҥркменстан,Башқҧртстан, Дағыстан, Саха 

Республикасы, Моңғолия, Қытай жҽне т.б елдердің жастары білім алып 

жатыр.Сонымен қатар 3 мемлекеттік, 7 мемлекеттік емес колледж жҧмыс 

істейді. Қазіргі таңда Тҥркістан облысының халық саны 2 млн 929 мың адам. 

Ал жер аумағы 6 млн 608 мың гектарды қҧрайды. Су жаңа облыстың 

шекарасы  Жамбыл, Қызылорда, Қарағанды ҿңірімен жҽне Ҿзбекістанмен 

шектеседі.11 аудан, 3 қала жҽне 841 елді мекеннен қҧралған. 

Тҥркістан қаласы –Қазақстанның тарихи туризмінің басым бағыты, кҿлік 

инфрақҧрылымы қолайлы жолға қойылған. Қала халықаралық кҿлік 

магистралінің желісінде орналасқан. Сонымен қатар, Тҥркістан қаласын 

Шымкент-Самара автомагистралі кесіп ҿтеді. 2000 жылы ЮНЕСКО 

шешімімен Тҥркістан қаласының 1500 жылдық мерей тойы ҽлемдік деңгейде 

атап ҿтілді. Ал 2002 жылы онда дҥниежҥзі қазақтарының ІІ қҧрылтайы ҿтті. 

Бҥгінгі таңда Тҥркістан – еліміздің оңтҥстік бҿлігінің орталығы. Бҧл бастама 

тҧңғыш елбасымыз Н.Ҽ Назарбаевтың бастамасы болатын. Бҧл бастамаға 

себепкер қазақ даласының тарихи орындарын ҽлем жҧртына таныту, тарихи 

жҥйені қалыптастыру бастамасының мақсаты болатын. 

Ал қазіргі Елбасымыз Қасым Жомарт Тоқаевтың ел экономикасын 

дамыту, жаhандық ілгері алға басу жҥйесіндегі алғашқы іс-сапары да осы-

Тҥркістан облысына бағытталды. Президент ҿз сҿзінде, Тҥркістан туризм мен 

тарихи дамуға оңтайлы бірден-бір  қала екенін айта отырып, Тҥркістанды 

дамыту ҥдерісін қолға алды. Бҧл ҧлы істердің басталуы болмақ. 
Пайдаланылған ҽдебиеттер 
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Аннотация 
Бҧл жҧмыста Тҥркістан қаласының ҿткен тарихы мен бҥгінгі таңдағы кҿркейіп 

гҥлденіп, тарихи қҧндылықтарын, философ, ғалым Ахмет Яссауидің ҿмірі туралы айта 

келіп, кесенелердің тарихи ерекшеліктерін сипаттап кҿрсеткен.Қожа Ахмет Яссауи 

кесенесінің сҽулет ҿнерінің ең озық ҥлгісі екені дҽріптеген.Ҧлы Жібек жолының 

бойындағы қалалардың экономиканың дамуына ҥлкен ҥлес қосқандығын, дипломаттар, 

саяхатшылар, кҿпес саудагерлерінің  Орта Азия мен Қазақ ҿлкесін ҽлемге ҽйгілі 

еткендігін нақтылап сипаттаған.  Бҥгінгі таңда Тҥркістан облысы дамудың жаңа 

кезеңіне аяқ басқанын, 2018 жылдың 19 тамызында Тҥркістан ―оңтҥстіктің облысы‖ 

деп жарияланғанын нақты кҿрсеткен.Елбасымыздың Қазақстанның рухани орталығы 

Тҥркістан деген сҿзі мақаланың мазмҧнын ашып тҧр. 

Бҧл тарихи-мҽдени этнографиялық орта ғасырлар қойнауынан сыр шертетін, 

қҧнды жҽдігерлерге толы мақала. Бҧл мақалада Тҥркістан қаласының тарихы мен Қожа 

Ахмет Яссауидің қазақ халқының тарихи тағдырындағы орны жҿніндегі жаңа деректер 

мен пікірлер қамтылып отыр. Сондай-ақ мақалада Қожа Ахмет Яссауидің 

философиялық кҿзқарасы, Яссауи хикметінің қазақ ҽдебиетімен байланысы, ҽулиелі 

жерлерге қатысты деректер беріліп отыр. Тҥркістанның дамығаны - Қазақстанның 

рухани-мҽдени дамығаны. Ал Қазақстанның дамығаны - тҥркі ҽлемінің жаңғырғаны 

жайында айтылған. 

Түйінді сөздер: Тҥркістан,Кіші мекке,тҥркі жҧрты, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, 

жаhандану. 

Аннотация 

В этой работе говорится об истории прошлого города Туркестана и его 

исторических ценностях, о жизни философа, ученого Ахмета Ясауи, описано 

исторические особенности мавзолея. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи является самым 

лучшим архитектурным образцом. 

Подробно описано, что город, находивший вдоль Великого Шелкового пути внес 

большой вклад в развитие экономики, что с помощью купцов, дипломатов, 

путешественников Средняя Азия и Казахстан стали известны по всему миру. На 

сегодняшний день Туркестанская область приступила к новому этапу развития, а 19 

августа 2018 года Туркестан объявлен центром Южно-Казахстанской области. 

Выражение Елбасы «Туркестан является духовным центром» раскрывает тему работы. 

Это статья, наполненная ценными реликвиями историко-культурного 

этнографического средневековья. В статье рассматривается вопрос происхождения 

казахских родов с точки зрения популяционной генетики и данных шежире. А также в 

статье представлены философские взгляды Ходжа Ахмеда Яссауи, связь Хикметов 

Яссауи с казахской литературой, данные относительно святых мест. 

Развитие Туркестана - духовно-культурное развитие Казахстана. А развитие 

Казахстана - возрождение тюркского мира. 

Таким образом, в статье с точностью указано достоверные сведения о Туркестане. 

Ключевые слова: Туркестан, Малая Мекка, тюркское население, мавзолей Ходжа 

Ахмеда Ясауи, глобализация. 

Özet 

Тürbelerin tarihi özelliklerini, kutsal Türkistan tarihini ve bugünün refahını, tarihi 

değerleri, filozofun yaşamını, bilim adamı Ahmet Yassaui'yi anlatıyor. Hoca'nın Mozolesi Ahmed 

Yassaui, mimarinin en gelişmiş örneklerinden biridir. Büyük İpek Yolu üzerindeki şehirlerin 

ekonomik kalkınmasına büyük katkı, Orta Asya ve dünyadaki Kazaklar Bölgesi'nde ticaret yapan 

diplomatlar, gezginler ve tüccarların sahip olması ile karakterize edildi. Bugün Türkistan‘ın 

gelişimi yeni bir aşamaya geldi ve 19 Ağustos 2018‘de Türkistan‘ın güney başkenti ilan edildi. 

Devletimizin başı "Türkistan - Kazakistan'ın manevi merkezi" makalenin içeriğini açıyor. Bu 

tarihi-kültürel etnografik çevre, yüzyıllara dayanan değerli materyallerle dolu bir yazıdır. Bu 
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makale Türkistan tarihi ve Hoca Ahmed Yassawi'nin Kazak halkının tarihi kaderindeki yeri 

hakkında yeni veriler ve yorumlar içermektedir. Makalede ayrıca Hoca Ahmed Yassawi'nin 

felsefi görüşüne, Yassaui'nin bilgeliğinin Kazak edebiyatı ile olan bağlantısına ve yerel toprağa 

atıfta bulunulmaktadır. Türkistan'ın gelişimi, Kazakistan'ın manevi ve kültürel gelişimidir. Ve 

Kazakistan'ın gelişimi - Türk dünyasının canlanması. 

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Küçük Mekke, Türk halkı, Hoca Akhmet Yassaui Türbesi, 

Türbesi Aziret Sultan. 

Annotation 

This article is about the value of Turkestan, it is historical memorials, about the life of 

scientist Khoja Ahmet Yassawi also glorify the best architectural works in the past. 

Turkestan has a large number of archaeological, historical, cultural and sacred places. 

There for e the region is promising for the development of tourism. 

Turkestan became a regional center in 19
th

 of august 2018 year. 

The center of Kazakhstan was ―Turkestan‖-said the president of Kazakhstan. 

Also writes about philosophical view and his role in the life of Kazakh people, about his 

wise words (khikhmet) which connected with Kazakh literature. 

Developing of Turkestan is developing of Kazakh culture. 

Developing of Kazakhstan is developing of Turkic wirld and reviral. 

Eventually the article is according to the text. 

Annotation words: Turkestan, Mecca, Turkic people, the mausoleum of Khoja Ahmet 

Yassawi, globalization. 

                                 

 

Қ.А.ЯСАУИ ТАҒЫЛЫМЫ МЕН РУХАНИ МҦРАСЫ 

 
Ташибаева Лайла Шарипбековна 

Тҥркістан облысы, Жетісай ауданы,  

№51 «Дҽуір» жалпы орта мектебі 

 

Сопылық поэзиясының ірі ҿкілі, ҽйгілі жерлесіміз, алғаш рет кҿне тҥркі 

тілінде діни мазмҧнды ҥлгі ҿсиет жырларын жазған ақын ҽрі философ Қожа 

Ахмет Ясауидің дҥниетанымы, кҿзқарасы аса кҥрделі, мазмҧнды. «Диуани 

хикмет» атты қайталанбас туындысы ҿзінің мазмҧндық, кҿркемдік  

сипаттары арқылы дҥниежҥзі ҽдебиетінің алтын қорынан елеулі орын алады. 

Ол бҧл шығармасында «о дҥниедегі ҿмір мен бҧл дҥниедегі ҿмірді» 

салыстыра отырып, ҥлкен философиялық тҧжырым ойлар тҥйіп, 

адамгершілік пен рахымдылық, адалдық пен ҽділдік, мейірім мҽселелерін 

кҿтереді. Барға қанағат ету, жоқ-жетім ғаріптерге кҿмектесу, кҥнаға тҽуба 

келтіру, хаққа жалбарыну, тҽрізді тҥйінді жҽйттарды жҥйелі сҿз етеді. 

Ақынның мҧсылман дініне сҽйкес қҧрылған қағидалары,ой тҧжырымдары 

сегіз тҥрлі бҿлімдерден ибарат алып,жеке-жеке бҿліктерболып келеді.Олар 

«тҽубашылдық ғибадатшылық, махаббат,сабырлылық, шҥкіршілік 

ризашылдық, заһитшілдік,ғаріптік». Осыған орай еңбегінде, алғы сҿзде Қожа 

Ахмет Ясауидің айтқан мына бір сҿздері кҿңіл аударуға тҧрарлық:  «Ҿз 

тапқанын мҥсҽпірге бермесе ол- харам. Пірге қол бер. Шариғат білмесе, 

шариғатты ҥйрет,тарихатты білмесе тарихат ғылымымен жолға сал, егер 

мағрипатты білмесе,мағрипат ғылымын ҥйрет, хақиқат жолымен мҥридтерге 
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жол кҿрсет»-дейді
 [1]

. Ол осы ойларын қалың бҧқараға, оның жҥрегіне жылы 

етіп жеткізу ҥщін кҿшпелі елдің қҧлағына жағымды поэзия тілімен сҿйлейді. 

Рас, тҧтас қалалар жоқ болып,алапат соғыс, қанды жорықтардан кейбір елдер 

жер бетінен қҧрып кетіп жатқанда, сол алмағайып заманда ел жҧртқа ертеңге 

ҥміт артатындай бір тірек керек еді. Сол талапқасҽйкес ақын бҧқара халыққа 

о дҥниеден болса да кҿңіліне медеу тҧтарлық бір рахатты ҿмірдің барлығын 

айтып, кҿңіліне ҥміт отын жаққандай болды. Жер бертінен бақыт таппай 

қиналған жҧрт кейін о дҥниеден болса да кҿңіліне бір медеу тапты, сол 

бақыттың бар екенін Қожа Ахмет бабамыз айта білді –деген белгілі орыс 

ғалымы Е.Бертельстің сҿзінде ҥлкен мҽн жатыр. 

«Алла тағалаға еліктеу кҥнҽ емес, қайта ол адам жанын нҧрландырады, 

кҿркейтеді»-деп санайды Абай Қҧнанбаев. Бҧдан байқайтынымыз 

шығармадағы кҿптеген ой-тҧжырымдардың кейінірек қазақ ақындарына да 

елеулі ҽсер еткенін айқын аңғарамыз  «Зар заман ақындары» деп келген 

ақындарымыз Ясауи ҥлгісін ҧстанғандар екенін кеш те болса ашық айтуға  

тиіспіз. «Диуани хикметте» кҿшпелі елдерде, оның ішінде қазақ елінде 

айрықшакең дамыған айтыс ҥлгісінің сақталып қалуы да кҿп нҽрсені 

аңғартады.Мҧндай айтпа,сҿз сайыстары  Жҥсіп Баласағҧнның «Қҧдатғу 

білігінде» Махмут Қашқаридің «Диуани лҧғат-ат тҥрікінде» де, Қҧтыптың 

«Фархат-Шырынында» да бар екені мҽлім.Мҧндағы Тозақ пен Бейіш 

айтысын ҿзінің қҧрылыс-мазмҧны жағынан біздегідей айтыстың сипаты мен 

амал тҽсілі тҧрғысынан да аса елеулі дей аламыз. Сонымен Қожа Ахмет 

Ясауидің «Диуани хикметі» ҿзінің мазмҧндық сипатымен қатар, кҿркемдік 

қҧрылысы жағынан да аса қҧнды дҥние. Адам баласын татулық, бірлікке 

шақырған,ҽділеттік  пен адалдыққа шақырған бҧл шығарма не бір даналық 

ойларға толып жҥр.Мҧндай асыл дҥние, соны кие тҧтқан халықтармен бірге 

ҧзақ уақыт бойы жасай берері сҿзсіз, деген ойдамын. Бҧл шығармаға қол 

ҧрған себебім де сондықтан. 

1. М.Жармҧхамедҧлы «Яссауидің «Диуани хикметі» жҽне оның қазақ 

поэзиясына ықпалы» Оңт.Қаз.газ 1990ж 25 қазан №205 

Қожа Ахмет Ясауидің шыққан тегі –тҥркі ішіндегі Қожа ҽулеті. 

Ясауидің арғы атасы Ысқақ бай Мҧхаммед пайғамбардың кҥйеу баласы ҽрі 

немере інісі Ҽзірет Ҽлінің Мҧхаммед Ханифа атты баласының бесінші 

ҧрпағы.Қожа Ахмет Ясауидің ҽкесі Ыбырайым шайқы осы  Ысқақ бабқа он 

екінші атадан барып қосылады»-делінген ҽйгілі «Насабнамеде». Оған 

Сҥлеймен Бақырғани жазған мына ҿлеңі дҽлел: «Ысқақ бабтың жҧрты, 

шайқы Ахмет Ясауи»-деген жолдары бҧл жайды анықтай тҥсетін сияқты. 

«Ахметтің ҽкесі ҿз заманындағы  сауатты, кҿзі ашық адам болған. Баласына  

араб,парсы тілдерін таяу жатқан Иран, Араб жҧртындағы Исфахан, Бағдат 

шаһарларынан ҧстаз жалдап оқытқан болса керек»-деп жазады Ҽбубҽкір 

ақсақал Диваев,ҿзінің 1896 жылы жазған тҥсініктемелерінде. Он алтысында 

Шығыс поэзиясын, фҽлсафасын меңгеріп он жетісінен
[2]  

(З.З.Жандарбеков 

«Қожа Ахмет Иассауи» « Жібек жолы» журналы1993 ж №1,2 17 бет.)  бастап, 

ҿзі де ҿлең жаза бастайды, жырларын сол кездегі шайырлар секілді араб, 
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парсы тілдерінде емес, ҿзінің  ана тілі тҥркі тілінде жазған. Жауқазын 

гҥлдерінің ҽдемілігін тамашалап, ҽсем ҿмірді жырлаған жас ақынды біраз 

жылдар ҿткен соң араб елдерінен сыңсып жеткен софылар поэзиясының ҥні 

елітпей қоймайды. Ол Бҧқараға барып, парсы жҧртынан келген Жҥсіп 

Хамаданидан тағылым алып, білімін молықтырады. Алғаш ҽкесінен оқып 

сауатын ашса да,оның ислам дінінің  шарт-қағидаларын ҥйренуі кейінірек 

болған. Бҧған ҽйгілі Арыстан баб елеулі ҥлес қосқан.Қожа Ахметтің ҿсіп ер 

жетуі мен білім алып кемелденуі шығыстағы дін орталығы Бҧхарамен 

тікелей байланысты. Халық ҽңгімелеріне қарағанда, зеректігі мен 

алғырлығына қызығып, бір ғалым Иранға да алып барып оқытты делінеді» 
[3] 

Ҽ.Дербісалиев «Қожа Ахмет Иассауи мавзолейі жайлы».Жҧлдыз №3 

1987ж.ҿзінің тайпалық дҽстҥрін тҥгел игеріп, жаңа мҽдениеттің сҥрлеуіне 

тҥскенде бҧрын естіп білмеген энциклопедиялық тҧлға ҽлемді қайран 

қалдырды. Қомақты ой, сындарлы пікір, ажарлы таным сомдалды. Бірнеше 

мҽдениет бір-біріне ықпал жасай дамығанда жаңа кемеңгердің маңдайы 

жарқырап шыға келетініне Шоқан, Ыбырай,Абайлар мысал бола алады.Кҿне 

ҽдебиетіміздің мҧсылмандық дҽуірі ғылыми-ҽлеуметтік ой-пікірлермен  

қабат эстетикалық таным-біліктің қайнар кҿзін бҧрынғыдан да кеңірек ашып, 

адмзатың мҽдениетке ҥлес болып қосылатын ҥлгілерді мол тастап кетті. 

Ҿзгелерді қойғанда, Ҽл-Фарабидің қолынан шыққан жҥзден астам еңбектері, 

ал бҧлардың ішінде филология ғылымы ҥшін толып жатқан терең мҽнді 

еңбектер бар.Ақын ҿларада ҿмір сҥргендіктен кҿне тҥркі заманын тҧйықтауға 

да не жаңа  бір кезеңнің басы болуға жарайтындығын естен шығармау 

керек.Алайда Х-ХІ ғасырларда араб тілі жалпы қолданыстан арыла бастағаны 

да анық.Тілдің ҿзі шеттетіліп алфавиті ғана сақталады. «Орта Азия мен 

Қазақстанда тҥркі тілінің ҿз алдына қалыптасу процесі зор қарқынмен жҥріп 

жатты». Ҿйткені «Оғыз, қыпшақ,қарлҧқ жҽне ҧйғыр тайпалары мен 

халықтарының негізінде Х-ХІІ ғасырларда араб графикасындағы  «тҥркі 

жазуы» қалыптасты.Ҽдебиеттің кҿптеген тҥрлі ескерткіштері аралас қарлҧқ, 

ҧйғыр, қыпшақ,оғыз тілдерінде жазылды.Ол тіл осы аймақтарды мекендеген  

халықтарға тҥсінікті болумен қатар, олардың эстетикалық  қарым-қатынас 

қҧралына, арнасына айналды.Жалпылық сипатқа ие бола бастаған тҥркі 

тілінің  ең кесек жҽне ҽлемдік  мҽні бар туындылары дҥнмеге келді. Олардың 

қатарына Жҥсіп Баласағҧнның «Қҧтты білігі», Махмҧд Қашқаридің  «Диуани 

луғат-ат-тҥрк» еңбегін жатқызуға болады». Тҥркі ҽдебиетінің ҿзіндік 

ерекшелігімен тарих сахнасына шығып, Ҽлішер Науаиға дейін бір желі 

тартуының ҿзінде екі кезең жатыр.Онда ҽдеби қҧбылыстармен қатар, сҿз-

луғаттар жҽне тарихи қҧжаттар аз емес.Ақындық қуаты, кҿркемдік шеберлігі 

жағынан Ахмет Йҥгінекидің басқа ақындардан ерекшелене тҥсетін жайлары 

кҿп. Оның «Хибатул-хақайық»- «Ақиқат сыйы» еңбегі дидактикалық арнада 

жасалғандықтан қазақ тіліне аударғанда қара сҿзбен де, поэзия тілінде де, 

адамды оқу-білімге қҧмартып, ар-ожданды ажарлай тҥсетін ҧнамды мінез-

қҧлық дарытады.Оның: «Білімнің пайдасы мен надандықтың зияны 

жайында» жазған жырларында: 
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«Білімді –алтын кҿзі ашылатын, 

Надан жан-қара бақыр шашылатын» немесе 

Білікті біліп айтар сҿзін  ҧтар 

Ол емес бос сҿзіңді бедел тҧтар 

Білімсіз не айтса да білмей айтар 

Ҿз тілі ҿзінің кеп басын жҧтар,-дегендерінде сҿз жоқ шендестіру арқылы 

ненің кем екендігін айтып қою ғана емес, дҥниені сарапқа салар сыншылық 

кҿзқарастың сілемі: Алтын Орда дҽуірінде біз тҥгелдей ортақпыз.Ал,оның 

негізгі тілі,ҽдебиеті қыпшақ тілі болса,онда қазақ даласымен тілі жетекшілік 

сипатқа ие болғанынан қашсақ та қҧтыла алмайсыз. «Парықсыздықпен 

монғол –татар езгісі» дегенді орынды-орынсыз даттаудың нҽтижесінде 

тарихи жадымыздан айрылдық,ҿз кезегінде айтылған пікір ой толғамдарға 

кҿңіл бҿлмедік, енді келіп ескі дҥниені жаңартқымыз келеді, орнына 

келтіреміз деп жоқтан ҿзгені  іздепмазарын
[4] 

(Т.Кҽкішев «Кҿне дҽуірдегі 

сыншыл ойлар» Жҧлдыз.№12.1993ж 191, 194 беттер) «Қараңғылық ордасы» 

деуден де тайынбадық.Ал, ақын мҧралары жайында пікір айтудың ҿзі қауіпті 

болатын. Осындай себеп –салдар арқасында рухани бастауымыздың бірі 

болған шығарманы тҥсінбейтін дҽрежеге жеттік. Ал, білетін, тҥсінетін 

адамдарды кезінде біз тҥсінбедік,олардың қадіріне жете 

алмадық,бағаламадық та. Қазір мҥмкіндік туып, Қожа Ахмет Ясауи  

мҧрасына оң кҿзқарас қалыптаса бастады. Енді ғана ҿзіміздің  Ясауиді 

тҥсінетін дҽрежеден кҿп алшақ кеткенімізді сезіп отырмыз. Ендігі жерде 

Қожа Ахмет Ясауи  мҧраларын жарыққа шығуына кедергі боларлықтай 

солақайлық,теріс кҿзқарас танытпаудың амалын барынша тарих сахнасына 

қайтадан шығармауға тиіс екенмізді ҧмытпайық. 
[4] 

Т.Кҽкішев «Кҿне дҽуірдегі сыншыл ойлар»  Жҧлдыз.№12.1993ж 191, 194 

беттер) 

Қожа Ахмет 1103 жылы Тҥркістан ҿлкесіндегі Ақсу,Қарасу бойындағы 

Сайрам қалашығында туылған. Ахмет жастай шешесінен,жеті жаста ҽкесінен 

жетім қалады ҿзінен он жастай ҥлкен Гҽухар –Шахназ атты апасының 

қолында ҿседі, ал енді,Қожа Ахметтің неше жаста қайтыс болғанына 

келегенде, «Насабнама» шежіресінде де,тҥрік ғалымы профессор  

М.Ф.Кҿпірілінің 120 жас деген жорамалдары халық аңызына сҽйкес келетін 

дерек дей аламыз. Жҥз жиырма, жҥз жиырма бес жыл жасады дегенді 

академик В.А.Гордлевский де, қазақтың белгілі жазушысы Ж.Аймауытов та 

толық қуаттайды. Ҿзге зерттеушілердің кҿбі оның алпыс ҥш жастан кейін 

жер астына тҥскен кҥнін ҿлгенге санайды. Алпыс ҥш жасқа жеткен кезде 

«Пайғамбар жасқа жеттім,бҧдан ҽрі ҿмір сҥруім кҥпірлік» деген оймен осы 

кҥнгі ҿзінің мавзолейінен
[4] 

(Қ.А.Иассауи «Диуани Хикмет» 1993ж Алматы.9-

10 беттер – алғысҿзінде «Мҧраттас ғылыми зерттеу баспасы».) Оңтҥстік –

Шығысқа қарай жҥз –жҥз елу метрдей жерден  Аллаға қҧлшылық ететін бір 

кісілік жер асты мешітін салдырады. Қожа Ахмет Ясыға жиырма жасында 

келіп,онда жҥз жыл шайқылық қылды, ҽуелі қазы,кейінірек муфти 

міндеттерін атқарып,софылықпен айналысты. Шешендігі мен даналығы 
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жерлестері арасында оны сый-қҧрметке бҿлейді. Ахмет айтып еді деген 

қанатты, ғибратты, ҿсиет-насихатқа толы сҿздер елден –елге тарайды. Ол ел 

ішінде ҽділдігімен аты шыққан адам. Қожа Ахмет ҧлы адамдар, даналар, 

данышпандар жайлы былай дейді: «Ҧлы адамдар мейірімі бақыт кілті,ҧлы 

адамдар есігі бақыт кҿзі» немесе жастық туралы; «Жастың кҥші –байлықты 

қуып келетін жел» -деп жастық
[5] 

Ҽ.Дербісалиев «Қожа Ахмет Иассауи 

мавзолейі жайлы».Жҧлдыз №3 1987ж.  туралы ҿз ой-пікірін қалдырған.
 

«Диуани Хикмет» Қазан тҿңкерісіне дейін бірнеше рет 

басылып,жҧртшылық игілігіне айналған екен.1887-1901 жылдары Қазан 

қаласында,ал 1897-1901 жылдары Стамбулда,1902-1911 жылдары Ташкент 

шаһарында ҿз алдына жеке-жеке кітап болып жарық кҿргені ақиқат.Бҧл 

еңбектегі  ең бір ғажайып дҥние «Бейіш пен тозақ айтысы» дер едік.Мҧнда 

алдымен сҿзді бастайтын тозақ : 

«Тозақ айтар, мен ортақ,сараң қҧлдар менде бар, 

Бейіш айтармен артық,ғалым қҧлдар менде бар, 

Ғалымдардың кҿңілінде аят-хадис,Қҧран бар, 

Тозақ айтар мен артық,бинамаздар менде бар, 

Бинамаздар мойнында жылан мен шаян бар. 

Ақынның бҧлай айтуы баршаға тҥсінікті.Жоғарыда айтылғандай нҽпсіге 

еріп мал жиып одан рахат кҿрмейтінін тҥсінбеген, тек қана ҿз басым болсам 

деген арам пиғыл оларды ақырында тамҧққа тҥсіріп орға жығары бҽріне аян. 

Былайша айтқанда «Дҥние қызыл тҥлкі қырдан қашқан, жығытып сені орға 

кеткен соң, қайырылып артыңа бір бҧрылмайсың» -дегені секілді.Ақын бҧл 

тҧсын: 

«Пара алған ҽкімдер арамдықпен жҥргендер, 

Ҿз бармағын ҿзі тістеп ҿкінішпен қаларлар 

Жылы жҧмсақ жегендер,ҽсем киім кигендер 

Алтын тақта отырса да топырақ астында қаларлар»-дей келіп : 

«Қҧл Қожа Ахмет білгейсің: 

Хақ жолына кіргейсің, 

Хақ жолына кіргендер: 

Хақ дидарын кҿрерлер!» - 

«Диуани Хикметтің» сҿз қҧрылысы,ҿлең ҿлшеміне келетін болсақ онда 

олардың кҿбіне-кҿп 11-12 буынды,ҥнемі тҿрт жолы бір шумақ қҧрайтынын 

кҿру қиын емес.Дҽстҥрлі тҥрде шумақтың алғашқы ҥш жолы ҿзара ҧйқасып 

отырады да,ең соңғы жолы ғана алғашқы тармақтың кейінгі  тармағымен 

ҧзақтан ҧйқасып отырады.Мысалы: 1.Хикметтегі21-ші жолды,яғни сол 

шумақты алсақ 

Мҽдинеге Расул барып,болды ғаріп, 

Ғаріптікке азап тартып, сҥйді жанып, 

Жапа тартып,жаратқанға келгені анық 

Ғаріп болып ауыр жолды бастым міне,-ҧйқасы бізге тым жақын, ҧқсас. 

«Диуани хикмет»  бастан-аяқ ақыл-ҿсиет,ҥлгі-ҿнеге айтуға қҧрылған. 

Дін қағидалары мен жалпы адамгершілік, мейірім-шапағат, бауырмалдық 
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мҽселелерінің туған ҽдебиетімізге кең қанат жаюына ҽсер ықпалы зор 

болғаны даусыз.Оған мысал: «Менің хикметім ҽлемге сҧлтан, Сусын болар 

шҿлде гҥл дастан »-бҧл жерден байқайтынымыз: «Қҧранның аят-хадистерін 

ҿз еңбегінің ҿзегіне айналдырғанын айтып тҥсіндірудің қажеті болмаса 

керек».ХІ-ХІІ ғасырға дейін исламға толық мойын ҧсына қоймаған тҥркі 

халықтарының кҿпшілігі мҧсылман дініне біржола бет бҧруына кезінде 

«қҧрани турки»атанған бҧл шығарма ҥлкен ықпал етті.Сондықтан да иісі 

тҥркі жҧртының рухани бір бастауы ретінде «Диуани хикметтің»алатын орны 

«Қҧранға»жетеқабыл болды деп айтсақ артық айтқандық емес!Кеңес 

дҽуіріндегі зерттеушілердің кҿбісі оны діни мистиканың ҿкілі, ҿмірден бас 

тартуға, о дҥние ҥшін қызмет етуге шақырады,»-деп санады.Сондықтан 

«Қожа Ахмет Ясауи ілімі, идеясы халық ҥшін зиянды,біздің ҿршіл 

социалистік реализм мҧратына сай келмейді»-десіп Ясауи мҧрасын халықтан 

оқшаулады. 

Қожа Ахмет ҿмірінің соңғы жылдары Мҽуреннахр даласында дҥрбелең, 

аламан тасыр оқиғалар кҿбейген кезде сҽйкес келді.Халық арасындағы 

аңыздарға қарағанда  Сайрамнан басталатын жерасты жолының бір шеті 

Тҥркістандағы Қожа Ахмет қылуыметімен жалғасып жатқандығы туралы 

айтылады. Қожа Ахмет кҥні бойы Қҧдайға қҧлшылық етіп, қараңғылық 

тҥскен соң ҿзінің жерасты мешітінен ҽрі қарай қазылған жолмен  Иассыдан 

он ҥш шақырым ҧзап шығып, жусанды даланың жҧлдызды тҥндерінде таза 

ауамен тыныстайды екен. Бҧл ҽрине аңыз, бірақ ақынның ҿзі 85 хикметінде: 

Тілесең дидарымды кеште жатпа, 

Бҧл дҥниенің дҽміне  қҧмарланба. 

Жанасып надандарға сырыңды айтпа, 

Мҧндай ерлер береке табады екен-деп айтуының ҿзі кҿп нҽрсені 

аңғартады. Қылуетте
[6] 

(Ҽ.Дербісалиев «Қ.А .Иассауи  мавзолейі  туралы» 

Жалын №3 1987 ж 50 бет) ғҧмыр кешкен жылдар ішінде ҿзінің атақты  

«Даналық кітабын» ҿлеңмен жазған.Бірақ ҿкінішке орай бҧл асыл 

мҧрамыздың тҥпнҧсқасы сақталмаған.Біздерге жеткені он бесінші жҽне он 

жетінші ғасырларда кҿшірілген нҧсқалары ғана. 

Ахмет Ясауи 1228 жылы дҥниеден ҿтеді. Жергілікті халық жҽне ҿзінің 

ізбасарлары ақын денесін қазіргі ғимарат тҧрған жерге жерлеген.Ҿзінің 

ҿмірлік мҧраты болған ислам дінін тҥркі жҧртына тарату, халықты 

тҽрбиелеу, насихат айту, адалдыққа жол кҿрсету сияқты игілікті қызметінен 

бас тартпайды.Қашан кҿзі жҧмылғанша дін, алла қҧдай жолына қызмет 

қылды. Сондықтан да Қожа Ахмет Ясауи Мҧхаммедтен кейінгі екінші ҽулие, 

ал Тҥркістан шаһары кіші Мекке атанады»-дейді Еркін Қыдыров.Қҧл Қожа 

Ахмет Ясауи осы кітабында бастан-аяқ бір Аллаға сыйынады,жалынады-

жалбарынады, содан кейін кҥллі мҧсылман халқының қасиетті пайғамбары 

Мҧхаммедтің тікелей ҿзінен рахым етуін сҧрайды.Ол жан-жақты терең ойлы, 

бҥкіл ғҧмырын ҿз ҥмбетіне яғни біздер ҥшін арнаған ғажап жанның аянышты 

халде жетім ҿскенін, дҽруіш, ғаріп міскіндердің жанашыры, қорғаушысы 

екенін де бір сҽт есінен шығарған емес,бҧл жайында: «Расулдың алдына бір 
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жетім келіпті.Ғаріп-мҥсҽпірмін деп айтыпты.Рақым қылды Расул нашар 

халына, Тілегенін берді оның қолына»-деп Мҧхаммед Пайғамбарды бҥкіл 

жоқ жітік қорғансыз жандардың панасы,тірегі,ізденушісі-жоқтаушысы, 

сҥйеніші ретінде толғаса, бҧл ақ сҿз ақиқат пікір екенін сҿзсіз мойындаймыз. 

Кҿзі тірісінің ҿзінде ҽулие тҧтып «Ҽзірет Сҧлтан»деп атады, оның 

атымен ант етісті. Осындай ақынды «ҿмірден безуге шақырады» деп халық  

жадынан айыру, ақын рухына ғана емес, оның ҽруағын аялап, хикметтерін 

жатқа айтып келген халыққа жасалған қиянат болатын. Ақын баба  дҥниеден 

кҿшкеніне сан ғасыр ҿтсе де,оның сҿзі ҿз бағасын жойған жоқ.Мына рухани 

кеңшілік заман арқасында бҧдан сегіз ғасыр бҧрын ҿмір сҥрген  Ясауимен 

емес,біздің қоғамның бар кемшілігін  білетін замандастарымыздың  қҧлқын 

дҽл тапқан ҿзімізбен қатар жҥрген Ясауимен тілдескендей боламыз. Ҿз 

елінде, ҿз жерінде ҿгей болып, халық жадынан ҿшуге аз-ақ қалған Ясауи 

мҧрасы енді қайта жаңғырды, тҥледі, ҿз оқырманын, ҿзіне шын жанашырын 

тапты деген сенімдемін. 

«Тоқсан  тоғыз мың машайық бір тҿбенің басына орнап, сол жайға  

«мҽслиқат тҿбе»деп ат қойды дейді.Сондағы  орнаған жайлары дария  жағасы 

екен. Бҧл Хазіретің бҧлай айтысында бір сыр бар ғой дескен, сонан сол дария 

«Сыр суы» атаныпты.Бҧлар бас қосып не айтарын біле алмай,бір-біріне сен 

айт,сен айт десіп, жалғызы дҽнеме айтпаған соң, ең алдыңғысының айтқан 

сҿзі екен: «Хазірет баршамызға бас-басыңа бір сҿз айт деп шығарды. 

Жалғызың дҽнеме айтпайсың, ҿзің білме, білгеннің тілін алма деген осы 

екен-ау»--дейді.Сонда солардың ең аяқ соңында қалғаны: «Сендердің  

қасыңда қҧйысқанға қыстырылған тезек сықылды болып жҥріп мен не 

айтамын»- депті.Орта буында біреуі дҽнеме айтпаған соң  «Кел мҧны қол-

аяғын байлап, тіпті, ештеме айтпаса суға тастап жіберейік»--деп бас 

салғанда: «Қҧдай-а тҽуба,кҿп қорқытады, терең батырады деген осы екен-

ау»--депті дейді.Сол ретпен ҽрқайсысы бір ауыз сҿз сҿйлеп, қазақтың ішінде 

«Мақал»деп айтылып жҥрген сҿз тоқсан тоғыз мың машайықтан қалған екен 

десіп кереді»--десе терең ойшыл атамыз Мҽшһҥр бҧл ҿте орынды пікір деп 

қабылдай отырып, халқымызға мақал-мҽтел, айтыс секілді кҥрделі де қиын, 

қызықты да асыл жанрдың алғашқы бҧлақ кҿзі Қожа Ахмет Ясауи ғҧламадан 

бастау алатын шығар деген ойға қаласың»--дейді Сҽрсенбі  Дҽуітҧлы ,ал ҿз 

кезегінде мҧнымен келіспеу ҥлкен қателік.
[7] 

З.З.Жандарбеков «Қожа Ахмет 

Иассауи» « Жібек жолы» журналы1993 ж №1,2 17 бет. 
Аннотация 

Менің бҧл тақырыпқа қол ҧруым немесе ҿз еркіммен осы «сопылық поэзияның ірі 

ҿкілі болып саналатын Қожа Ахмет Ясауи  тағылымын, шығармашылығын» зерттеудегі 

басты себебім: біріншіден ҿзіміздің туған ҿлкеміздің  алтын шаңырақ ордасының  Қожа 

Ахмет Ясауи атамыздың есімімен  аталуы. Екіншіден: бҧл ескі дҥние ҿзі  қызық, қыр-

сыры мол, ашылмаған, танылмаған тҧстары кҿп болғандықтан, осы кҿненің кҿзіндей 

дҥние мені еріксіз ҿзіне тарты да тҧрды. Ол Қожа Ахмет Ясауидің  ескі мҿрі 

болатын.Азаматтық борыш оны 100 жыл ҿткен соң маған да тҽржімҽ етуіме  ҽкеліп 

соқтырды. 

Қожа Ахмет Ясауи туралы зерттеген адам кҿп емес, ғҧлама туралы нақты 
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тҧжырым жоқ, тек болжамдар ғана. Бҧрын зерттегендер:Маулан Сайфуддин Орын 

Қойлақы Қожа Ахмет Ясауидің тікелей ізбасары. «Насабнаменің» авторы Мҽшһҥр 

Жҥсіп Кҿпеев, соғысқа дейін Ҽлкей Марғҧлан, Ҽбубҽкір Диваев, Е. Массон, тҥрік ғалымы 

Фуат Кҿпірілі, Кемал Ераслан, профессор ахмет Иашар Ожак. Қазіргі зерттеушілер 

қатарына М.Жармҧхамедов, Ҽ.Дербісалиев, Зікірия Жандарбеков, Мҧхтар Қожаев, 

Сҽрсенбі Дҽуітҧлы, Еркін Қыдыров, Т.Кҽкішев, С.Битенов. 

Ендігі бет алысым  ғҧлама ақынды танытуға  ҥлес қосу. 

Аннотация 

Я выбрал  научную  работу посвещенный исследованию созидании  крупному 

представителю суфиских поэтов знаменитого ученного исламского мира средновековия 

Ахмет Ясауи. 

В данной работе раскрыт  неисследованные стороны мировозрения и  труды  

выдающего проповеда   живши в Южном Казахстане.  Изучено интересные стороны 

жизни. Изучила старую печат Ахмета Ясауи дошедши до наших дней. 

Наследие великого проповеда, поэта мной изучен. По этому нет точных данных о 

труде и деятельности, выводы ученных.  Исследовавши труды Ахмета Яссауи  Маулен 

Сайфуддин, Орын Койлакы  является его прямым последователем.  В первой половине  ХХ 

века , исследовал автор труда  «Насабнаме» Машһур Жусуп Копеев, а так же Алкей 

Маргулан, Абубакир Диваев, Е.Массон, тюркский ученный Фуат Копирли, Кемал Ераслан, 

профессор Ахмет  Иашар Ожак. В данное время исследованием наследие великого 

проповеда, видного ученного исламского мира занимаются: М.Жармухамбетов, А. 

Дербисалиев,    Зикирия Жандарбеков, Мухтар Кожаев, Сарсемби Дауитулы, Еркин 

Кыдыров, Т.Какишев, С.Битенов. 

Моей дальнейшей задачой является внести весомый вклад изучение и познание 

жизни и деятельности великого поэта. 

Annotation 

I signed on to this topic I comments to them with this poetry, which is the largest 

representative of Sufism Khoja Ahmed Yassawi In the main idea in the study mausoleum of  

Khoja Ahmet Yassawi named offer his native land, health and life. This old world was 

interesting, I got used to myself. It was the old seal of Khoja Ahmed Yasawi.After 100 years has 

led to the fact that his civic duty and I see the image on the screen. Not many people who have 

studied about Khoja Ahmed Yasawi, there are no clear conclusions about the scientist, only 

assumptions.Previously investigated: Maulan Saifuddin place-a direct follower of Khoja Ahmed 

Yasawi. The author of "Naseby" Mashkhur Zhusup Kopeev, before the war, Alkey Margulan, 

Abubakir Divayev, E. Masson, Turkish scholar Fuat Kopirily, Kemal Eraslan, Professor Ahmet 

Yasar Ogak. 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 
1. М.Жармҧхамедҧлы «Яссауидің «Диуани хикметі» жҽне оның қазақ поэзиясына 

ықпалы» Оңт.Қаз.газ 1990ж 25 қазан №205 

2. Ҽ.Дербісалиев «Қожа Ахмет Иассауи мавзолейі жайлы».Жҧлдыз №3 1987ж. 

3. Т.Кҽкішев «Кҿне дҽуірдегі сыншыл ойлар» Жҧлдыз.№12.1993ж 191, 194 беттер) 

4. Қ.А.Иассауи «Диуани Хикмет» 1993ж Алматы.9-10 беттер – алғысҿзінде «Мҧраттас 

ғылыми зерттеу баспасы». 
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6. З.З.Жандарбеков «Қожа Ахмет Иассауи» « Жібек жолы» журналы1993 ж №1,2 17 бет. 

7. Ҽ.Қҧрышжанов «Сҿз атасы» мақал-мҽтелдер мен қанатты сҿздер.Алматы 1987 ж 

«Жазушы» баспасы 137-187 беттер. 

8. С.Дҽуітҧлы «Ғҧлама». «Қҧл Қожа Ахмет Иассауидің туғанына 900 жыл» (Мҽшхҥр 

Жҥсіп Кҿпеевтің айтуына сҥйене отырып, жазған мақаласы, «Қазақ ҽдебиеті» Газеті.1993 

жыл №15)атты мақаласы. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЖҼНЕ КҼСІПТІК БІЛІМНІҢ БЕДЕЛІ  

 
Жунисова Н.Д. 

Тҥркістан облысы ҽдістемелік орталығы  

ТжКБ бҿлімінің ҽдіскері 

 

Мемлекет техникалық жҽне кҽсіптік білім беру жҥйесінің 

дамуына, кҽсіптік жҽне техникалық мекемелерде оқытылатын кҽсіптер мен 

мамандықтардың алуандануына аса кҿңіл аударып отыр. Нҧрсҧлтан 

Ҽбішҧлы Назарбаев жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауларында кҽсіптік жҽне техникалық білім беру кҽсіби стандарттарға 

негізделіп, экономиканың қажеттілігімен байланыстырылуы керек екендігін 

атап ҿтуде.  Білім беру жҥйесін жаңғырту барысында біз ҥшін келесі іс-

шараларды жҥзеге асырудың маңызы зор. 

Біріншіден, оқыту ҥдерісіне қазіргі заманғы ҽдістемелер мен 

технологияларды енгізу. Екіншіден, педагогтар қҧрамының сапасын 

арттырудың маңызы зор. Ҥшіншіден, біліктілікті бекітудің тҽуелсіз жҥйесін 

қҧру қажет, ХХІ ғасырда білім беру ісін дамыта білмеген мемлекет қҧрдымға 

кетері хақ. Сондықтан біз болашақта жоғары технологиялық жҽне білікті 

ҿнеркҽсіп мамандарының шоғырын қалыптастыруымыз қажет» дегеніндей, 

қазіргі кезде Республикамызда Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың тапсыруымен 

кҽсіптік жҽне техникалық білім берудің жҥйесі жаңғыртылып, ҽлемдік білім 

беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Білім беру жҥйесіне енгізілген тҥбегейлі 

ҿзгерістер білім берудің  мазмҧнын жаңартып, жаңа кҿзқарас туғызады. 

Қазіргі  ғылыми – техникалық ҥрдістің ҥздіксіз, қарқынды дамуына 

байланысты білім беру жҥйесінің алдына жаңа талаптар қойылып отыр. 

Осыған орай, ең бірінші, ҽлемдегі алдыңғы қатарлы ҿркениетті, бҽсекеге 

қабілетті елдермен терезе теңестірудегі тҧлға – жас ҧрпаққа сапалы білім мен 

тағылымды тҽрбие беру. Кҽсіби мамандарды дайындауда Қазақстан 

Республикасының жалпыға бірдей міндетті мемлекеттік стандартын жҥзеге 

асырудың негізгі міндеті – ғылым мен білімді тҽжірибемен ҧштастыру. 

Тҽжірибе барысында болашақ маман ҿзінің кҽсіби мамандығы бойынша 

алғашқы тҽжірибесін жинақтай бастайды.Қазіргі таңда кҽсіптік салада жан-

жақты білімді, білікті, іскер, бҽсекеге қабілетті маман даярлауда ҽрбір білім 

алушыны жан-жақты ізденуге, ҿздігінен тың жаңалықтар ашуға, қай салада 

болмасын, ғылыми жҧмысқа деген бейімділігін қалыптастыру кҿзделуде. 

«Бҧл заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман»,- деп Елбасымыз 

атап кҿрсеткендей бҥгінгі кҥні егеменді еліміздің дамыған отыз елдің 

қатарынан кҿріну ҥшін жастарымыз білімді жҽне бҽсекеге қабілетті болуы 

керек.  Болашақ мамандарды даярлауда оқу процесін ҿндіріспен 

байланыстыру – басты мҽселе. Ҿйткені, оқу орындары мен ҿндірістік 

кҽсіпорындардағы байланыссыз білікті маман дайындау мҥмкін емес. 

Болашақ мамандардың кҽсіптік жарамдылығы ҿндірістік оқыту барысында 

байқалады. Олардың кҿбі ҿздерін жан-жақты кҿрсету барысында жҧмысқа 
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орналасуға жолдама алады. Сонымен қатар болашақ жас мамандарда 

жауапкершілік жҽне ҿз бетімен шешім қабылдай білу қасиеттерімен қатар 

ҿндірістік машық кезінде ҿз-ҿзін ҧстауы, тілдесе білуі, сыртқы келбеті, киім 

киісі де маңызды роль атқарады.Мамандыққа жҽне жас маманға қойылатын 

талаптарды меңгерген ҽрбір маман ҿзінің жҧмысқа икемділігі мен 

мҥмкіндігін, оған жауап бере алатынына кҿз жеткізіп орналаса алады. Білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасындағы басты мақсаттардың бірі: «Қоғамның жҽне 

экономиканың индустриялық – инновациялық даму сҧраныстарына сҽйкес 

техникалық жҽне кҽсіптік білім жҥйесін жаңғырту, ҽлемдік білім беру 

кеңістігіне кіру». Осыған орай  біздің алдымызда  бҥгінгі кҥні қоғам 

қажеттілігіне сай мамандарды даярлау міндеті тҧр. Ҽрі ол мамандарымыз 

бҽсекеге қабілетті, қазіргі ҿндіріске бейімделе алатын тҧлға болуы қажет. 

Оқытуды ҿндіріспен байланыстыруды келесі кескіндерде қарастыру қажет. 

- еңбек нарығында дайындалатын мамандарға деген сҧранысты ескеру; 

- оқу орындарының материалдық-техникалық базасын жҽне оқу-ҽдістемелік 

кешенді қазіргі замануи талаптарға сҽйкес нығайту. 

-оқытушылардың кҽсіби шеберлігін шыңдау; 

- серіктес ҧйымдармен, потенциалды жҧмыс берушілермен байланыс орнату. 

Бҥгінде кҽсіби білім беруде дуальдық оқыту ҧғымы халық арасында 

таныс болып қалды. Ҽлемнің озық елдерінде табысты қолданылып келе 

жатқан осы жҥйе кҽсіптік білім беру саласына батыл еніп келеді. Дуальдық 

жҥйе дегеніміз, білімгер-тҥлектер білім алумен қатар, кҽсіпорындарда жҧмыс 

істеуді бастайды. Оқуды бітіргенде бҧл білімгерлер сол кҽсіпорынның жҧмыс 

ерекшеліктерімен жҽне қондырғы-қҧрылғыларымен толық танысып, сол 

кҽсіпорынға орналасуға мҥмкіндік алады. Дуальдық жҥйенің негізгі мақсаты 

– осы заманғы еңбек нарығындағы  жедел ҿзгерістерге бейімделетін, бҽсекеге 

қабілетті, білікті мамандар даярлау мен қайта дайындау ҥрдісінде жҧмыс 

берушілер мен кҽсіптік маман даярлау оқу орындары  арасында ҽрекеттестік 

жасау болып табылады. 

Кҽсіби білім берудің мақсаты:  ҽлемдік білім кеңістігіне ене отырып, 

бҽсекеге қабілетті тҧлға дайындау ҥшін адамның қҧзырлылық қабілетіне 

сҥйену арқылы нҽтижеге бағытталған білім беру. Қҧзырлылықтың латын 

тілінен аудармасы «соmpetens» белгілі сала бойынша жан - жақты хабардар, 

білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сҧрақтар тҿңірегінде 

беделді тҥрде шешім шығара алады дегенді білдіреді. 

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы 

біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім кҿрсеткішінің 

жақсаруы мен қазақстандық білім беру жҥйесінің тартымдылығын арттыру 

ҥшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мҽртебесін арттыру, олардың бҥкіл 

қызметі бойына мансаптық ҿсуі, оқытылуы жҽне кҽсіби біліктілігін 

дамытуды қамтамасыз ету, сондай - ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік 

қолдау мен ынталандыруды арттыру мҽселелеріне ҥлкен мҽн берілген. 
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Осыған байланысты қазіргі кезде білім беру жҥйесіндегі реформалар мен 

сындарлы саясаттар, ҿзгерістер мен жаңалықтар ҽрбір педагог қауымның 

ойлауына, келешегі жайлы толғануына, жаңа ойлармен, жаңа жҥйелермен 

жҧмыс жасауына негіз болады. Олай болса, білімнің сапалы да саналы тҥрде 

берілуі білім беру жҥйесіндегі педагогтардың деңгейіне байланысты. Бҥгінгі 

кҥні кҿкейтесті болып отырған білімнің қҧзырлылық ҧстанымын жҥзеге 

асыру қҧралы ретінде педагогикалық технологиялар мен белсенді оқыту 

ҽдістерінің алар орны ерекше. Ҽрекетке негізделген технологиялық оқыту 

танымдық белсенділігі жоғары, ҿмірдің ҽртҥрлі мҽселелерінен хабардар, кез-

келген тапсырманы орындауға қабілетті, қолынан іс келетін қҧзырлы 

азаматтарды қалыптастырады. Ҽдіснамалық деңгейге соңғы кездері 

қолданысқа «қҧзырлылық» ҧғымы еніп отыр. Ғылыми ҽдебиеттерде 

қҧзырлылық қайсы бір тапсырманы орындай алуға қабілеттілік, студенттің 

қалыптасып ҥлгерген жеке сапасы мен тҽжірибесінің жиынтығы ретінде 

қарастырылады. 

Қҧзырлылық дегеніміз - студенттің алған білімі мен дағдыларын 

тҽжірибеде, кҥнделікті ҿмірде қандай да бір практикалық жҽне теориялық 

проблемаларды шешу ҥшін қолдана алу қабілеттілігі. Қазақстан 

Республикасының 12 жылдық білім беру тҧжырымдамасында мҧғалім 

мамандардың кҽсіби-тҧлғалық қҧзырлығын қалыптастыру басты мақсат 

екендігін атай келе, 12 жылдық білім беруде мҧғалімдердің тҿмендегідей 

қҧзыреттіліктерді игеруі міндетті деп кҿрсетілген. 

 Арнайы қҧзыреттілік - ҿзінің кҽсіби дамуын жобалай білетін қабілеті. 

 Ҽлеуметтік қҧзыреттілік – кҽсіптік қызметімен айналысу қабілеті. 

 Білім беру қҧзыреттілігі – педагогикалық жҽне ҽлеуметтік 

психологияның негіздерін қолдана білу қабілеті. 

Аталған қҧзыреттілік қасиеттерді тҧлға бойына дарытуда педагог 

қауымның арнайы ҽлеуметтік білім беру қҧзіреттіліктерінің жан - жақты 

болуы талап етіледі. Егер мҧғалім ҿзінің кҽсіби ҿсу жобасын дҧрыс жолға 

қойып, ҿзінің кҽсіптік қызметіне нақты берілуі арқылы тҧлғаның алған 

білімін ҿмірде қолдана білетіндей тапсырмалар жҥйесін ҧсына алатын 

жағдайда болғанда ғана оқушы қҧзырлығын қалыптастыруға мҥмкіндік 

табады. Тҧлғаға бағытталған білімдер жҥйесі білім стандартына сай 

тҧлғаның жан - жақты дамуына негізделген, алған білімін ҿмірдің қандайда 

бір жағдаяттарында қолдана алатындай дҽрежеде ҧсыну мҧғалімнің 

қҧзіреттілігіне байланысты болады. 

Қҧзырлылық - танымдық, пҽндік - практикалық, тҧлғалық тҽжірибенің 

кҥрделі пайымдамасы. 

«Қҧзырлылық» ҧғымының қазақ тіліндегі тҥсіндірмесі «жасай алу» 

деген мағынаны білдіреді. «Competent» сҿзі французша «компетентті» «заңға 

сай», латынша «сай болу», «қабілетті», «талап қою», «жарамды», 

ағылшынша «қабілетті» деген мағынаны білдіреді. Психологиялық 

сҿздіктерде бҧл ҧғымға қатысты «компетенттілік жҽне тҧлғаның қоршаған 

ортадағы адамдармен тиімді қарым - қатынас жасай алу қабілеті» деген 
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тҥсінік берілген. Осы «компетенттілік» шетелдік тҥсіндірме сҿздікте 

меңгеруші ретінде қарастырылған. «Компетенттілік» ҧғымының мазмҧны 

мынадай: 

 Компетенттілік меңгерген, заңға сҽйкес; 

 Белгілі бір саланы білетін тҧлға. 

Компетенция – оқудың жҽне ҿздігінен білім алудың нҽтижесінде 

қалыптасатын, білім мен тҽжірибеге, қҧндылықтар мен бейімділіктерге 

негізделген жалпы қабілеттері. Компетенцияның тҥйінді қҧраушысы 

біліктілік болып табылады. Оқытудағы компетенттілік тҽсіл оқыту нҽтижесі 

ретіндегі білім сапасын қамтамасыз етеді жҽне білім мазмҧнынан білім, 

біліктілік, дағдыға, шығармашылық іс - ҽрекет тҽсілдері мен эмоционалдық 

қҧндылық қатынастар тҽжірибесіне негізделген тҥйінді компетенттіліктерді 

бҿліп қарастырайық. Тҥйінді компетенттіліктердің қҧрылымы тҿмендегідей 

бҿлінеді: ҿзіндік танымдық іс - ҽрекет саласындағы базалық компетенциялар. 

Олар: оқу, жазу, есептей алу, сҿйлей алу, жҽне тҥрлі жиындарда ҿз ойын 

басқаларға жеткізе алу, оқу іс - ҽрекетінің нҽтижелерін талдай алу, ҽртҥрлі 

ақпарат кҿздерінен білім жинақтап білуді меңгерту жатады (кітаптан, газет -

журналдардан, теле - радиохабарлардан, интернеттен т.б.) 

 Мҽдени іс - ҽрекетіндегі компетенцияларға бос уақытын ҿзінің рухани 

жҽне мҽдени дамуы ҥшін пайдалана білу (кҿркем ҽдебиеттер оқу, тҥрлі 

лекциялар мен баяндамалар тыңдауға қатысу, олимпиадалар, байқаулар, 

конференциялар) жатады. 

 Тҧрмыстық саладағы компетенциялар: жеке гигиенаға, ҿз денсаулығын 

нығайтуға, отбасы тҧрмысына қатысты мҽселелер. 

 Ҽлеуметтік еңбек іс - ҽрекеттері саласындағы компетенциялар – бҧл 

оқу еңбегін ҧйымдастыра білу дағдысы, ҧжымдағы ҿзара қарым-қатынасы 

этикасы, ҿз мҥмкіндігін бағалау, жауапкершілік жҥгін арқалай білу. 

 Ҽлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің ҧлттық білім беру жҥйесінің біздің 

еліміздегі білім беру жҥйесінен айырмашылығы мынада: 

 Оқытудың кіріктірілген мақсаттары пҽндік мақсаттарға қарағанда 

басым; 

 Оқытудағы іс - ҽрекетінің тҽсілі қарапайым біліктілік пен дағдыларды 

ығыстырған; 

 Оқытудың компетенттілік тҽсілі қолданылады. 

 Колледждегі білім беру сапасын бағалаудың жаңа жҥйесіне кҿшу 

байқалады. 

 Мҧғалім мен студент арасындағы авторитарлық қарым-қатынастар оқу 

ісі ҽрекетіндегі бірлестікке, жҧптастыққа айналған. 

Қҧндылықты – бағдарлы қҧзыреттілік - ҿмірдегі тҥрлі жағдайларда 

шешім қабылдай білу, ҿзінің Отаны Қазақстан патриоты болу, саяси жҥйені 

тҥсіну, азаматтың белсенділігін кҿрсету. 

 Мҽдениеттанымдық қҧзыреттілік – адам мен қоғамның дамуындағы 

ғылымның рҿлін тҥсіну, этномҽдениеттілік қҧбылыстарды игеруге мҥмкіндік 

беретін ҧлттық ерекшеліктерін тани білу. 
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 Оқу танымдық қҧзыреттілік – студенттің зерттеу ҽрекеті мен ҿзіндік 

оқу-танымдық процесін қамтамасыз ететін кешенді қҧзырлылық. 

 Коммуникативті қҧзыреттілік - адамдармен ҿзара ҽрекет пен қарым-

қатынас тҽсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық 

қатынаста шетел тілінде қатынас дағдылары болуын қарастырады. 

 Ақпараттық - технологиялық қҧзыреттілік – бағдарлай білу, білім мен 

ақпараттық технологиялар мен техникалық объектілердің кҿмегімен 

жеткізуді жҥзеге асыра білу. 

 Ҽлеуметтік - еңбек қҧзыреттілік - ҽлеуметтік қоғамдық жағдайларға 

нақты талдау жасай білу, шешім қабылдай білу. 
 Тҧлғалық ҿзін ҿзі дамыту қҧзыреттілік - ҿзінің мҥмкіндігін нақты 

перспективалық жоспарлаумен салыстыра білу, ҿзінің ҿмірі мен ісіне 

жауапты қарау. 

Қазіргі аса қарқынды ҿзгерістерге толы ҽлеуметтік – экономикалық 
жағдайда білім беру жҥйесінде педагогке қойылатын талап та ерекше 

екендігі тҥсінікті. Бҧл мынандай фактілерге байланысты: 

–оқытудың ҽр алуан тҥрлері мен ҽдістерін қолдану, 
–топтық жҧмыс дағдыларын дамыту, 

–ҽрекеттерге ҥйрету, 

–нақты ситуацияларды талдау. 
Оқытушыға, ҿндіріс оқыту шеберлеріне ҿз ісінің маманы болумен қатар, 

оның бойында баланы жақсы кҿру, баланың кҿзқарасы мен пікірін сыйлау, 

тыңдай білу керек.  Кез – келген ҧстаз «Балалар қҧқығы туралы заңды» 
ҽрқашан басшылыққа ала отыруы шарт. Бала қҧқығын сыйлау баланың 

қҧқықтық санасын кҿтеруге, қҧқықтық тҽрбие беруде маңызы зор. Қҧқықтық 

мемлекет қҧруды мақсат еткен Қазақстан жағдайында баланың қҧқықтық 
тҥсінігін ерте қалыптастыру қоғамның болашақ тҽртіпті, тҽрбиелі 

азаматтардан тҧратындығына кепіл болады. 

Объективті критерийлер: Оқытушыға, ҿндіріс оқыту шеберлеріне ҿз 

мамандығына қаншалықты сҽйкес ҽлеуметтік тҽжірибеге қосар ҥлесі қандай 
екендігі. Жоғарғы еңбек кҿрсеткіші, ҽртҥрлі мҽселелерді шығармашылықпен 

шеше алу біліктері; 

Субъективті критерийлер:  адамның мамандығы оның табиғатына 
байланысты. Оның еңбегіндегі бҧл критерийлерге кҽсіби - педагогикалық 

бағыттылық, кҽсіптің маңыздылығын, қҧндылығын тҥсіну, маман ретінде 

ҿзіне позитивті кҿзқарастың болуы; 
Нҽтижелі  критерийлер: оқыту нҽтижесінде баланың психологиялық 

функциясының жетіліп, алған білімдерін ҿмірлік мҽселелерді шешу 

барысында қолдана білуі; 
Шығармашылық  критерийлер: оқытушы, ҿндіріс оқыту шеберлері, 

мҧғалім ҿз кҽсібінің шекарасынан шыға алуы, сол арқылы ҿз тҽжірибесін, 

еңбегін ҿзгерте алуы жатқызылады. Шығармашыл мҧғалім ҥшін ҿзгенің 
тҽжірибесін қайталағаннан гҿрі ҿз тҽжірибесі мен жаңалықтарын басқаларға 

ҧсына алуының, шығармашылық бағыттылықтың болуының мҽні зор. Білім 

беруде кҽсіби қҧзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша ҿз 
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пҽнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығына 

жағдай жасай алатын,  тҧлғалық - ізгілік бағыттылығы жоғары, 
педагогикалық шеберлік пен ҿзінің іс - қимылын  жҥйелілікпен атқаруға 

қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген, отандық, 

шетелдік тҽжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін кҽсіби маман 
педагогті атаймыз. 

Жоғарыдағы айтылған теориялық идеяларға сҥйене отырып, қҧзырлық 

ҧғымы: қҧзырлық – алған білімін пайдалана білу қабілеті; болашақ 
таңдайтын мамандығына қатысты қабілеттер мен шеберліктерін меңгере 

білу; ҽлеуметтік даму деңгейіне сҽйкес келетін жҽне қоршаған ортаның ҽсер 

ету факторларына тҿтеп бере алатын тҧлғаның интегративті қасиеттер 
жиынтығы. Бҥгінгі таңда «қҧзырлық» ҧғымымен қатар «тҥйінді 

қҧзырлықтар» ҧғымы да кеңінен қолданылуда. Ол «Еуропаға арналған 

тҥйінді қҧзырлықтар» бағытын ҧстанатын Еуропа Кеңесі кҿлемінде 
айқындалған стратегиядан бастау алады. Бҧл тҥйінді қҧзырлықтар саны 

жағынан да, мазмҧны жағынан да (қҧндылықтық мҽндік, жалпы мҽдени, оқу-

танымдық, ақпараттық қҧзырлық, т.б.) ҽркелкі. Педагог іс - ҽрекеті білім 
саласында кҽсіби міндеттерді шешуге бағдарланады. Шешім мақсатты 

айқындаудан, іс-ҽрекет мотивіне тҥрткі болудан басталады. 

Мақсаттылық – іс - ҽрекеттің алғашқы кезеңі, екінші кезең іс - ҽрекет 
бағдарламасын жоспарлау, жобалау. Іс - ҽрекет бағдарламасын қҧру ҥшін, 

қандай ҽрекеттер жҽне қандай оқыту процесінің афференттік синтезінен 

ҿткізу қажет. Нҽтижесінде ҽрекет бағдарламасы – педагог іс - ҽрекетінің 
моделі пайда болады. Іс - ҽрекетін бағдарлау педагогтың интеллектуалдық 

қабілетіне байланысты, қандай білім мен іскерліктерді игерген, педагогтың 

кҽсіби міндеттерін эвристикалық жолмен шеше алуы, оқыту 

технологияларын қаншалықты меңгергендігіне байланысты айқындалады. Іс 
- ҽрекеттің бҧл кезеңі педагог қҧзыреттілігінен шешіледі. 

Кҽсіби оқытушы педагогының қҧзырлығы жоғары, ҽлеуметтік тҧрғыдан 

жетілген, ҽдіс - тҽсілдерді меңгерген, шығармашылықпен жҧмыс істейтін, 
ҿзін - ҿзі кҽсіби жетілдіруге ҧмтылған маман. Мҧғалім, педагог мамандығы, 

зиялылар ішіндегі кҿп топтасқан мамандықтардың ірі тобына жатады. Білім 

беру жҥйесінде педагогтар мемлекеттік қызметкерлер болып табылады. 
Педагог ҿз мамандығының сапасын, біліктілігін арттыруды психологиялық 

тҧрғыдан қамтамасыз етуі ҥлкен роль атқарады. Ҽрине, мемлекетке сапалы 

мамандарды дайындауда техникалық жҽне кҽсіптік білім беру мекемелері ҿз 
ҥлесін арттыра тҥсері сҿзсіз. 
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Аннотация 

Бҧл мақалада техникалық жҽне кҽсіптік білімнің беделі, білім беру   жҥйесінің 

мазмҧнын жаңарту жҽне компетенция – оқудың жҽне ҿздігінен білім алудың 

нҽтижесінде қалыптасатын, білім мен тҽжірибеге, қҧндылықтар мен бейімділіктерге 

негізделген жалпы қабілеттері, мҧғалімдердің игеруге  міндетті қҧзыреттіліктері 

жайлы  жҽне ғылыми ҽдебиеттердегі қҧзырлылық ҧғымына талдау жасалған. 

Аннотация 
В данной статье проведен анализ понятия о престиже технического и 

профессионального образования, обновлении содержания системы образования и 

компетенции – об общих способностях, основанных на знаниях и опыте, ценностях и 

склонностях, формирующихся в результате обучения и самообразования, об 

обязательных для освоения учителями компетенциях и компетентности в научной 

литературе. 

Özet 

Bu makalede, teknik ve mesleki eğitimin tahtı, eğitim ve yetkinlik sisteminin içeriğini 

güncellemek – bilgi ve deneyim, değer ve yeteneklere dayalı genel yetenekler, eğitim ve kendini 

eğitmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan, öğretmenlerin bilimsel literatürde yetkinlikleri ve 

yetkinlikleri öğrenmesi zorunludur. 

Annotation 

This article analyzes the concept of the prestige of technical and vocational education, 

updating the content of the education system and competence – about the general abilities based 

on knowledge and experience, values and inclinations that are formed as a result of learning and 

self-education, mandatory for the development of teachers competencies and competence in the 

scientific literature. 
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Ҿскелең ҧрпақты рухани-адамгершілік қасиеттерге тҽрбиелеу мҽселесі 

ҽрқашан ҿзекті болып табылады.«Бҿбек» қорының президенті Сара 

Алпысқызы Назарбаеваның бастамасымен білім беру ҥрдісіне енгізілген 

рухани-адамгершілік тҽрбиеге екпін беретін «Ҿзін-ҿзі тану» бағдарламасы 

осы рухани-адамгершілік тҽрбиеден бастау алып, жан-жақты жетілген 

тҧлға,ең алдымен ҧлттық тҽрбиенің нҽрінен сусындатып, бала жастан 

бойында ҧлттық тҽрбиені қалыптастырған жанды тҽрбиелеуді мақсат еткен. 

«Ҿзін-ҿзі тану» пҽнінің басты ерекшелігі сонда- бҧл пҽн адами 

қҧндылықтарды оқытуға бағытталған. Ал «адами қҧндылықтарды шынайы 

оқыту дегеніміз - бҧл қағидалар практикада, кҥнделікті ҿмірде қолданылады» 

дегенді білдіреді. Білім берудің шынайы мақсаты адам баласына тҽн 

қабілеттердің кҿрініп, ашылуы болып табылады». 

«Ҿзін-ҿзі тану» пҽні ҧлттық тҽрбие беруді, оны білім мазмҧнына енгізу 

арқылы ҧлттық тҽрбие беруді, оны ҥздіксіз білім берудің кҿзіне 
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айналдыруды, оның тереңдігі мен рухани шындығын балалық кезден бастап 

сіңіруді мҧрат етіп отыр.Тҽрбие кҿзі болатын аңыз-ҽңгімелер, мақал-

мҽтелдер, нақыл сҿздер, ҧлылардың ҧлағатты сҿздері, ақын-жазушылардың 

еңбектері, тҥйінді сҿздер, жаманнан жирену, жақсыдан ҥйрену «Ҿзін-ҿзі 

тану» пҽнінің ҿзегі болып табылады. Осы тҧрғыдан алғанда баланың мінез-

қҧлқын қалыптастырып, жеке тҧлға ретінде терең тҽрбие береді, ҽсіресе 

отбасындағы тҽрбиеге ҥлкен мҽн берілген. 

Бала тҽрбиесі – ҧрпақ тҽрбие «Бала тҽрбиелегеннің – бір  ҧрпақты 

тҽрбиелегенің»,  - деген екен ата-бабамыз. Бҧл  сҿздің  астарында  ҥлкен  

мҽселе  жатыр. Соның ішінде ең маңыздысы: қыз тҽрбиесі-қыз болашақ 

ҧрпақтың анасы. Олай демеске лаж жоқ. Ҧрпақ жалғастығын бҽрінен жоғары 

қою,  ҿле-ҿлгенше  баласына  қамқорлық  кҿрсету  ҽлемнің  бірқатар  

елдерінде сақтала  бермейтін  дҽстҥр. Жасыратыны  жоқ біз  қызбаланы 

тҽрбиелеуде ҧлттық тҽрбие, ҧлттық педагогика негіздерінен алшақтап 

кеткенбіз. Атам заманнан келе жатқан салт-дҽстҥрдің қуанышы мол, 

қызықтысы –  ҧлын  ҧяға  қондыру, қызын  қияға  ҧшыру, бір сҿзбен айтқанда  

қыз ҧзатып, келін  тҥсіру  болған. «Алып  анадан  туады» дегенді  тҥптей 

тҥсінген  қазақ елінде Ананы ардақтау, Ананы сыйлау, оның ішінде жаңа 

тҥскен жас келінді қҧрметтеу бҧзылмас салт-дҽстҥрге айналған. 

Ҧрпағымыздың   бойына  ҧлттық тҽрбиені, имандылық  қасиеттерді сіңірсек, 

халқының  ҽдеп-салтын  жақсы  білетін, ата-анасын  сыйлайтын, ел ҥшін 

еңбек ететін ҧрпақ тҽрбиелеген боламыз. Пайғамбарымыз  Мҧхаммед  (с.ғ.с)  

«Кімнің  ҥш  қызы  болып, оларға дҧрыс тҽрбие берсе,  маңдай  терімен  

тапқанына  киіндіріп  бақса, олар  (қыздарын  тҽрбиелеп  ҿсіргені) сол ҥшін 

тозақ отынан  қалқан  болады», - деген. Бҧл  шынымен  де қыз бала 

тҽрбиесінің ата-анаға  оңай  тҥспейтіндігін дҽлелдейді. Қыз баланың  ары мен  

абыройы,  сыры  мен  сымбатын  сақтауы, келешек ҿміріне даярлығы 

ҽрқайсысы ҿз алдына дербес тақырып. Халқымызда  «бір  ҧл  тҽрбиелесең  

бір  ҽулетті  тҽрбиелегенің,  бір  қыз тҽрбиелесең  бір  ҧрпақты  

тҽрбиелегенің»  деген дана сҿз бар.  Ҽубҽкір сынды ҥлкен  ақын  «Қыз  бала  

–  ҥйдің  бояуы»  деген  екен.  Сол  кісінің  айтқанындай қыз  ҽлемнің  кҿркі,  

ҽрі  ҧрпақты  кҿбейтуші.  Қыз баланың  тҽрбиесін  ҧлттық болмыстың  

барлық  іргетасымен  астастыратын  халықтық  қағиданы  бҥгінгі таңда біз де 

қалтықсыз ҧстануымыз қажет. Болашақта  да,  қазір  де  сыр-сымбаты  ақыл  

парасатына  сай, адамгершілік  қасиеттерді  ҿз  бойына  толыққанды  

топтастыра  алған  қыз тҽрбиелеу  біздің  басты  парызымыз  болып  

табылатынын  еш  уақытта естен шығармауымыз керек. Қыз баланың  

болмысын  биіктететін, оның  тҧлғалық  ерекшеліктерін айқындайтын тҽрбие 

мен ҧлттық қҧндылықтарды айтар едім. Ана  тілімізде  «қыз» деген сҿз бар. 

Ол ең  қасиетті де,  қҧрметті  сҿз. Қасиетті болатыны-бҥкіл адамзат ҽйелден 

тарайды: қыз келін болады, келін -анаға  айналады, ал  ана-ҽже  деген  зор  

дҽрежеге  жетеді. Осы  арқылы  ҧрпақ ҿсіріп, ҧлт қатарын кҿбейтеді. Қазақ  

халқы  қыз баланың қадір қасиеті мен  қылығы  ҧлттық ҧлылығын танытады  

деп  халықтық  болмыспен  астастырған.  Сондықтан  қыздың тҽрбиесіне 
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ерекше мҽн беріп, сол тҽрбиені қалыптастырудың жолына барлық игі 

жақсылықтарды топтастырған. Қазақ қауымында қыз баланың орны айрықша 

болған. Ата-бабаларымыз қызды  қонақ  деп  есептеп, барған  жерде  

бағының  ашылуын  ҥйде  отырып қамдаған. Барынша ізетті, сыпайы, 

мейірімді де ісмер,  қылықты да  қырмызы болуын ҥнемі қадағалап отырған. 

Еркін ҧстаған, бірақ тым еркінсітпеген.«Қыз  -  ҿріс,  ҧл  -  қоныс» деп 

білгендіктен  қазекем  ҿрісін кеңейтер  қыз балаға  айрықша  кҿңіл  бҿлген.  

Қыз  мінезді  келсін,  ҧл  ҿнерлі келсін», -  дей отырып,  «қызға  қырық  ҥйден  

тиым»  жасайды. Осы тҧста  қыз  тҽрбиесіндегі жеңге рҿлі де кҿзден таса 

болмайды. Бҧл байланысты аталарымыз «Қызы бар ҥйдің  жеңгесі  сҥйкімді  

келеді»  деп  тҧжырымдаған. Ҿйткені,  ҽке-шеше  айта алмайтын  сырды  

жеңге  жеткізеді.  Қыздың балғын  болмыс-бітімі  мен тҽрбиесінің басы-

қасында аяулы жеңгелер жҥреді. Ата-ана  қызынан  еш  нҽрсені  аямайды. 

Оның  еш  нҽрседен  мҧқтажсыз, бҧла  ҿсуін  қадағалайды. Ҿйткені,  қызға 

бергенді қызыр ҿтейді  деп біледі. Сонымен  бірге,  қазекең  қызды  бетімен  

де  жібермейді. «Қызды  қымтап ҧстаған  ҧялмайды»  дей  отырып, оларды  

қанаттыға  қақтырмай, тҧмсықтыға шоқтырмай  ҿсіруді  парыз  санайды. 

Олардың  ар-ҧятының  сақшысы бҽріне жауапты екенін ешуақыт  ҧмытпаған. 

Содан да болар, бір жағынан «қыз бен жылқы жаудікі» деп  қыз  тҽрбиесіне 

мейлінше сақ қарайды. Қыз баққаннан қысырақ баққанның  оңайлығын» 

жадынан  шығармай баянды  отанын тапқанша  ҿзінің, жауапты  екенін еш  

ҧмытпаған. Сҿйте тҧра  қызды жағадағы қҧндыздай кҥтеді. «Кҥйеу жаман 

болса қызыңнан» деуінде ҥлкен мҽн бар. Ҿзінің отбасында керекті тҽрбиенің 

бҽрін кҿріп ҿскен  қыз бала, соған  қоса мінезді де қылықты болса, парасатты  

да пайымды болса екен дейді. Қызын дҧрыс тҽрбиелей алмаған  ата-анаға  

бабаларымыз  тағы да «Қызды  кҥте  алмаған  кҥң  етеді, жібекті тҥте алмаған 

жҥн етеді» деген. Қыздарымыздың асыл қасиеті, жан-дҥниесі нҽзік, адал 

махаббат  иесі болғандығын,  дҽулетке, байлыққа, жиһазға қызықпағандығын 

жыр-дастандардан  білеміз. Қазақ  қызды махаббат атты асыл сезімді  

айрықша қастерлеп, аялаған. Сҥйген адамымен  қол  ҧстасып  бірге  жҥрсе, 

тіпті қатықсыз қара кҿже ішсе де бақыттымын деп, ҿмірге риза болған. 

Ҧлттық бойындағы  бір жақсы  қасиеттерді  – тілін,  дінін, ҽдеп-ғҧрпын, 

салт-санасын, дҽстҥрін  немересіне,  немересінен  шҿбересіне  жеткізуші, 

дамытушы, ҽрине, ҽйел  – ана. Халқымыздың  ырысты ынтымағын, береке – 

бірлігін, туыстық татулығын  іске асыратын да,  ҧйымдастыратын  да  ҽйел  – 

ана. «Ағайын  тату болса – ат  кҿп, абысын тату  болса  – ас кҿп»,  - деген 

ҧлағатты сҿз осыдан туса керек. Кең байтақ ҧлы даланы мекендеген қара 

орман халқымыздың бір тілде сҿйлеп, ҽдеп-ғҧрып, салт-дҽстҥрінің, мінез-

қҧлықтарының  да  біркелкі  ҧқсас болып келуі бҧрынғы  ҿткен  қасиетті 

Домалақ  ана, Айша бибі, Жаған бегім, Нҧрбике  ханым, Айғаным, Ҧлпан, 

Зере, Ҧлжан  сынды  дана  аналарымыздан қалған ҥлгі. Қазақтар  ҽдетте  елге 

келін  болып  тҥскен  қыз  ҿз  елінің  барлық  жақсы қасиеттерін,  рухани  – 

моральдық  қҧндылықтарын  ҿзімен  бірге  ала  келіп, табалдырығын аттаған 

босағасының игілігіне, қала берді бҥкіл сол бір  қалың елге сіңірген. Бҧл 
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жақсы  ҥрдіс, ғибратты кҽде бҥкіл  ҧлттық  бірлігіне, рухани болмысына игі 

ықпалын тигізген. Сондықтан да халқымыз қыздарына тҿрден орын беріп, 

қонақ деп еркелетіп, парасаттылыққа баулып еркін ҿсірген. Ерке қыз, иманды 

ҽйел, қасиетті ана солардан шыққан. Қазақтың батыл қыздары ақын қыздары, 

ақылды қыздары ҧлтты тҽрбиелейді. Пҽрҽнже – сҽтір кимеген, сҿйте  тҧра 

еркіндік  пен  есерліктің  ара  жігін  ажырата білген парасатты, тапқыр, 

тҿзімді, ҿнерлі, танысын тҿбесіне  тҥйіп  жауға шапқан батыр қыздар осы 

біздің қазақ халқында болған. «Тар қолтықтан  оқ  тисе, тартып  алар  

қарындас» деп қызға сеніммен арқа сҥйеу де тек  қазақта. Қыздар тҽрбиесі  

қоғамда рухани  қҧндылықтарды, ҧлы мҧраттарды иманды жҽне инабатты 

бҽсекемен қалыптастырады. Бҧл адамның  ішкі  тҥйсігіне  ҿрелі  қасиеттерді  

алға шығарады. Сол адамдық қасиеттерді бойына сіңіре білген жандардан 

тараған ҧрпақ ақыл мен алғырлықтың бҥкіл бітім-болмысын одан да 

артығырақ  жақсартады. Қызды тҽрбиелеу,  ҿсіру, бой жеткізу ең  маңызды 

мҽселе. Қыз ҿсіру - гҥл ҿсірумен  бірдей!  Гҥлге ҽлсін-ҽлсін  су қҧйып, ауа 

жеткізіп, арам  шҿптерден тазартып отыру  керек. Бҧндай  тиянақты  кҥтім  

болмаса  гҥл  солып  қалады. Қыз да сондай. Оған тҽлім мен тҽрбие, ҿнер мен  

ҿнеге беру маңызды мҽселе болып табылады. Ҽр ата-ана ҿз қызын  ҿнегелі 

етіп ҿсіруге бар кҥшін салады. Ҽр қыз ҿз отбасының тҽрбиесінен  ҧядан 

ҧшып, ҿмір деген ҥлкен ҽлемге қанат қағады. Қазақ қыздарына ғасырлар 

бойы осындай отбасылық тҽрбие берумен ҿсірді. 

Ҿткенге қарап отырсақ  ата-бабаларымыз  қыздарын жақсы келін болуға 

емес, ҽр саладағы жақсы мамандар мен бірге «Ана» болуға тҽрбиеледі. Кҥні  

кеше  ғана  қара  тасты  қақ  жарып  шыңға  шыққан  еңлік  гҥлдей болып,  

қазақ ҽйелдерінен  ҧстаз  -  ғалым,  ҧстаз  – жазушы, ҧстаз  –  қайраткер 

болып,  қоғамның  биік  баспалдағына  кҿтерілген, тілге тиек  болар 

аналарымыздың  шығармалары  да  айғақ. Олардың  бойындағы  

дарындылық, адамгершілік, азаматтық, қасиеттер аналық  тҧлғаның  

биіктеуіне тікелей ҽсер етті  десек  те  болады. Сол  кезден  аналарымыз  

ақылды,  арлы,  қажымайтын, қамқор, ерінбейтін еңбекшіл, саналы, сабырлы, 

салиқалы болмаса, біз бҥгінгі кҥнге жете алмағанда болар ма едік… Олардың 

отбасынан алған бар тҽрбиесі жақсы келін, инабатты ана болу ғана еді. Ҿткен 

ғасырдағы Ҧлы Отан соғысында, Отанға қауіп тҿнгенде қазақ қыздары  да 

қан  майданға ерлермен  бірге  аттанғаны  тарихтан  белгілі.  Сол ауыр  

жылдары  қазақ  қыздары Ҽлия  мен  Мҽншҥк  тамаша  ерлік  кҿрсетіп, Кеңес 

Одағының Батыры, «Шығыс жҧлдыздары» атанды… Жан  – жҥрегіне  ҧлттық 

қасиеттерімен  тҽрбие сіңіріп  ҿскен осындай жауынгер  – аруларымыз  

ҧлттық  қасиеттерді  ҧрпаққа  дарытады. Болашақ ҧрпақтың рухани несібесі 

бҥгінгі қыздарымыздың қолында. Отан  ҥшін  қызмет еткен  қыз, ең  алдымен  

ана  тілінің  кҿзі, бастауы, мҿлдір бҧлағы. Ана тілі  қызбен бірге ҿседі.  Қыз  – 

Ана тілінің  анасы,  қоғам қайраткері, ҽйелсіз  ешбір қоғам  алға  баспайды.  

Ал  ҽйел  тапқан  бала -қоғамның жайқалған жемісі. Сол жақсы жемісті 

ҿсіретін де - ҽйел. «Қызға -  қырық ҥйден тию» - деген мақал ауыл болып, 

ағайын болып қызға  ақыл  айту, ҿсиет  айту, ҿнеге кҿрсету деген  сҿз. Олай  
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болса,  қыз тҽрбиесі  тек  ҽке  мен  шешенің  ғана  емес, ағайын  – туыстың, 

бҥкіл  ауылдық қоғамның  мҽселесі болуы  тиіс. Қазір «жастар  азып барады», 

«жастар тҽрбиесіз» дегенді  жиі айта бастағандаймыз. Біле білсек, бҧл  

жастардың емес, мына біздердің, яғни ата-аналардың, қоғамның қасіреті. 

Ҿйткені, нарық қыспағына тап болған, дҽулеті  шағын  отбасынан  шыққан 

жастар  тҧрмыс тауқыметке кҿп шалдығады. Сондықтан бҧл мҽселеде 

мемлекет, қоғам болып ойланатын  жағдайлар  тым  кҿп. 

Мҧның ҿзі  ҥлкен бір  тақырыпқа ҿзек болар ауқымды мҽселе дер едік. 

Жалпы алғанда, аналардың жағдайы, бала тҽрбиесі қоғам  ҥшін  де қажет. 

Дені таза, ширақ  туып, ширап  ҿскен, сіз  – бізбен тілі шыққан, ата-анасын, 

ағайын-туысын, ҥлкенді  сыйлап  ҿскен  ҧл  мен  қыз халқымыздың 

болашағы, қоғамымыздың тҧтқасы болмақ. Қыздар – ҧлт анасы! Осы ҧлт 

атағына лайық болыңыздар! Ҧлт тағдыры қыздарға  байланысты  екенін  

ҧмытпаңыздар, қазақ  қыздары! Жас қыздарды алдап,  абыройын  тҿгіп, 

арсыздық  жасағандар - қазақ жігіттері. Болашақ  ҧлт анасына қамқоршы 

болыңыздар. Алла  тағала  қолдаса, бҥгінгі  қазақ қыздары елін, жерін  

қорғайтын балуан, батыр, болашақ  ҧрпақтың  асыл  анасына айналарына  

сеніміміз  мол. Қазақтың аяулы  арулары бҥгінді  ғана ойламай, болашақты, 

келешек ҧрпақты да ойласа деймін.. 
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БОЛАШАҚҚА БАҒДАР – ҦЛТТЫҚ САНАНЫҢ 
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Тҥркістан облысының ҽдістемелік орталығының ҽдіскерлері 

 

Қоғамдық сананы жанартудағы білім беру жҥйесі - бҽсекеге қабілетті 

маман дайындау. Қоғамдық сананы жаңғырту жҿніндегі Мемлекет 

басшысының идеясы бҥгінгі таңда ҿте қажетті жҽне орынды идея. Қазақстан 

Президенті Н.Ҽ.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында қоғамдық сананы жаңғыртудың нақты 

бағыттарын сипаттап берді. Қоғамның рухани жаңғыруы озық дҽстҥрлер мен 

ҧлттық-мҽдени негіздерге арқа сҥйеуі керек. Бҧрынғы инновациялар бҥгін 

дҽстҥрге айналды, бҥгінгі инновациялар ертең дҽстҥрге айналады. Мҧндай 

ҧстаным халқымыздың ҿткенін, қазіргі кҥні мен болашағын жалғауға, ҧлттық 

сананың ҽралуан полюстерін жақындатуға мҥмкіндік береді. 
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Ендеше, елбасы қоғамды да, сондай-ақ ҽрбір азаматты да жаңғыртудың 

бірқатар негізгі бағыттарын ерекше бҿліп кҿрсетіп отыр. 

Біріншіден, бҧл - бҽсекеге қабілеттілік, компьютерлік сауаттылық, шет 

тілдерді білу, мҽдени ашықтық сияқты факторларға негізделген тың 

жаңалықтарды ҽлемге ҧсыну қабілеті. 

Екіншіден, бҧл - прагматизм. Ол бірқатар ҽдеттер мен 

таптаурындықтардан бас тартуды да, сонымен бірге ҧлттың прагматикалық 

мінез-қҧлқы мен ҧтымды ойлауын, ата-бабалар дағдыларының тарихи 

тҽжірибесін де қамтиды. 

Ҥшіншіден, ҧлттық бірегейлікті сақтау, ҧлттық сана ҿзгерген кезде 

ҧлттық «Мен»-нің ішкі мҽйегін сақтау. Бҥгінде, барлық жағымсыз нҽрселерге 

дҽстҥр мен салт-сананы қарсы қоюға болады. 

Сонымен бірге, біз ҧлттың дамуына кедергі келтіретін ҿткеннің 

сарқыншақтарынан арылуымыз керек. 

Тҿртіншіден, білім салтанаты - ҧлттың жетістігі. Алдағы технологиялық 

революция қазіргі жекелеген кҽсіптердің жойылуына алып келген кезде, 

білім - қол жеткізер табыстың ең іргелі факторы болмақ. 

Бесіншіден, тек қана эволюциялық даму біздің ҿркендеуімізге жол 

ашады, бҧл жаңғыру идеологиясының қағидаты жҽне Қазақстанның ҽрбір 

азаматының ішкі сенімі. 

Алтыншыдан, сананың ашықтығы, аума-тҿкпе заманда қоғамның жҽне 

ҽрбір адамның ҿзгеріске дайын болуы. Бҧл кҿзқарастар қоғамдық сананың 

жаңғыруы ҥшін іргелі негіз болады. 

Мемлекет басшысы алдағы жылдарға арналған бірқатар нақты 

жобаларды айқындады. Алдымен, бҧл - қазақ тілін жаһандық ақпарат жҽне 

байланыс ҽлеміне жол ашатын латын ҽліпбиіне кҿшіру. Ҽлемдік ғылым мен 

технологиялардың, гуманитарлық білімнің соңғы жетістіктерін қамтитын 100 

жаңа оқулық мемлекеттік тілге аударылып, басып шығарылады. 

«Туған жер» бағдарламасы кҽсіпкерлердің, шенеуніктердің, зиялы 

қауым ҿкілдері мен жастардың ҿздерінің кіндік қаны тамған жеріне 

қамқорлық жасап, қолдау кҿрсетуіне, патриотизмді қалыптастыруға қолайлы 

мҥмкіндік береді. «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы 

жалпыҧлттық қасиетті орындарды жҽне аса қастерлі жерлерді сақтауға, 

сондай-ақ елдегі туристік инфрақҧрылымды дамытуға мҥмкіндік береді. 

«Жаһандағы заманауи қазақстандық мҽдениет» жобасын іске асыру. 

Қазақстанды ҿз шығармашылығы арқылы дҥниежҥзіне танытатын 

кҿптеген таланттарға жол ашады. «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы 

бҥгінгі замандастарымыздың тҥрлі салалардағы жетістіктерін дҽріптеуді 

қамтамасыз етеді жҽне жастарды адамгершілікке тҽрбиелеудің жарқын ҥлгісі 

болады. Бҧл тапсырмалар мемлекеттің жҽне азаматтық қоғамның барлық 

идеологиялық жҧмысының орта мерзімді перспективадағы негізі болады. 

Елбасының «жаңғыруға деген ішкі ҧмтылыс - біздің дамуымыздың ең басты 

қағидасы» деген тезисі бҥгінгі таңда ҿте ҿзекті. 

Сананы жаңғырту біздің мақсаттарымыздың бірлігін, 
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қҧндылықтарымыздың ортақтығын жҽне қоғамдық келісімнің қуатын 

айшықтайды. Жаңа идеологиялық тҧғырнама конституциялық реформаны, 

Ҥшінші жаңғырудың экономикалық ҿркендеуін толықтыра тҥседі жҽне 

Қазақстанның ХХІ ғасырдағы табысты дамуының ділдік қозғаушы кҥші 

болып табылады. Қоғамдық сананың ҿзгеруі сынаптай сырғыған уақытта, 

жаңа сын-қатерлер заманында Қазақстанның дамуының негізі болатын 

тҧрақтылықты, бірлікті, татулықты нығайтуға мҥмкіндік береді. 

Бiлiм беру жҥйесi қоғамның ҽлеуметтiк – экономикалық дамуында 

жетекшi роль атқарады, сондай – ақ оны ҽрi қарай айқындай тҥседi. Ал 

бiлiмнiң қалыптасып, дамуының жалпы шарттары философияның негiзгi 

мҽселесi – рухтың материяға, сананың болмысқа қатынасы тҧрғысынан 

зерттелетiн iлiм таным теориясы деп аталады. Таным теориясының басқа 

ғылыми теориялардан тҥбiрлi айырмашылығы – ол бiлiмнiң қалыптасуы мен 

негiзделуiнiң жалпы ҧстанымдарын, объективтiк қатынастарды 

қалыптастырады. 

Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, ҽр 

мҧғалім, ҿз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан гҿрі, жаңа 

талапқа сай инновациялық технологияларды ҿз сабақтарында кҥнделікті 

пайдаланса, сабақ тартымды да, мҽнді, қонымды, тиімді болары сҿзсіз. Бҧл 

жҿнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жҥйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кҿрсеткен [6;28]. Елбасымыз 

Н.Ҽ. Назарбаев жолдауында айқандай: «Болашақта ҿркениетті дамыған 

елдердің қатарына ену ҥшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды 

дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім» [5;12]. 

Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жҥйесінің алдында оқыту ҥрдісінің 

технологияландыру мҽселесін қойып отыр. 

Оқытудың ҽртҥрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл 

педагогтардың іс – тҽжірибесі зерттеліп, мектеп ҿміріне енуде.Қазіргі білім 

беру жҥйесінің мақсаты - бҽсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – 

ҥйрететін орта, оның жҥрегі - мҧғалім. Ізденімпаз мҧғалімнің 

шығармашылығындағы ерекше тҧс - оның сабақты тҥрлендіріп, тҧлғаның 

жҥрегіне жол таба білуі. Ҧстаз атана білу, оны қадір тҧту, қастерлеу, арындай 

таза ҧстау - ҽр мҧғалімнің борышы. Ол ҿз кҽсібін, ҿз пҽнін , барлық шҽкіртін , 

мектебін шексіз сҥйетін адам. 

Ҿзгермелі қоғамдағы жаңа формация мҧғалімі – педагогикалық 

қҧралдардың барлығын меңгерген, тҧрақты ҿзін-ҿзі жетілдіруге талпынған, 

рухани дамыған, толысқан шығармашыл тҧлға қҧзыреті.Жаңа формация 

мҧғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық 

жағдайындағы мҧғалімге қойылатын талаптар : бҽсекеге қабілеттілігі, білім 

беру сапасының жоғары болуы, кҽсіби шеберлігі, ҽдістемелік жҧмыстағы 

шеберлігі. 

Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация мҧғалімі-
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рефлекцияға қабілетті, ҿзін-ҿзі жҥзеге асыруға талпынған ҽдіснамалық, 

зерттеушілік, дидактикалық - ҽдістемелік, ҽлеуметтік тҧлғалы, 

коммуникативтілік, ақпараттық жҽне тағы басқа қҧдыреттіліктердің жоғары 

деңгейімен сипатталатын рухани- адамгершілікті, азаматтық жауапты, 

белсенді, сауатты, шығармашыл тҧлға. Нҽтижеге бағытталған білім моделі 

мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген ҧғымдар мен 

нормаларды жҽне тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру ҥшін 

педагогтардың кҽсіби мҽдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері 

туындылап отыр. 

Біліктілік арттыру жҥйесінде педагогтардың оқу қажеттіліктері нақты 

білімнің мҽнін тҥсінуге, соның нҽтижесінде ҿзіндік іс-ҽрекетке енуге жҽне 

жеке ҿміріндегі тҽжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты 

қалыптасады. Осы заманғы мҧғалім оқуға ҥлкен потенциалдық 

мҥмкіндіктермен келеді. Сондықтан олардың функционалдық 

сауаттылықтарын кҽсіби шеберлікпен ҧштастыру ҥшін нҽтижеге бағытталған 

білім беру ҥлгісінде мақсатты тҥрде білім беретін, қалыптастыратын, 

дамытатын андрогогикалық процесс қажет. Басқаша айтқанда ересектерге 

арналған, жалпы жҽне кҽсіби білімнің қажеттілігін дамыту, ғылым, білім мен 

мҽдениет жетістіктері арқылы адамдардың жалпы мҽдениеті мен ҽлеуметтік 

белсенділікті дамытуға бағытталған танымдық іс-ҽрекетке ынталандыру ҥшін 

білім беру. 

Қазіргі білім беру парадигмасы «білікті адамға» бағытталған білімнен 

«мҽдениет адамына» бағытталған білімге кҿшуді кҿздейді. Бҧл білім беру 

жаңаша ҧйымдастыру- оның философиялық, психологиялық, педагогикалық 

негіздерін, теориясы мен тҽжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. 

Сондықтан бҥгінгі кҥні еліміздің білім жҥйесінде оқыту ҥдерісін тың 

идеяларға негізделген жаңа мазмҧнын қамтамасыз ету міндеті тҧр. 

Француз қайраткері «Адамға оқып – ҥйрену ҿмірде болу, ҿмір сҥру ҥшін 

қажет» дегендей оқыту процесін технологияландыру, осыған сҽйкес оқу 

бағдармаларын жасау, ғалымдар мен жаңашыл педагогтардың еңбектерімен 

танысу жҧмыстары мҧғалімдердің ҥздіксіз ізденісін айқындайды. Жаңа 

педагогикалық технологиялардың негізгі мҽні пассивті оқыту тҥрінен активті 

оқытуға кҿшу оқу танымын ҧйымдастырудағы бастамашылдығына жағдай 

туғызу, субьективтік позицияны қалыптастыру. 

Білім сапасын арттыру жҽне нҽтижеге бағытталған ҥлгіге беталуы 

барысында мҧғалімдер мемлекеттік стандарт берілген нҽтижелерге жетуде 

кҽсіби шеберлікпен меңгерген зерттеу біліктері мен 303 дағдылары 

нҽтижесінде проблеманың шешімін таба алатын, ақпараттық – 

коммуникативті мҽдениеті жоғары тҧлғалық - дамытушылық функцияны 

атқарады. 

Қазіргі заман адамның осы қҧзыреттілікті меңгере отырып тек « кҽсіби 

икемділігін оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу 

мҥмкіндігін «ҥнемі оқып – ҥйрену жҽне ҿзін-ҿзі жасау талабын қалыптастыра 

алады. 
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Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы 

біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім кҿрсеткішінің 

жақсаруы мен қазақстандық білім беру жҥйесінің тартымдылығын арттыру 

ҥшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мҽртебесін арттыру, олардың бҥкіл 

қызметі бойына мансаптық ҿсуі, оқытылуы жҽне кҽсіби біліктілігін 

дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік 

қолдау мен ынталандыруды арттыру мҽселелеріне ҥлкен мҽн берілген. 

Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жҥйесіндегі 

реформалар мен сыңдарлы саясаттар, ҿзгерістер мен жаңалықтар ҽрбір 

педагог қауымының ойлауына, ҿткені мен бҥгіні, келешегі мен болашағы 

жайлы толғануына, жаңа идеялармен жаңа жҥйелермен жҧмыс жасауына 

негіз болары анық. 

Олай болса, білімнің сапалы да саналы тҥрде берілуі білім беру 

жҥйесіндегі педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне байланысты. 

Дҽстҥрлі білім беру жҥйесінде білікті мамандар даярлаушы кҽсіби білім 

беретін оқу орындарының басты мақсаты – мамандықтарды игерту ғана 

болса, ал қазір ҽлемдік білім кеңестігіне ене отырып, басекеге қабілетті тҧлға 

дайындау ҥшін адамның қҧзырлылық қабілетіне сҥйену арқылы нҽтижеге 

бағдарланған білім беру жҥйесін ҧсыну – қазіргі таңда негізгі ҿзекті 

мҽселелердің бірі. 

Жалпы алғанда «қҧзырлылық» ҧғымы жайлы ғалым К.Қҧдайбергенова 

«Қҧзырлылық ҧғымы – соңғы жылдары педагогика саласында тҧлғаның 

субъектілік тҽжірибесіне ерекше кҿңіл аудару нҽтижесінде ендіріліп отырған 

ҧғым. Қҧзырлылықтың латын тілінен аудармасы «сомпетенс»белгілі сала 

бойынша жан – жақты хабардар білгір деген мағынаны қамти отырып, 

қандай да бір сҧрақтар тҿңірегінде беделді тҥрде шешім шығара алады 

дегенді білдіреді» деп кҿрсетеді. Бҧл жайлы Б.Тҧрғанбаева «... ҿзінің 

практикалық ҽрекеті арқылы алған білімдерін ҿз ҿмірлік мҽселелерін шешуде 

қолдана алуын – қҧзырлылықтар деп атаймыз » деп анықтаса, Ресей ғалымы 

Н.Кузьминаның кҿзқарасы бойынша, «Қҧзырлылық дегеніміз - педагогтің 

басқа бір адамның дамуына негіз бола алатын білімділігі мен абыройлығы ». 

Латын тіліндегі « компетенс»сҿзін ғалым К.Қҧдайбергенова «Қҧзырлылықты 

білімін, біліктілігін, дағдысын, тҧлға мінез- қҧлқын, ең бастысы тҧлға 

мҥмкіндігін бағалаудың критерийі мақсатында қарастыру қҧзырлылық 

маңызын толық аша алады. 

Олай болса, қҧзырлылық, нҽтижеге бағдарланған жаңа білім беру 

жҥйесінің сапалық критерийі ретінде ҽлеуметтік жҽне ҿмірлік кҿзқарастарды 

есепке алу қажет» Аталған қҧзыреттілік қасиеттерді тҧлға бойына дарытуда 

педагог қауымның арнайы ҽлеуметтік білім беру қҧзыреттіліктерінің жан- 

жақты болуы талап етіледі. 

Егер педагог ҿзінің кҽсіби ҿсу жобасын дҧрыс жолға қоя отырып, ҿзінің 

кҽсіптік қызметіне нақты берілу арқылы тҧлғаның алған білімін ҿмірде 

қолдана білетіндей тапсырмалар жҥйесін ҧсына алатын жағдайда болғанда 
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ғана білім алушы қҧзыреттілігін қалыптастыруға мҥмкіндік табады. Бір 

сҿзбен айтқанда, тҧлғаға бағытталған білімдер жҥйесі білім стандартына сай 

тҧлғаның жан- жақты дамуына негізделген, алған білімін ҿмірдің қандай бір 

жағдаяттарына қолдана алатындай дҽрежеде ҧсыну педагогтің 

қҧзыреттілігіне байланысты болады [1;38]. 
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Аңдатпа 

Мақала бҽсекеге қабілетті маман дайындау, осы талапқа орай ізденімпаз 

оқытушының шығармашылығына ерекше кҿңіл бҿлу, бала алдына нақты талап қойып, 

мҽселені шешудің жолдарын дағдыландыруға арналған. 

Түйін сөздер: қабілетті маман, ізденімпаз оқытушы, нақты талап қойып, мҽселені 

шешу жҽне жан – жақты хабардар білгір жеке тҧлғаны тҽрбиелеу. 

Аннотация 

Статья предназначена для обучения конкурентоспособного специалиста с 

уделением особого внимания творчеству будущего учителя, выдвижению реалистичных 

требований к ребенку и решению проблемы. 

Ключевые слова: Способный специалист, творческий учитель, воспитать 

целеустремленного, разностороннего ученика, который сможет хорошо излагать свои 

мысли.  

Abstract 

The article is intended for the training of a competitive specialist with special attention to 

the creativity of the future teacher, the promotion of realistic requirements for the child and the 

solution of the problem.  

Key words: capable specialist, creative teacher, to educate a single-minded, universal 

student who can express his thoughts. 

 

 

«МҼҢГІЛІК ЕЛ» ҚҦНДЫЛЫҚТАРЫ АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫ ТҼРБИЕЛЕУ 
 

Жолдасбекова Жайна Кожахметовна 

Облыстық ҽдістемелік орталықтың бастауыш сынып ҽдіскері 

 

Ата–бабамыздың ҧрпағына мҧра еткен бар асылының қаншама ғасырлар 

бойы кҿшпейтіндей етіп,артына із қалдыруы кҿрегенділіктің кҿрнісі. Адамзат 

баласының ҿз тіршілігінде кҿрген–білгенін, тоқып–тҥйгенін, қорытып 

келешек ҧрпағына мирас етіп қалдырғаны-табиғи заңдылық. Адам бойында 

қалыптасқан имандылық қасиеттерді рухани қҧндылықтарға жатқызуымызға 

болады. Ел басымыз Н. Ҽ. Назарбаевтың биылғы «Қазақстан жолы-2050: бір 
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мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты жолдауы-Қазақстанның 2050 жылға 

дейінгі даму жолын айқындайтын, стратегия, Президентіміз Тҽуелсіз 

Қазақстанымызды дамытудың, ҽрбір Қазақстандықтың, ҽр отбасының, 

жастардың жҽне келешек ҧрпақтың мҥддесін қорғаудың нақты жолдарын 

ҧсынды.  

«Мҽңгілік Ел-жалпы Қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ҧлттық идеясы. 

Ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы болатын. Ендігі 

ҧрпақ-Мҽңгілік Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ Елінің ҧлттық идеясы-

Мҽңгілік Ел!» деп елбасымыз нақты атап ҿтті. Ҽлеуметтік маңызы зор 

қҧндылықтың мҽн-мағынасын ҧғындыру,баланың санасына, сезіміне, 

тҥйсігіне, мінез-қҧлқына ҽсер ететіндей дҽрежеде жеткізу ҧстаздық 

шеберлікті талап етеді. 

Қазіргі қоғамда бізге жетіспей жатқаны ҿзіміздің қазақи ҿмір 

сҥруімізбен шығыстық дҥние танымдағы ҧлтттық мектебімізді қҧру. 

Қазақылық дҥние танымның ҿзегі-адамшылдық. Атадан балаға ҧласатын 

ҧлттық қҧндылықтар ҥлкендердің ҧлағатты сҿздерінен, іс-қимылынан 

танылып, сезім арқылы жҥректен-жҥрекке беріліп отырған. Егеменді ел 

жастарының санасына ҧлттық ҧлағатты қасиеттерді сіңіре білудің маңызы 

зор.  

  Қазақстан Республикасының баянды тҽуелсіз ел болуы ҥшін ҧлттық 

қҧндылықтар, тҽрбие арқылы халық педагогикасынан нҽр алып адами 

қҧндылықтардың барлық саласын бойына сіңірген, таза елжанды азаматтар 

қажет. Қазақ елі ҥшін бар білімі мен қабілетін сарып ететін, елін, туып ҿскен 

жерін, тілін, халқының салт-дҽстҥрін,тарихын, дінін, мҽдениетін 

қҧрметтейтін жеке тҧлға тҽрбиелеу.Ҧлттық қҧндылықтар арқылы тҽрбиелеу 

дегеніміз-халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған тҽжірибесі мен 

ізгілік қасиеттерін жас ҧрпақтың бойына сіңіру. Бҥгінгі таңда жаhандану 

ҥрдісі жҥріп жатқан жағдайда ҧлттық мҥдде, ҧлттық тҽрбие, ҧлттық 

қҧндылық, ҧлттық рухымызды сақтап қалу - алдымызда тҧрған ҥлкен міндет. 

Ҧлттық тҽрбие дегеніміз - сана сезім мен сенім қалыптастыру. Бҥгінгі 

ҧрпағымызды бірнеше ғасырлардан жинақталған ата-бабамыздың мол 

мҧрасымен, ҧлттық қҧндылықтарымен сусындату-біздің басты парызымыз.  

Қазіргі қоғамда қҧндылықтардың алар орны ерекше. Қазақ педагогикасында 

қҧндылықтың тҥрі мен маңызына, сыры мен сипатына алғаш философиялық 

мҽн беріп, оныц жан-жақты талдай білген Абайдан асқан зор тҧлғаны атау 

мҥмкін емес. Абай - қазақ халқы ҥшін парасат биіктігінің ақыл-ой 

толықтығының, адамгершілік пен рухани байлықтың ҿлшемі. Абайдың қара 

сҿздерінің жас ҧрпақ ҥшін маңызы зор. 

Қазіргі таңда ҧлттық рухтың оянуы ҧлттық тарих, мҽдениет,салт-дҽстҥр 

жаңа кҿзқараспен қалыптастырды. Ата-бабаларымыз ҧрпақ тҽрбиесіне 

ерекше мҽн берген. Ҿз ҧрпағын адал еңбекке, ҿнер-білімге тҽрбиелеп, ҿмірге 

бейімдеп, жанҧяның, Отан намысын қорғауға тҽрбиелеуі ҥлкен 

ҧлағаттылықты байқатады. Ҽр халықтың тҽлім-тҽрбиесі ҧлттық 

қҧндылықтың маңызды белгісі. Қҧндылық-тҽрбие мен оқытудағы 
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адамгершілікке бағытталған мҧраттар. Оқушының ҧлттық қасиеттері: 

меймандостық, кісілік, сыйластық, имандылық, кішіпейілділік, 

салауаттылық,инабаттылық, қайырымдылық, ізгілік, еркіндік, ҿнерпаздық, 

шешендік, ақынжандылық, сыпайлылық, мҽдениеттілік, шығармашылық, 

рухани-байлық, махаббат т.б сияқты қасиеттері арқылы ерекшеленеді. 

Қҧндылықтар-шынайы ғана болады, ол адамға тҽуелді емес, дей тҧрғанмен 

ол адам санасында орын алады. Қҧндылықтар сезім арқылы қабылданады, ал 

сана арқылы оны тҥсінуге болады, сол арқылы тҧлға қҧндылығы 

қалыптасады. Тҧлғаның қалыптасуы ҿмірге келген сҽтінен басталады, 

жеткеншек жҽне жасҿспірім шақта жедел жҥреді.Тҧлға дегеніміз-сезімнің, 

ҽсердің, ішкі кҥйініш-сҥйініштің бойына жинақталған кҿрнісі. Тҧлға-бҧл 

қоғамдық-тарихи дамудың ҿнімі. Тҧлғаның қалыптасуы ҿмірге келген 

сҽтінен бастау алып, жасҿспірім, жҽне жеткіншек шақта жедел қалыптасады. 

Рухани тҧлға кҿрсеткіштері: ойы озық, еркін, кісілігі, намысы биік, ҿрелі, 

білімді, рухани бай, кемелденген, саналы, іскерлік. Адам баласы 

материалдық жҽне рухани ҿмірдің ортасында тіршілік етеді де, ҿзі ҿмір сҥріп 

отырған қоғамның, ҧжымның, ҧлттың мҥшесі ретінде ҿзіндік ақыл-

парасатымен, жеке бастың ҿзіне тҽн ақыл-ой,ерік-жігер, мінез-қҧлық 

ерекшелігімен кҿрінуге тырысады. Ҽрбір тіршілік иесі – адам.Ҽр адам ҿзінің 

жеке қасиеттеріне қарай ҿзінше жеке тҧлға. Адам жеке тҧлға болып 

қалыптасып ҿсуі жҽне дамуы ҥшін тек қана адамдар арасында ҿмір сҥруі 

қажет. Жеке тҧлғаның рухани-адамгершілік дамуы ҧлттық дҽстҥрлерімізді 

меңгеруі мен қҧрметтеуінен туындайды. Жеке тҧлғаның қҧндылық 

тҥсініктеріне ҽсер ете оқыту, оның ең алдымен, ҽдептілігіне баса назар 

аударуды қажет етеді. Ҿйткені ол-халқымыздың ҧлттық психологиясының 

ҿзегі, оның ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамдық санасының практикалық 

кҿрнісі, барлық кісілік қасиеттерінің жиынтығы. 

Қазақстан Республикасының білім жҥйесін 2015 жылға дейін дамыту 

тҧжырымдамасында «ҽлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдастырылған жҽне 

жеке тҧлға мен қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын кҿп деңгейлі 

ҥздік білім берудің ҧлттық моделін қалыптастыру ҥшін білім беруді 

дамытудағы стратегиялық басымдықтарды белгілеу» деп атап кҿрсетілген.  

Білім берудің негізгі басты мақсаты мен нҽтижелілігі - білім алумен бірге, 

біліктілік дағдыларына қол жеткізе отырып, заман талабына сай ҧлттық 

қҧндылықтарды бойына дарытқан, ҿз Отанының партиоты, жан-жақты 

дамыған білімді, ҿз ісіне жҽне ҿзгенің ісіне ҽділ баға беретін, функционалдық 

сауаттылығы қалыптасқан жеке тҧлға қалыптастыру болып табылады.  

«Ҧлттық қҧндылық қасиеттер рҽміздеріміз, ҧлттық сана-сезіміміз, ойымыз, 

дҽстҥрлік іс-ҽрекетіміз заман ағымына қарай қолданыста ҿзгеріс табады» 

деген пікірді ҽрбір ой толғаушы ғалымдардың еңбектерінен байқауға болады.  

Ҧлттық руханилық ҧлттық қҧндылықтың мҽні деп тҥсінеміз. Ҽр ҧлттың 

ҧлттық қасиеттері ҧлттық тҽрбиеге байланысты дамып қалыптасқан. Ҽрбір 

тҧлға саналы тҥрде ҿзін басқалармен салыстыра келіп ҿзіндік ҧлттық 

қҧндылық қасиеттерін қалыптастырады. 



543 

Мектептегі білім мен тҽрбие жҧмысын ҧлттық ерекшеліктерге негіздеп, 

мазмҧнына халықтық ҧғымдар енгізу, уақыт кҥтірмейтін мҽселе. Мҧны ҿмір 
талабы, заман ағымы қажетсінуде. Ҧлттық ерекшеліктер ҧғымын жалаң 

тҧрғыда емес, ҽр пҽннің мазмҧнына ҥйлесімділікпен енгізе білуіміз керек. 

Ҧрпақ ата-бабадан жеткен асыл мҧраларымызды саналы қабылдап, бойына 
дарыту ҥшін, ең алдымен, халықтық ҿзіндік болмыс ерекшеліктерінен, ҿмір 

тіршілігінен мол мағлҧмат болуы қажет. Сонымен бірге жас ҧрпаққа ҧлттық 

тҽрбие берудің ең басты жолы-ҧлттық қадір-қасиетті дҽріптеп, ана тілімізді 
сақтап, мҽдениетімізді дамыту болып табылады. Тҽрбие – мҽңгілік жҽне 

адамзаттық. Тҽрбие – халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған, озық 

тҽжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ҧрпақ бойына сіңіру, баланың қоршаған 
ортадағы қарым – қатынасын, дҥниетанымын, ҿмірге деген кҿзқарасын жҽне 

соған сай мінез – қҧлқын қалыптастыру. Тҽрбиенің негізгі мақсаты - дені сау, 

ҧлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау дҽрежесі биік, мҽдениетті, 
парасатты, ар – ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да ҧлттық 

қасиеттер қалыптасқан адамды тҽрбиелеу.Тҽрбие мазмҧны, оны жҥзеге 

асыратын ҽдіс – тҽсілдердің негізі - адамгершілік, имандылық, ізгілік, 
елжандылық. Бҧл ерекшеліктер ғасырдан-ғасырға, ҧрпақтан-ҧрпаққа мирасқа 

қалып отырады. Ҧлттық тҽрбие алған ҧрпақ – дені сау, білімді, ҿнерлі, 

ақылды, еңбекқор, иманжҥзді, сҧлу да сымбатты, ҧлтжанды болып 
қалыптасады. Ҧлттық қҧндылықтар арқылы тҽрбиелеу дегеніміз – халықтың 

ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған тҽжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас 

ҧрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым – қатынасын, 
дҥниетанымын, ҿнерге деген кҿзқарасын жҽне мінез – қҧлқын қалыптастыру.  

Ҧлтжанды, адами қҧндылықтарды бойына жинаған, қиыншылықтардан жол 

табатын, экономикалық бҽсекелестікке қабілетті, ары таза, иманжҥзді, 

біреудің қолдауынсыз ҿз еңбегімен білім алған, елі мен жерін сҥйетінін 
атқарған ісімен дҽлелдеген жастарды кҿргіміз келеді. Ҧлттық тҽрбие - ҽрбір 

халықтың ой-арманымен, тіршілік тынысымен, ҧлттық дҽстҥрімен тығыз 

байланыста туып, қалыптасқан тарихи қазынасы, мҽдени мҧрасы. Ол 
болашақ ҧрпақты ҿмір сҥруге тҽрбиелейтін ҿмір кітабы. Егеменді еліміздің 

болашағын қалыптастыру, ғасырдан – ғасырға жалғасып келе жатқан салт – 

дҽстҥрді, асқақтаған айбынды Отанды сҥюге, ата – анаға қҧрмет, ҥлкенге 
ілтипатты, кішіге парасатты, салауатты дені сау ҧрпақ тҽрбиелеу бҥгінгі 

кҥннің талабы.Ҧлттық тҽрбиеге тікелей ықпал жасайтын білім ордасы, 

мектеп. Мектеп – білім ошағы, тҽрбие ордасы, тағылым табалдырығы. 
Мектеп – тҧлғаның толық қалыптасуына жағдай жасайтын ҽлеуметтік орта. 

Бҥгінгі жас ҧрпақ мектептен білім мен тҽрбиені қатар алып шығуы керек. 

Сонау замандардан жинақталған ата-бабамыздың мол мҧрасымен, яғни 
ҧлттық қҧндылықтарымен сусындату – ҧстаздардың басты парызы. Демек, 

ҧлттық қҧндылықтарды пайдалана отырып тҽрбиелеу арқылы мҧғалімдер 

ҧлттық қҧндылықтарды қалыптастырмақ. Жас ҧрпақ тҽрбиесі – адамзаттың 
мҽңгілік тақырыбы. Ҧлттың бҥгінігі де, болашағы да тҽрбиелі ҧрпаққа 

байланысты. Жас ҧрпақты тҽрбиелеуде қҧндылықтардың бірнеше саласын 

қарастыруымызға болады. Олар: білім беру қҧндылықтары, адамзаттық 
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қҧндылықтар, ҧлттық қҧндылық, рухани қҧндылық, адамгершілік қҧндылық, 

мҽдени қҧндылық болып жіктеледі. Жас ҧрпақты ҧлттық қҧндылықтар 
арқылы тҽрбиелеуде халқымыздың сан ғасырлық тҽжірибесі бар екендігі 

айдан анық. Ҧстаз алдындағы негізгі мақсат- ҧлттық болмыс ҧғымдары 

арқылы оқушы дҥниетанымын кеңейту, ҿз беттерімен пайымдау жасауға, 
терең ойландыруға ҧмтылдыру. Қазақи ҧлттық қҧндылықтар жойылып 

кетпейді.Ҧлттық қҧндылыққа: Адамгершілік, Мінез-қҧлық, Салауатты ҿмір 

салты жатады. 
Адамгершілік-тҧлғаның адамгершілік сана-сезімін, іс-ҽрекетін 

қалыптастыратын, қҧндылық бағдарын айқындайтын қҧрал.адамгершілік 

қасиеттің ең жоғарғы тҥрі – ҧлт, ар-ожданды сақтау, отанды 
сҥю.Адамгершіліктің ең жоғарғы тҥрі – бауырмалдылық, бҥкіл адам баласын 

бауыр, дос тҧту, кҿпшіл болу, ата-ананы қадірлеу, ҧлтжандылық қасиеттерді 

қастерлеу.Тҽннің кемелділігі-денсаулық. Салауаттылық ҧғымы-қазақ 
халқының салт-дҽстҥрін, кҿнеден келе жатқан мҽдениетін, ҿнерін, ҽдет-

ғҧрпын жас ҧрпаққа ҧғындыру, ҿз ҧлтының дінін ҧстауға ҥйрету. Салауатты 

ҿмір салты-адам ҥшін аса маңызды, денсаулықпен тікелей байланысты қҧнды 
форма. Денсаулық-адам бақытының негізгі бҿлігі. Ҧлттық телеарнада 

салауатты ҿмір салтын насихаттау мақсатында ҿтіп жатқан жаңашыл ҽдістегі 

бағдарлама желісінде «Толағай»атты спорттық, ҧлттық ойындар сайысын 
сыныбымда жҽне 1-4 сынып оқушыларымен сыныпаралық, топтық сайыс 

тҥрінде ҿткіздім. Салауатты ҿмір салтын қалыптастыруда оқушы ағзасына 

ҽсер ететін зиянды заттардан аулақ болу, саналы азамат болып 
тҽрбиеленулеріне ҿз ҥлесімді қосып келемін. 

Мектепте оқытылатын ҽрбір пҽн жан-жақты тҽрбиелік қасиетке ие екені 

сҿзсіз. Оқушы ҥшін мектепте оқылатын пҽннің орны ерекше. Ҽр шҽкірт ҽр 

бір пҽннің бастауынан нҽр алып, келешек ҿміріне пайдаланады. Халық 
педагогикасын  сыныптан тыс шараларда қолданудың мынандай мақсаттары 

мен міндеттерін атап ҿткім келеді: 

-Халық педагогикасының элементтерін қолдану арқылы қолайлы жҧмыс 
тҥрлерін ҧйымдастыру;  

-Этнопедагогика бойынша кҿрнекі қҧралдарды қолдану;  

-Ҧлттық қҧндылықтарды дҽріптеуге тҽрбиелеу;  
-Қазіргі заман талабына сай азаматты тҽрбиелеу;  

-Ҧлттық намыс, қадір-қасиеттерді оқушы бойына сіңіре білуге 

тҽрбиелеу;  
-Салт-дҽстҥрді қҧрметтеуге тҽрбиелеу;  

-Халық педагогикасына жете мҽн беру;  

-Салауатты ҿмір салты туралы ҧлттық салт-дҽстҥрлерімен танысып оны 
ҧстана білу;  

Осы міндеттер мен мақсаттарға жету жолдары;  

-Сабақ барысында тақырыпқа байланысты мақал-мҽтелдерді қолдану;  
Генетика тарауын ҿткен кезде, генетиканың ҽдістері тақырыбы бойынша 

қазақ халқының жеті ата ауқымындағы туыстық атау, шежіре қҧрастыруда 

оқушылар ҿз ата-бабалары туралы деректерді жинауды тапсырдым. 
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-«Тҧқым қуалаушылық пен ҧрпақ сабақтастығының ҿмірде алатын орны 

жайлы» пікір талас ҧйымдастыру;  
«Ата –салтына, ҧлттық тҽрбиеге баулудағы жанҧядағы ҽке мен ананың 

басты ролі» атты педконселиум ҧйымдастыру;  

-Педагогикалық зерттеу жҥргізу;  
-Ҥлгілі отбасылары мен кездесулерп ҧйымдастыру;  

-Ардагерлер алқасымен жиі дҿңгелек столдар, бас қосулар ҿткізу;  

-Ақсақалдар кеңесінің мҥшелерімен оқушылар арасында сҧрақ-жауап 
кештерін ҿткізу.  

Осындай жҧмыстарды атқара отырып бҧл жҧмыс тҥрлерін жҥйелі тҥрде 

сабақ барысында пайдалана отырып, ҧлттық қҧндылықтарды дҽріптеуге 
тҽрбиелеу мақсатында жасалды.  

Бҥгінде оқушыларға ҽлемдік деңгейде, ҿркен ниетті негізде білім мен 

тҽрбие беру, ҧлттық қҧндылықтарды жас ҧрпақ бойына сіңіру ҽлемдік 
маңызы зор проблемаға айналып отыр. Ҧлттық қҧндылықтарымыздың туын 

биік ҧстап, жас ҧрпақты қасиетті халқымыздың тҽлімгерлік ҥлгісімен 

тҽрбиелеу-ең маңызды міндет. Сонда ғана болашағымыз айқын, 
қҧрылымымыз берік негізді болады. Тҽрбиесіз берілген білім-нҽтижесіз еш 

еңбек. Алдымен ҧлағатты ҧрпақ ҿсіргіміз келсе, ата-салтын, ҧлттық 

тҽрбиемізді бірінші білім берумен қатар жҥргізуіміз керек. Бҧл тҥпкі 
мақсатқа жеткізудің негізгі жолы болмақ. Ол ҥшін ҧрпағымызды оқыту мен 

тҽрбиелеуде қашанда мектептегі басты тҧлға ҧстаз-мҧрындық болу керек. 

Сҿзімді қорыта келе еліміздің болашағы жарқын болып қалыптасуы ҥшін 
ҧлттық қҧндылықты санасына терең меңгерген білімді, инабатты жас 

ҧрпақты тҽрбиелей отырып, қол жеткізсек бҧл ҧстаздар қауымы ҥшін ҥлкен 

жетістік болары айдан анық.  

Кҥтілетін нҽтиже 

-Ҧлттық қҧндылықты бойы игерген тҧлға қалыптастыру;  

-Ҧлт болашағы мен ел тағдырынкелешек ҧрпақ қолына сенімді етіп 

тапсыру;  

-Бҥгінгі ҧрпаққа берілетін тҽрбиеден кҥткен нҽтижеге қол жеткізу;  

-Ҧлттық тҽрбиені қаз-қалпында атадан балаға ҧластырудың 

сабақтастығы тҧрақты сақтау. 
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ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ МАҚСАТЫ - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ 

 
Саипов Динмуханмед Абибуллаевич 

Тҥркістан облысының ҽдістемелік орталығы 

Информатика ҽдіскері 
 

Цифрландыру – жаһандық ҥрдіс. Бҧл ҥрдістен бҽсекеге қабілетті 

экономиканы дамытуды жҽне  халқының тҧрмыс сапасын жақсартуды 

ойлаған мемлекеттердің ешбірі бас тартпайды. Қазақстан да осы елдердің 

қатарында. Сондықтан Мемлекет басшысы елімізде «Цифрлық Қазақстан» 

бағдарламасын енгізді. Аталмыш бағдарлама цифрлық технологияларды 

қолдану арқылы халықтың ҿмір сапасын арттыруға жол ашады. Елімізде 

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы 2018-2022 жылдар аралығында іске 

асырылады. Бағдарламаның басты мақсаты – қазақстандықтардың ҿмір 

сапасын арттыру, ҽрі ҧлттық экономиканы цифрландыру. Қҧжатты жҥзеге 

асыру шеңберінде 2020 жылға дейін интернет қолданушылардың санын 80 

пайызға дейін арттыру, тҧрғындардың 95 пайызын цифрлық xабар таратумен 

қамту, азаматтардың цифрлық сауаттылығын 80 пайызға дейін арттыру 

кҿзделуде. 

Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызатын ақпараттық 

ғасырдың кез келген жаңалығы ҥнемділікпен астасып жататындығы белгілі. 

Қандай сала болмасын аз уақыт, аз ресурс, аз энергия шығындап, мол ҿнім, 

кҿп нҽтижеге қол жеткізуге тырысып, соған баса назар аударады. Уақытын 

ҥнемді пайдаланып, шығынын аз жҧмсағандар бҽсекелестер алдында топ 

жаратыны да сондықтан. Ғасыр инновацияларының ҿзі де осыған 

негізделетіні айдан анық. Яғни, заманауи дамудағы қоғам сҧранысын 

тудыратын басты талаптардың бірі - уақыт ҥнемшілдігі. Еліміз ҿркендеп, 

техника мен технология дамыған заманда жҧртқа кҿрсетілетін қызметтердің 

сапалылығы ғана емес, оның уақыт ҥнемшілділігі де басты мҽселе болып 

отыр. Міне, осындай ҽлемдік ауқымда жҥргізіліп жатқан заманауи ҥрдіс пен 

ҿркениеттің жаңа кҿшінен Қазақстан да қалыс қалған жоқ. Бҥгінгі таңда 

елімізде қоғамның барлық саласында ақпараттандыру ҥрдісі қызу жҥруде. Ал 

электрондық ҥкімет - соның жарқын кҿрінісі. 

Қазіргі таңда халыққа қызмет кҿрсететін барлық мекемелерде 

«Электрондық ҥкімет» жҥйесі енгізіліп, қызу жҧмыс жҥріп жатыр. 

«Электрондық ҥкімет» ҧғымы барлық мемлекеттік органдардың басын 

біріктіріп, оларға интернеттің, электронды терминалдардың немесе ҧялы 

телефондардың кҿмегімен тҧрғындарға қызмет кҿрсетуге мҥмкіндік беретін 

біртҧтас жҥйені білдіреді. Осы тҧрғыдан алғанда Қазақстанның 

«электрондық ҥкімет» порталының қоғамдық сҧраныстар ҥдесінен шығатын 

мҥмкіндігі мол. «Электрондық ҥкімет» порталы тек ақпараттық ресурс қана 

емес, оның пайдаланушыларына мемлекеттік органдардың ҽртҥрлі 

электрондық қызметтерін ҧсынады. Яғни, ҥйде отырып-ақ, тҥздің жҧмысын 

бітіруге болады деген сҿз. Кешегідей кҿп уақытыңызды кезекте тҧруға 
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жҧмсамай, ҽуре-сарсаңға тҥспей, бюрократизмге ҧрынбай, делдалдарға 

шығынданбай-ақ мемлекеттік анықтамаларды ҥйдегі компьютермен 

тындыруға болады. 

Цифрландырудағы негізгі мақсат – бҽсекеге қабілеттілікті арттыру, 

халықтың ҿмір сҥру сапасын жақсарту, кез келген процесті, қазіргі жағдайда, 

оқу-тҽрбие процесін жеделдету жҽне жеңілдету, балаларға, ҧстаздарға, ата-

аналарға жҥктемені азайту. Ең бастысы – білім беру сапасын арттыру. Білім 

жҽне ғылым саласын цифрландыруды дамыту бойынша 3 бағытта жҧмыс 

жҥргізіліп жатыр. Біріншісі – орта білім жҥйесін ақпараттандыруды дамыту, 

екіншісі – білім беруді жҽне ғылымды басқару процесін автоматтандыру, 

ҥшіншісі – IТ мамандарды даярлау. 

Министрлік жҥргізіп жатқан екінші бағыт – білім жҥйесін басқару 

процестерін автоматтандыру. Осыған сҽйкес, балабақшаларға кезекке тҧру 

жҽне жолдама беру кезегін автоматтандырудың жаңа стандарты бекітілді. 

Мектептерге қабылдау, ҿзара ауысу электронды режімде іске асырыла 

бастады. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында еліміздегі оқу 

орындарына жаңа технологиялар қарқынды тҥрде енгізілуде. Мҽселен, 

қазірдің ҿзінде «Кҥнделік» ақпараттық жҥйесі жҧмыс істеп тҧр. 

Бҥгінде «электронды ҥкімет» қызметтері қазақстандықтардың барлық 

ҿмір сҥру қадамында – дҥниеге келгеннен бастап зейнеткерлікке шығуына 

дейін бірге жҥреді. «egov.kz»-те баланың туылғанын тіркеуге жҽне куҽлік 

алуға, балабақшаға кезекке тҧруға, ЖОО-на қҧжаттар тапсыруға, некеге 

тҧруға, медициналық ҧйымын таңдауға болады, мҧнда тегін кҿмек кҿрсету 

кҿлемін алу мҥмкін. Қазіргі кезде «egov.kz» арқылы салықты, мемлекеттік 

баж-ды, жол қозғалысы ережелерін бҧзғаны ҥшін айппҧлды, телефон 

байланысын тҿлеуге болады. Осылайша, мемлекеттік басқару жҥйесін 

цифрландырудың кҿзі – «электронды ҥкімет» арқылы жҥзеге аса бастады. 

Иҽ, «Электрондық ҥкімет» жҥйесінің қаншалықты тиімді екенін 

жҧртшылықтың бҽрі бірдей біледі деп айта алмаймыз. Бҧрынғыдай 

мемлекеттік мекемелерге барып кезек кҥтіп, есік-есікті қағып, ҽуре-сарсаңға 

тҥсуден арыла алмай жҥргеніміз рас. Ҿкінішке орай, қазіргі кезде 

«электрондық ҥкімет» тҥгілі кейбір ауылдарда ҽлі кҥнге дейін ғаламтордың 

не екенін білмейтін халық бар. Ауыл тҥгілі аудан орталығында қазір 

кҿпшілік «электрондық ҥкімет» емес, ҽкімдердің, министрлердің блогынан 

хабарсыз. Сондықтан электрондық ҥкіметті насихаттау жҧмысы ҽлі де 

қарқынды жҥргізілуі қажет. Электрондық ҥкімет уақыт ҥнемдеу ғана емес, 

елдегі сыбайлас жемқорлықпен кҥрестің тиімді жолын қарастырады. Бҧл 

қызмет халыққа қызмет кҿрсету орталықтарынан шалғай орналасқан ҿңірлер 

ҥшін аса тиімді. Бҧл жҥйені енгізу барысында да қиыншылықтар кездесіп 

жататыны да бар. Атап айтқанда компьютерлік білместік, интернет жҥйесінің 

жоқтығы, тҿлемақы алатын банк карталары болмағандықтан мемлекеттік баж 

салығын тҿлеуге қиындық тудырады. Жаңа жҥйені халыққа насихаттау 

мақсатында бҧқаралық ақпарат қҧралдарында мақалалар жариялап, 

жергілікті телеарна арқылы жҥгірмелі жолда хабарландырулар беріп, 
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дҿңгелек ҥстел, ашық есік кҥндері, семинар-кеңестер ҧйымдастырылып, 

халыққа мол мағлҧматтар беріліп келеді. 

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: 

жаһандық бҽсекеге қабілеттілік» атты жолдауынан. 

 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ–  ДІН МЕН ДҼСТҤР АЯСЫНДА                                              
                                                                                                М.А.АБДУЛХАНОВА 

                                                                      аға оқытушы, Ахмет Ясауи университеті                                                                     
 

Қазақстанның ҽлемдегі тоқтаусыз ҿзгерістер, қҧбылыстар ҥдерісінде, 

бҽсекеге қабілетті бола алуының алғы шарттары ҧлттық ерекшелігін 

жоғалтпайтын ел ретінде кҿрінуінде. Ҽрбір қазақстандық бҧрынғы ҿткен ата-

бабаларымызды ардақтау, мақтан ету, бҥгінгі кҥнін жоспарлауы, арманына  

жетуге мақсат қою – келешегінің жарқын болуының  кепілі. Кез келген қоғам 

ҧзақ уақыт бойы жинақталған тҽжірибені келесі ҧрпаққа ізгі дҽстҥрінсіз 

жеткізе алмайтынын есте сақтағанымыз абзал. «Жаңғыру атаулы бҧрынғыдай 

тарихи тҽжірибе мен ҧлттық дҽстҥрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, 

замана сынынан сҥрінбей ҿткен озық дҽстҥрлерді табысты жаңғырудың 

маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің 

ҧлттық-рухани тамырынан нҽр ала алмаса, ол адасуға бастайды», – деп 

Елбасы кез келген қоғамдық, ҽлеуметтік ҥдеріске қазақы салт-санамен 

бейімделу қажеттілігін баса айтқан. 

Салтымыз, ғҧрпымыз, дҽстҥріміз болмаса қалай дамып, қалай жас 

ҧрпақты тҽрбиелемекпіз? Ҿткеннің бай тҽжірибесін алмай, алға қадам басуға 

бола ма? Кез келген халық шариғатқа қайшы келмейтін дҽстҥрімен жаңаны 

жалғап барып қадам жасауы – оның ҿмір сҥруінің алғашқы белесі. Осындай 

рухани тҧтастық жоқ жерде ҧлттық дҥниетанымдық ҥзік пайда болады. 

Ҧрпақ сабақтастығы- ҧлттық қҧндылықтарымызды дінімізбен сабақтастыра 

жаңғырту. Біздің қазақ халқы салт-дҽстҥрге бай елміз. Қазақ ежелден 

мҧсылман халық. Ислам дініне кіргенімізге он екі ғасырдан асты.Қанша 

ғасырдан бері қазақтың  ҧлттық сана-сезімі, салт-дҽстҥрі, мҽдениеті мен 

ҽдебиеті ислам дінімен, қҧндылықтарымен бірге дамыды. Бір-бірімен 

астасып, ажырамас қҧндылыққа айналды.  

Біз салт-дҽстҥр дегенде тек қана мҽдени ҽдет-ғҧрыптарымызды ғана 

емес сонымен бірге ҧлттық мінез-қҧлық қағидаларын, ҽдептілік ҧстындарын, 

адамгершілік қағидаттарына айналған моральдік принциптерін, тағылымды 

тҽрбие ҧстындарын, даналықты, ізгілікті насихаттайтын сан ғасырлық 

мҧраларымызды айтамыз. Осы мҧраларымызды кҿздің қарашығындай 

қорғап, кҽдеге асырған жағдайда ғана ҧлттық болмысымызды сақтап 

қаларымыз анық. Пайғамбарымыздың «ең ҽдепті адам-ешкімге кесірін 

тигізбеген адам»-деп айтқаны бар.Сен маған зиян жасамасаң, мен саған зиян 

жасамаймын деген тҽмсіл де осыған саяды. 

Ендеше халқымыздың асыл қазынасы болып саналатын игі 

дҽстҥрлеріміз орнықты болса, имандылығымыз да, дініміз де баянды болмақ. 
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Ҿйткені қазақ халқындағы дін мен дҽстҥрді бір-бірінен айырып қарауға 

келмейді. Мысалы,бойға сіңген қасиетіміз қанағатшылдықтың асылы 

дінімізде (қанағат-қарын тойдырар немесе ҽлем халқы аштан емес,тоқтықтан 

ауру табуда) қыз-келіншектеріміздің ибалылығының негізі де,қарияларды 

сыйлау.ҥлкенге қарап қҧрмет ету, кішіге ізет кҿрсету , обал-сауапты білу, 

аманатқа қиянат жасамау, ешкімге зомбылық  кҿрсетпеуге тырысу, жапа 

шеккен жанның наласынан, кҿз жасынан , жетім-жесірдің ақысын жеуден 

қорқу сезімі, Қҧдай Тағаланың қаһарынан қорқу, ағайынгершілік, адал мен 

арам ҧғымы – барлығының негізі дінде жатыр. Сол сияқты туған елге, жерге 

қатысты отаншылдық, сҥйіспеншілік сезімдері де имани сезімдермен астасып 

жатқан дҥние. Сҽби туылған кезден бастап, мына салт-дҽстҥрлеріміз оны 

айналып ҿте алмақ емес. Шілдехана, қарын қҧда,бесік қҧда, қарсы қҧда, 

кҿріп, біліп қҧда болу,қалың мал,қалыңдық ойнау,той, жаназа, ас, дін жҽне 

діни ғҧрып-ҽдеттер жҽне т.б. Ҽрбір салт-дҽстҥрдің тҥбінде бір ой тҧрады. 

Осы дҽстҥрдің тҥбінде не жатыр ,ол неге қажет деп  ойлауды мҧрат етпейміз. 

Қалыптасқан ҽдет бойынша жасай береміз. Тек кішкене бала, не сырттан 

келген қонақ сҧраса ғана, жауап іздемекке талпынамыз. Ол  жауап 

оңайлықпен келмейді.Бір ғана мысал: нҽрестені « қырық кҥн шомылдыру» 

кҿнеден бар еді. Дін бҧл салтты  Аюп пайғамбардың оқиғасымен мҧсылман 

ҽдебіне қосты. Періштелер Аюп пайғамбарды сабырлы деп мақтайды. Ібіліс : 

«Шын қиындық туса, басымен қайғы болып, зікір етуге мҧршасы болмас»-

деп малын бір қыста жҧтқа ҧшыратты. Балаларынан айрылды,денесі жидіп, 

шіри бастаса да, тілі мен жҥрегі зікір айтып тҧра берді. Алла оның тҿзімі мен 

сабырына риза болып, шипалы бҧлақ шығарды. Аюп пайғамбар соған қырық 

кҥн тҥсіп,ҽбден ширайды. Осыдан бастап ҿлі мен тірі арасында жатқан 

нҽрестені тҧзды суға шомылдыру дҽстҥрі пайда болды. Мҽні-Аюптай 

сабырлы, қиындыққа мойымас мықты болсын деп ырымдағаны 

дейді[1,141б.].  Сҽбидің дҥниеге келуіне қҧрмет кҿрсететін жиын- шілдехана 

(шілле сҿзі парсы тілінде 40 санын білдіреді.) тойы сҽби дҥниеге келген соң 

қырық кҥннен соң ҿткізіледі. Сол уақытқа дейін қара кҥштер мен жақсылық 

арасында кҥрес ҥздіксіз жҥріп отырады. Қырық кҥннен соң,  жақсылық 

жеңіп, «бҧл адам біздікі» деген мақсатпен ойын-тойын жасайды. Жас ҿркен 

бҧл ғҧрыптың астарында  не мақсат жатыр,оны ойламайды , пайымдай 

алмайды. Ислам діні-парыз ғана емес, ол ғылым. Ғылым ҽрқашан дамып,ҿсіп, 

жетіліп отыру қажет. Ҿспеген, заманға лайықталмаған ілім-адамды 

тобырлыққа дайындамақ. Осы нҽрсені дҧрыс ҧғынбаған жастарымыз тҥрлі 

діни азғырушылардың жетегінде кете бермек. Мҧхаммет пайғамбарымыз 

«Бесіктен бейітке дейін оқы» деген. Жастар кітап ҧстап, мына ғалымның 

кҿзқарасы мынадай екен деп,талдай алмайтын халге жетті. Ғаламтордағы 

дҥниені қаз-қалпында қабылдайды. Ҽр ҧлттың, халықтың, діні мен сеніміне, 

тҧрмыс тіршілігіне, ҧлттық қҧрылым ерекшелігіне сҽйкес ғасырлар бойы 

жинақталып, ҿмірдің ҿзі туғызған ғҧрыптар тҧғырының негізгі салт ретінде 

қалыптасқан. ХХI ғасырды «дҽстҥрдің ҿлген ғасыры»  деп айтады.  

Материалдық қҧндылық белең алған уақытта, салт-дҽстҥрге орын 
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қалмағандай.  Дҽстҥр жоғалса, пенде ізінен жаңылғандай. Қарапайым халық 

арам мен адалды  айыра алмай қалады. Сонау ХIХ ғасырдың ҿзінде-ақ 

Қҧнанбай қажы Тҥркістаннан Семейге Бердіқожа деген қожаны алдырады. 

Ол М.Ҽуезовтің атасы еді. Оған:«Елім надан боп кетті. Сақал-мҧртын 

уақтылы алмайды. Мал ҿліп жатса, «Сенің ҿлгенің жаңа, менің кҿргенім  

жаңа » деп арам ҿлген малды жей береді.Сондықтан сіз бізге ҧстаз 

болыңыз, біз сізге шҽкірт болайық»-дейді.  

Мҧнда ислам діні халықтың салт-дҽстҥріне қайшы келмейтіндей 

болып,бір-бірін толықтыра тҥскені байқалады [1,137б.]. 

Дҽстҥр - халықтың атадан балаға кҿшіп, жалғасып жҽне дамып 

отыратын тарихи ҽлеуметтік, мҽдени - тҧрмыстық, кҽсіптік, салт - сана, ҽдет - 

ғҧрып, мінез - қҧлық, тҽлім - тҽрбие жҽне рухани іс - ҽрекеттер кҿрінісі.  

Дін мен дҽстҥрдің қоғамдағы алатын орны жоғары, ҧлттық 

қҧндылықтар дҧрыс қалыптасу ҥшін де атқарар маңызы ҿте зор. Дін – 

адамдық ізгі қасиеттерімізді асқақтатса, салт-дҽстҥр – ҧлт болып 

қалыптасуымыз ҥшін қажет. Ислам діні ҽрбір халықтың, ҧлттың ҿзіндік 

қҧндылықтары жҽне ерекшеліктері – ҽдет-ғҧрпына ерекше кҿңіл бҿлген. 

Сондықтан ислам ғҧламалары ҽдет-ғҧрып мҽселесін талдап, оның ҿзін жеке 

бір тақырып етіп зерттеген. Ардақты Пайғамбарымыз: «Шын мҧсылман – тілі 

мен қолынан ешкімге еш зияны тимейтін адам» – деген.  

 Қазақы дҽстҥрде ҿліге Қҧран бағыштауға ерекше мҽн берілетіні 

белгілі. Бҧл бір жағынан дін мен дҽстҥрдің тоғысуының ділдегі (менталитет) 

кҿрінісі іспетті. Ежелгі ғҧндар мен сақтар дҽуірінен тамыр тартып келе 

жатқан сайын даладағы бір игі дҽстҥр – дҥниеден ҿткендерді еске алып, ас 

беру болған. Сонау ежелгі грек деректерінде сақталған мына оқиға осы 

дҽстҥрдің ішкі мазмҧнын танытады: Скиф (сақ) данышпаны, атақты емші 

Токсаридке (б.д.д. VІІ-VІ ғғ.) эллиндік (грек) ойшыл Мнесип мынадай сҧрақ 

қояды: – Сендер ата-бабаларыңның рухына арнап ас бересіңдер. Сонда 

сендер оларға табынасыңдар ма? Бҧл сҧраққа Токсарид: – Біз ата-баба 

рухына табынбаймыз, ас беру арқылы оларды еске алып, тірілерге ҥлгі 

етеміз, жастарды тҽрбиелейміз, сҿйтіп, тірілердің рухын кҿтереміз, – деп 

жауап береді[2.7] 

 Дамыған елде руханият бірінші орында тҧрады. Ол – барлық адамға 

азық. Тек тҧрмысқа ғана кҿңіл бҿліп, рухани байлыққа кҿңіл бҿлмеген 

қоғамның қҧрдымға кетері ақиқат.  Рухани байлығы мол адам ғана шын 

мҽдениеттің дамуына ҥлес қоса алады. Рухани байлық бар жерде елдің бірлігі 

де нығая тҥседі. Елбасы:Біріншісі – ҧлттық код, ҧлттық мҽдениет сақталмаса, 

ешқандай жаңғыру болмайды-деп қадап айтқан болатын.   Ҧлттың коды 

дегеніміз – сан ғасырлық бай тарихи тамырымыз, атамҧра ҿнеріміз, салт-

дҽстҥріміз, кісіге еткен жақсылықты міндет етпейтініміз,қонақжайлығымыз, 

кісі баласын алаламауымыз, білім-ғылымымыз жҽне отбасымыз. Тек 

жақсылыққа ҧмтылып,білім іздеп, жақсыны ҥйреніп, жаманнан аулақ болуды 

қазақ атамыз баяғыда айтып кеткен. Ырым-тыйым сҿздермен –ақ  жаманнан 

аулақ болуды ҥйреткен  кеткен [3.85б.].  Міне, осы қҧндылықтар, «Рухани 
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жаңғыру» бағдарламасы арқылы бҥгінде ҧлттық идеологиямызға айналып 

отыр. «Рухани жаңғыру» мақаласының жарыққа шыққанына да біршама 

уақыт болды . Осы аз ғана уақыт ішінде кҿп істі еңсердік деп ойлаймын. 

Мҽселен, бҽрі санадан басталады.  Ҧлттық код сол халықтың ішкі болмысы 

мен ҿзіндік тҿлтума сапалары арқылы сақталатын рухани кілті іспеттес. 

Мҽдениетіміздің одан ҽрі ҿркендеуінің басты бағдарларының бірі де ҧлттық 

кодқа тікелей байланысты. Ҧлттық кодты негізге алып, рухани даму ҥшін 

болашаққа бағдар қҧру бірден-бір сенімді, адастырмайтын бағдар. Ҧлттың 

мінезі мен дҽстҥрлері – егіз ҧғым. Бірінен бірі туындап, бірін-бірі 

қалыптастырып жатады. Қазақы мінез бен дҥниетанымда ізет пен қҧрметке 

ерекше мҽн беріледі. Президент Н.Назарбаев: Қоғамда, ҽсіресе, жастар 

арасында діни экстремизм профилактикасын кҥшейтуіміз керек-деген 

болатын. Жастардың дінді бҧрмалап тҥсіндіргеннің жетегінде кетуінен 

келеңсіз оқиғалар кҿбеюде. Ал, бҥгінде жасыратыны жоқ ҿзін мҧсылман-

намазханмын деп жҥріп, ата-анасына «намаз оқымайтын адамдармен 

араласуға болмайды » деп ренжітіп, тамақты дҽретсіз істеген деп ішпей, ҿз 

бауырларынан бҿлініп,салт-дҽстҥрге шекесінен қарап жҥрген жастарымыз 

бар. Ҧлттық ғҧрыпты харам деп, салт пен сҥннетті  мойындамай жҥрген 

бауырлар бар.  

Жастардың қай замандарда болмасын,  ҽрқашан қоғамда ҥлкен 

ҽлеуметтік кҥшке ие болғанын байқаймыз. Олар ҽрдайым қоғамның ең 

белсенді мҥшесі, ҽрі жҧмыс кҥші болып табылған. Болашағын бағамдайтын 

мемлекет жастарының санасының ояу, білімінің жоғары болуына басты мҽн 

береді. Елбасы Н.Назарбаев: «Қазақстанның болашағы бҥгiнгi жастар. Сiздер 

оларға қалай бiлiм берсеңiздер, Қазақстан сол деңгейде болады» деп, атап 

кҿрсеткен болатын. Дҽстҥрге теріс кҿзқараспен қарау жҽне оны жоққа 

шығару тек бір ҧлттың тамырына ғана балта шабу емес, дінді бҧзушылық 

болып та табылады. Дініміз Ислам – адамгершілік пен парасаттылықтың, 

қайырымдылық пен ізгілік діні. Осынау асыл дінімізді ҽр саққа жҥгіртіп, 

бҧрмаламай ҿзінің тҧнық қайнарынан ҥйренуге тырысқанымыз жҿн. 

Халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасып келген дҽстҥрлі дінін, ҽдет-

ғҧрпын жоққа шығарып, іріткі салушы топтар бар, олар қайдағы бір ағым, 

секталардың сойылын соғып жҥргендер Дҽстҥрлі емес діни ағымдар 

жҧмыстарын жаңа бағытта жҥргізіп отыр. Республика аумағында сондай-ақ, 

дҽстҥрлі емес бағыттағы мынадай діни бірлестіктер жҧмыс жасайды: «Бахаи» 

қауымдастығы, Соңғы кҥн ҽулиелерінің Иса Мҽсіх шіркеуі (мормондар), 

Кришна санасы қоғамы (КСҚ) жҽне Мун бірлестік шіркеуі 

(муниттер),салафиттер. Алдымен «салаф» сҿзінің шығу тҿркініне қысқаша 

шолу жасасақ, оның бастапқы мағынасы «алдыңғы, бҧрынғы» дегенді 

білдіреді. Демек, уақыт ағымының ҿткен кезеңі кейінгілер ҥшін «салаф» деп 

аталған. Алайда, бҧл сҿз ислам дінінен тҧрақты орын алды да, арнайы ҧғымға 

айналып, басқа мағынада қолданылмайтын сипатқа ие болды. Діни 

ҽдебиеттер «салаф» кезеңінің ислам дҽуірінің ішіндегі ең абзал кезең 

болғанын дҽлелдейді. Ол дҽуір ислам ҥмметінің Мҧхаммед пайғамбардан 
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басталатын алғашқы ҥш буынының шағы еді. Себебі, Бухари мен Муслимде, 

Абдуллах ибн Мҽсғудтан риуаят етілген хадисте Мҧхаммед пайғамбар: 

«Адамдардың ең абзалы – менің заманымдағылар. Одан кейінгі абзалдары – 

олардан кейін келгендер. Олардан кейінгі абзалдары – олардан кейін 

келгендер. Бҧлардан кейін куҽлігінен бҧрын анты, антынан бҧрын куҽлігі 

жҥретін қауымдар келеді» – деген, яғни алдыңғы ҥш ҧрпақтың бойында 

сақталған ізгілікті айтып кеткен [4.137б.].  

 «Жихад»  деп талай ҿрімдей қазақтың баласы  Сирия асып кетті. 

Қазақтың еркін ҿскен қыздарын хиджап киюге, олардың мҧраты-тек бала 

табу сияқты ҧғымды зорлықпен таңа бастады. Тҥрлі мерекелер кҿбейіп кетті 

(Ҽулие Валентин ). Ҽке-шешені тыңдамай, тек намаз оқымағандығы ҥшін 

айыптайтын, олардан теріс айналатын қҧбылысқа адамның кҿзі ҥйрене 

бастады.  Ақыл-ойдың  кем тартуы(задержка) ғасыр ауруына алып келді. 

Бҧлардың салдары- діни фанатизм  тҽуелсіз Қазақстанның конституциялық 

қҧрылымына қауіп тҿндіре бастады.Сондықтан Елбасы шҧғыл тҥрде киелі 

географиялық аймақ картасын жасауды ҧсынды. Ҽулиелі, киелі жердің 

барлығы Ясауи ілімінен нҽр алған. Жанды-жансыз нҽрсенің бҽрінің пірі бар. 

Жылқының пірі-Қамбар ата, Сиырдың пірі-Зеңгі баба, қойдың пірі-Шопан 

ата, Ешкінің пірі-Сексек ата жҽне т.б. [5.8б].  Бҥкілтҥркі  жҧртының пірі- 

Яссауи баба. Тҥркі халқына «Диуани хикмет» сияқты жыр қалдырып, ҿмірлік   

мҧрат, ар-ождан , ҽдеп-ибаны дінмен  байланыстырып, алтын кҿпір салып 

берді.  Біздің мақсат-сол кҿпірді қҧлатпай,сындырмай, жарықшық салмай 

кейінгі ҧрпаққа аманат ету. Қазақта аманатқа-қиянат етпеу деген бар емес пе? 
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